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Välkommen till RePLAYSM-uppdraget!
Ert lag kan bestå av upp till 10 elever. Vi vill att alla ska få uppleva alla olika delar av konceptet. Ibland kommer
ni att delas upp i två grupper och arbeta med olika saker, som roboten och projektet. Varje grupp har ett
deltagarhäfte. Kom ihåg att alltid dela med er av vad ni har lärt er med hela laget.

Lagmedlemmar
Grupp 1
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Programöversikt

Ert lag kommer att:

KÄRNVÄRDEN

• VAR INNOVATIVA med nya idéer gällande er robot
och ert projekt.

Ert lag kommer att följa FIRST®
kärnvärden under hela säsongen och
efteråt!

• Använda SAMARBETE och UPPTÄCKTER för att
utforska uppdraget.

• Visa hur ert lag och era lösningar kommer att
PÅVERKA och vara INKLUDERANDE!
• Ha det SKOJ!

Ert lag kommer att:

TEKNIK
Ert lag kommer att få förbereda en kort
presentation om er robotdesign, era
program och er strategi.

• Konstruera och bygga er robot.
• Programmera den så att den löser uppdrag under
robottävlingen.
• Förklara hur roboten kommer att bete sig baserat på
koden ni har skrivit.
• Beskriva er strategi för robottävlingen.

Ert lag kommer att:

ROBOTTÄVLING

• Lägga upp en strategi för vilka uppdrag som ska
lösas under robottävlingen.

Ert lag ska träna på de 2,5 minuter
långa matcherna för att öva på att
utföra så många uppdrag som möjligt.

• Utforma alla tillbehör som er robot kommer att
behöva för att utföra uppdragen.
• Testa och förbättra era program och robotdesignen.
• Delta i en tävling!

Ert lag kommer att:

INNOVATIVT
PROJEKT
Ert lag kommer att få förbereda en 5
minuter lång presentation om ert
innovativa projekt.

• Definiera ett problem som ska lösas.
• Utforma en lösning på ert problem.
• Dela era idéer, lära er av varandra och förbättra er
lösning.
• Presentera er lösning på ett evenemang.

RePLAYSM
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Utforska uppdraget
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Uppdraget
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RePLAYSM Innovativt projekt
Överallt runt omkring oss finns det möjligheter att leka och vara aktiv –
från öppna parker, till asfaltsytor, i klassrummet och till och med när vi
står i kö. Men många människor är inte tillräckligt aktiva. Lekar gör det
roligare att vara mer aktiv. Du blir kreativ när du vill leka och det är den
kreativiteten som kan motivera oss att bli mer aktiva.

START

Det börjar här, med ert kritiska tänkande
och er fantasi som visar vägen till en rolig
och aktiv livsstil för alla!

Definiera ett specifikt problem som är kopplat till att
människor inte är tillräckligt aktiva.
Projektexemplen beskriver problem som är relaterade till uppdraget. Ert
innovativa projekt kan komma från ett projektexempel, men det måste
inte det.

Läs på om ert problem och era idéer gällande lösningar.
Vilka lösningar finns redan? Finns det några experter som kan hjälpa
till?

Skapa en ny teknik eller förbättra en befintlig.
Det här är er projektlösning. Gör en modell eller prototyp som visar hur
er lösning hjälper människor att vara aktiva.

Dela er lösning, få feedback och förbättra er design.
Ju mer ni förbättrar, desto mer kommer ni att lära er. Hur kommer er
lösning att påverka ert samhälle?

Presentera er lösning på turneringsdagen.
Förbered en 5 minuter lång presentation som tydligt beskriver ert
arbete. Se till att hela laget medverkar.

Samhället kan vara bara er stadsdel, er stad eller ett större område som ert län eller land.
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Kärnvärden
Använd kärnvärden som riktlinjer för laget under hela resan.
Ha ROLIGT när ni får nya kunskaper och samarbetar.

UPPTÄCKTER

INKLUDERING

Vi utforsar nya kunskaper och idéer.

Vi respekterar varandra och drar nytta av våra
olikheter.

INNOVATION

SAMARBETE

Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa
problem.

Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

PÅVERKAN

SKOJ

Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Vi har kul!

COOPERTITION®

GRACIOUS PROFESSIONALISM®

Vi visar att det är viktigare att lära sig än att vinna.
Vi hjälper andra även när vi tävlar.

Vi visar upp ett bra arbete, lyfter fram andra och
respekterar andra och vårt samhälle.
Ni kommer
att fylla i den
här sidan under
passen!

RePLAYSM
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Hitta robotlektioner och bygginstruktioner
LEGO Education
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 Classroom

Tyvärr är EV3 Classrum försenat.
Läs mer i detta dokumentet från
LEGO: https://hjernekraft.org/
media/dokumenter/fll/2020/
software/lego-mindstorms-education-ev3-classroom-app-1.pdf.
Man kan hitta kom-i-gång-lektioner
i EV3 LabVIEW (äldre mjukvara),
med undantag av avsnittet
“Klar för tävling”.

Hitta appen

Behöver du ladda ner
programvaran? Besök:
education.lego.com/en-us/
downloads

Hitta lobbyn

Hitta enheten

Hitta
lektionerna

Ni kommer att
bygga installationer
under pass 1–4!

Bygginstruktioner:

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
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Robotlektioner
Välj de lämpliga lektionerna för robotuppsättningen ni använder.
De här lektionerna kommer att slutföras under passen.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Lektion 1

LEGO MINDSTORMS®
Education EV3 Classroom
Lektion 1

• Öppna startfliken och välj sedan Komma
igång.
• Gör lektion 1 Börja här.

• Öppna startfliken och välj sedan Komma
igång.
• Gör lektion 1 Hej världen.

• Öppna fliken Enheter och välj Klar för
tävling.
• Gör steg 1–4 av lektionen
Träningsläger 1.

• Öppna fliken Enheter och välj Robot
Trainer.
• Gör steg 2–4 av lektionen Förflyttning
och svängar.

Lektion 2
• Öppna fliken Enheter och välj Klar för
tävling.
• 2A: Gör steg 1–4 av lektionen
Träningsläger 2.
• 2B: Gör steg 1–4 av lektionen
Träningsläger 3.

Lektion 3
• Öppna fliken Enheter och välj Klar för
tävling.
• Gör steg 1–5 av lektionen Bygg en
avancerad körningsbas.

Lektion 4
• Öppna fliken Enheter och välj Klar för
tävling.
• Gör steg 1–5 av lektionen Min kod,
vårt program.

Lektion 5
• Öppna fliken Enheter och välj Klar för
tävling.
• Gör lektionen Guidat uppdrag.

Lektion 2
• Öppna fliken Enheter och välj Robot
Trainer.
• Gör steg 2–4 av lektionen Föremål
och hinder.
• Gör steg 2–4 av lektionen Greppa och
släpp.

Lektion 3
• Öppna fliken Enheter och välj Robot
Trainer.
• Gör steg 2–4 av lektionen Färger och
linjer.

Lektion 4
• Öppna fliken Enheter och välj Robot
Trainer.
• Gör lektionen Vinklar och mönster.

Lektion 5
• Öppna fliken Enheter och välj Robot
Trainer.
• Gör lektionen Guidat uppdrag.

RePLAYSM
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Projektexempel 1
Problem
Människor har svårt att hitta lämpliga platser utomhus där de kan leka och hålla sig i form. Hur kan ni
omvandla en inaktiv yta till en aktiv yta? Ni kan använda vanliga föremål som finns nära till hands för att få
människor att bli aktiva och leka, eller så kan ni utforma utrustning som gör att alla kan vara med och vara
aktiva tillsammans.
De här installationerna har utformats för att visa utrustning som kan hjälpa till med det här problemet.

M08

Boccia-installation (Påse 5)

Boccia-sikta-installation (Påse 5)

Tärningar (Påse 1)

Det här spelet kan spelas var som helst där man kan rita ett mål på marken. Katapulten är utformad för att det ska
vara enkelt för alla att spela. Bygg under pass 1

M09 Däckvältning (Påse 7)
Du behöver inga
specialvikter för att
styrketräna. De här
gamla däcken kan
återanvändas till
detta. Bygg under

pass 1

M04 Bänk (Påse 3)

M10 Mobiltelefon (Påse 1)

M05 Basket (Påse 3)

Stäng av era
mobiltelefoner
och lägg tid på att
hitta nya sätt att ha
roligt när ni leker
utomhus. Bygg

under pass 1

M06 Pull-Up-stång (Påse 2)

En gammal drickaback som hängs
på en gatlykta kan användas för att
spela basket. Bygg under pass 3

Den här parkbänkens smarta
utformning gör att du kan omvandla
den från en sittplats till en rolig
och aktiverande hopphage. Bygg

under pass 3
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Genom att lyfta er egen kroppsvikt
genom att göra pull-ups på en
lämplig stång håller ni er starka och
i form. Bygg under pass 3

Projektexempel 2
Problem
Många människor är inte tillräckligt aktiva. Hur kan ni motivera dem att bli mer aktiva? Ni kan uppmuntra
dem med ROLIGA upplevelser eller ge dem belöningar när de tränar. Att placera utrustning på oväntade
platser kan hjälpa.
Dessa modeller har utformats för att visa teknik som är kopplad till det här problemet.

M02 Stegräknare (Påse 4)

M03 Rutschkana (Påse 4)

M14 Hälsoenheter (Påse 1)

Man måste inte springa – att
promenera är också bra träning,
och genom att räkna sina steg kan
man motiveras att vara mer aktiv.

Det är så roligt att åka ner att man
inte bryr sig om det är jobbigt att
klättra upp till toppen. Att leka på
spännande utrustning är ett bra
sätt att hålla sig i form. Bygg under

Att hålla igång genom att hämta
och lämna saker är ett kul sätt att
vara aktiv. All den träningen är bra
för ditt hjärta! Bygg under pass 2

M12 Roddmaskin (Påse 6)

M13 Viktmaskin (Påse 6)

Håll motivationen uppe genom att
förstå den specifika mekaniken
i den här roliga roddmaskinen
samtidigt som du tränar! Bygg

Gymutrustning i parken är ett bra
sätt uppmuntra människor som
vanligtvis inte använder gym att
prova! Bygg under pass 4

Bygg under pass 2

M11

Löpband (Påse 7)

Man måste inte vara på väg
någonstans när man springer på
det här löpbandet. Man kan stanna
på samma plats och ha kul! Bygg

under pass 4

pass 2

under pass 4

RePLAYSM
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Robottävling
Laget kommer att bygga en robot med hjälp av
LEGO®-element och teknik. Syftet är att självständigt
slutföra en rad uppdrag under en 2,5 minuter
lång robottävling för att få poäng. Roboten börjar i
startområdet, försöker att lösa uppdrag i den ordning
som laget har bestämt och återvänder sedan till Hem.
Laget får modifiera roboten när den befinner sig

M05

M08

i Hem innan den ska köra igen. Vid behov kan
roboten hämtas hem för hand men då förlorar laget
en precisionspoäng. Laget kommer att köra flera
matcher.
Använd den här sidan som hjälp för att ställa upp
installationer på robotbanan. Läs Regelhäfte för
robottävlingen för mer information.

M08

M10
M13
M08

M07

M04
M03
M06

M09

M12

M14
M01
M11

M00

M02

Hem:

Startområdet:

Robotbanan
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M15

Uppdrag under robottävlingen

Komplett uppdragsbeskrivning och regler för robottävlingen finns i Regelhäfte för robottävlingen.

Updrag

Namn

Beskrivning

Poäng

M00

Bonus vid
utrustningsinspektion

”Att göra samma sak med mindre” kan spara tid och plats.

25

M01

Innovationsprojekt

Roboten flyttar er modell av det innovativa projektet till RePLAYSM-loggan eller
den grå ytan runt bänken (M04).

20

M02

Stegräknare

Roboten drar stegräknaren sakta men säkert. Ju längre ”promenad”, desto
bättre.

10–20

M03

Rutschkana

Roboten flyttar människorna ner för rutschkanan och flyttar dem till andra
områden.  

5–50

M04

Bänk

Roboten tar bort ryggstödet, plattar till bänken och lägger tärningar i hopphagen.

10–65

M05

Basket

Roboten höjer upp drickabacken längs lyktstolpen och får i en tärning.

15–40

M06

Pull-up-stång

Roboten kan när som helst passera fullständigt under stången. Sedan, i slutet av
matchen, hålls roboten uppe av stången.

15–45

M07

Robotdans

Roboten dansar på dansgolvet i slutet av matchen.

20

M08

Boccia

Boccia är ett interaktivt uppdrag med motståndarlaget. Kommunicera med
motståndarlaget så att robotarna skickar tärningar i matchande färger över till
den andra sidan.

5–110

M09

Däckvältning

Roboten välter däck så att den vita sidan ligger uppåt och flyttar dem till den stora
målcirkeln.  

10–35

M10

Mobiltelefon

Roboten vänder mobiltelefonen så att den vita sidan är vänd uppåt.  

15

M11

Löpband

Roboten rullar valsarna för att flytta markören så långt medurs som möjligt.

5–30

M12

Roddmaskin

Roboten flyttar det fria hjulet från den stora cirkeln till den lilla målcirkeln.   

15–30

M13

Viktmaskin

Innan matchen ställer ni manuellt hävarmens inställning.
Under matchen flyttar roboten hävarmen tills den lilla gula ”stopparen” faller.

10–20

M14

Hälsoenheter

Roboten samlar hälsoenheter från hela robotbanan och flyttar dem till
målområden.

5–60

M15

Precision

Ju mindre ni behöver ingripa i robotens arbete utanför hem, desto fler poäng
behåller ni.

5–60

nr.
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15

Så lägger ni upp passen
Följande 12 pass kommer att förbereda er för att dela
er lagresa fram till turneringsdagen. Se till att skriva
ner det ni lär er och fundera på hur ni samarbetar
för att uppnå era mål. Gör er redo att redovisa ert
arbete med roboten, det innovativa projektet och
kärnvärden.

Använd raderna för att
skriva ner och spalta
upp era idéer.

Pass 1

Introduktion
Titta på uppstartsvideo för
RePLAYSM.
Läs sida 4–7.
Dela upp laget i två grupper.

Varje pass har
instruktioner för uppgifter
ni ska genomföra:
Röda rubriker är aktiviteter
kopplade till Kärnvärden.
Gröna rubriker är
aktiviteter kopplade till
Teknik.
Blå rubriker är aktiviteter
kopplade till det
innovativa projektet.
Använd dessa
vägledande frågor under
redovisningstiden!

Grupp 1
Läs och slutför Robotlektion 1
på sidan 11. Se sidan 10 för att
börja!
Se sidan 14–15. Dessa kommer
att vara en bra hjälp under
passen.

Grupp 2
Läs projektförslag 1 på sidan 12.
Bygg modellerna som hör till
pass 1.
Hitta uppdragen som hör till
modellerna ni har byggt.
Diskutera hur modellerna hör
ihop med det aktuella problemet.
Spåna fram andra lösningar på
problemet.
Gör en lista över era fantastiska
idéer.

Redovisa
Samla laget runt mattan.
Placera modellerna på deras
avsedda platser.
Grupp 1: Visa vad ni har lärt er
om robotar.
Grupp 2: Visa hur modellerna
fungerar.
Diskutera följande frågor.

ROBOT
• Kan ni använda era fantastiska
kodningskunskaper för att
navigera roboten till en modell
på mattan?
• Kan er robot genomföra något
av uppdragen?

PROJEKT
• Gör någon av installationerna att
ni får bra idéer till projektet?
• Finns det några platser i ert
samhälle när människor skulle
kunna vara mer aktiva?

Pass

RePLAYSM

LAGETS MÅLSÄTTNINGAR
Vad vill ni uppnå? Ni kan använda följande meningar som inspiration:
Vi kommer att använda kärnvärdena för att... Vi vill... Vi planerar att... Vi vill hjälpa... Vi vill uppleva...
Vi vill att vår robot... Vi vill att vårt innovativa projekt...

1.

Ni kommer att
få fylla i lagets
målsättningar
under pass 3!

2.
3.
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Pass 1

Introduktion
Titta på RePLAYSM-videon
Läs sida 4–7.
Dela upp laget i två grupper.

Grupp 1
Läs och slutför Robotlektion 1
på sidan 11. Se sidan 10 för att
börja!
Se sidan 14–15. Dessa kommer
att vara en bra hjälp under
passen.

Grupp 2
Läs projektexempel 1 på sidan
12.
Bygg installationerna som hör till
pass 1.
Hitta uppdragen som hör till
installationerna ni har byggt.
Diskutera hur installationerna
hör ihop med det aktuella
problemet.
Spåna fram andra lösningar på
problemet.
Gör en lista över era idéer.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Placera installationerna på
deras avsedda platser.
Grupp 1: Visa vad ni har lärt er
om robotar.
Grupp 2: Visa hur
installationerna fungerar.
Diskutera följande frågor.

ROBOT
• Kan ni använda era
kodningskunskaper för
att navigera roboten till en
installation på robotbanan?
• Kan er robot genomföra något
av uppdragen?

Pass

PROJEKT
• Gör någon av installationerna att
ni får bra idéer till projektet?
• Finns det några platser i ert
samhälle när människor skulle
kunna vara mer aktiva?

RePLAYSM
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Pass 2

Introduktion
Läs kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på inkludering och ert lag.
Skriv ner hur ni ser till att alla
respekteras och får sina röster
hörda.

Grupp 1
Läs och slutför Robotlektion 2 på
sidan 11 (SPIKE™ Prime: 2A).

Grupp 2
Läs projektexempel 2 på sidan
13.
Bygg installationerna som hör till
pass 2.
Hitta uppdragen som hör till
installationerna ni har byggt.
Diskutera hur installationerna
hör ihop med det aktuella
problemet.
Rita er lösning på en typ av
utrustning eller teknik som kan
inspirera människor att vara
aktiva.
Rita även hur er lösning fungerar
och namnge delarna.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Placera installationerna på
deras avsedda platser.
Grupp 1: Visa vad ni har lärt er
om robotar.
Grupp 2: Visa hur
installationerna fungerar.
Diskutera frågorna.
Plocka isär roboten när ni är
klara.

ROBOT
• Hur kan ni få roboten att röra sig
mot en installation?
• Hur kan ni göra så att roboten
kör rätt sträcka för att nå fram till
installationen?

18

Deltagarhäfte

I Pass

PROJEKT
• Kan ni komma på några
intressanta sätt att motivera
människor till träning?
• Finns det något specifikt
problem som hindrar människor
från att vara aktiva i ert
samhälle?

Pass 3

Introduktion
Diskutera i laget vilka mål ni vill
uppnå under projektet.
Skriv ner dessa mål på sidan 16.
Prata om vilka processer
ert lag ska följa och fördela
ansvarsområden.

Grupp 1
Läs projektexempel 1 på sidan
12.
Bygg installationerna som hör till
pass 3.
Hitta uppdragen som hör till
installationerna ni har byggt.
Diskutera hur installationerna
hör ihop med det aktuella
problemet.
Spåna fram andra lösningar på
problemen som presenteras i
projektexemplen.
Gör en lista över era fantastiska
idéer.

Grupp 2
Läs och slutför Robotlektion 1
på sidan 11. Se sidan 10 för att
börja!
Se sidan 14–15. Dessa kommer
att vara en bra hjälp under
passen.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Placera installationerna på
deras avsedda platser.
Grupp 1: Visa hur
installationerna fungerar.
Grupp 2: Visa vad ni har lärt er
om robotar.
Diskutera följande frågor.

ROBOT
• Kan ni använda era
kodningskunskaper för
att navigera roboten till en
installation på robotbanan?
• Kan er robot genomföra något
av uppdragen?

PROJEKT
• Gör någon av installationerna att
ni får bra idéer till projektet?
• Finns det några platser i ert
samhälle när människor skulle
kunna vara mer aktiva?

RePLAYSM
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Pass 4

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på upptäckter och ert lag.
Skriv ner hur ert lag har lärt er
nya saker och fått idéer.

Grupp 1
Läs projektexempel 2 på sidan
13.
Bygg installationerna som hör till
pass 4.
Hitta uppdragen som hör till
installationerna ni har byggt.
Diskutera hur installationerna
hör ihop med det aktuella
problemet.
Rita er lösning på en typ av
utrustning eller teknik som kan
inspirera människor att vara
aktiva.
Rita även hur er lösning fungerar
och namnge delarna.

Grupp 2
Läs och slutför Robotlektion 2 på
sidan 11 (SPIKE™ Prime: 2B).

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Placera installationerna på
deras avsedda platser.
Grupp 1: Visa hur
installationerna fungerar.
Grupp 2: Visa vad ni har lärt er
om robotar.
Diskutera frågorna.

Är det roligt
att lära sig
nya saker?

ROBOT
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I Pass

PROJEKT

• Hur kan ni få roboten att röra sig
mot ett uppdrag?

• Kan ni komma på några sätt att
motivera människor till träning?

• Hur kan ni göra så att roboten
kör rätt sträcka för att nå fram till
installationen?

• Finns det något specifikt
problem som hindrar människor
från att vara aktiva i ert
samhälle?

Pass 5

Introduktion
Kom på ett lagnamn
tillsammans!
Designa en affisch med ert
lagnamn som logga.
Se till att alla får bidra till
affischen!

Lag
Läs och slutför Robotlektion 3 på
sidan 11.
MINDSTORMS®: Turas om att koda
roboten och visa vad den kan göra.
SPIKE™ Prime: Bygg en ny robot
och skapa en kod som får den att
röra sig.

Lag
Titta på uppdragsdelen av
RePLAYSM-videon igen.
Diskutera vilka uppdrag ert lag
ska ta er an först.
Jobba tillsammans för att
färdigställa pseudokoden på
sidan 30.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Gå igenom pseudokoden när ni
tittar på robotbanan.
Gör ändringar vid behov.
Diskutera frågorna.

ROBOT
• Planera vad er robot behöver för
att slutföra det första uppdraget
ert lag har valt.
• Var börjar roboten?
• Går det snabbt och enkelt att
sätta fast de extra legobitarna ni
behöver till roboten?

RePLAYSM
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Pass 6

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på samarbete och ert lag.
Skriv ner hur ert lag har lärt er att
arbeta tillsammans.

Lag
Läs och slutför Robotlektion 4 på
sidan 11.
Turas om att ladda ner era
program till roboten och visa vad
den kan göra.

Lag
Läs RePLAYSM innovativt projekt
på sidan 8 och projektexemplen
på sidan 12–13.
Tänk på de fantastiska
lösningarna ni har kommit på
under de tidigare passen.
Hitta det problem ni vill lösa.
Skriv ner er problembeskrivning.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Visa laget allt nytt ni har lärt er
om kodning.
Diskutera frågorna.

ER PROBLEMBESKRIVNING
Arbetar ni
tillsammans och
hjälper varandra?

ROBOT
• Vilka uppdrag kan ni ta er an
med hjälp av det ni har lärt er om
robotar?
• Kan ni använda extra kopior av
pseudokoden som hjälp för att
planera ytterligare uppdrag?
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I Pass

PROJEKT
• Vilket problem kan ni förklara
detaljerat?
• Finns det någon ni kan
prata med som är expert på
problemet?

Pass 7

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på Coopertition® och
Gracious Professionalism®.
Skriv ner hur ert lag kommer
att uppvisa dessa på
turneringsdagen.

Grupp 1
Påbörja utvecklingen av ert
projekt.
Gör efterforskningar om
ert problem och eventuella
lösningar som redan.
Undersök era idéer gällande
lösningar.
Använd efterforskningarna på
sidan 31 som ett verktyg.
Se till att använda olika källor
och hålla ordning på dem.

Grupp 2
Läs och slutför Robotlektion 5
på sidan 11 och det guidade
uppdraget på sidan 33.
Ha kul när ni övar på det guidade
uppdraget tills det fungerar
perfekt!

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Grupp 1: Förklara vad ni har
upptäckt i era efterforskningar.
Diskutera idéer gällande
lösningar.
Grupp 2: Visa hur er robot
tar poäng under det guidade
uppdraget.

Vad visar det
guidade uppdraget er
om Coopertition?

ROBOT

PROJEKT

• Kan ni följa hur koden på er
enhet får er robot att röra sig?

• Finns det redan lösningar på ert
problem som kan förbättras?

• Hur planerar ni att prata med det
andra laget på robottävlingen
om det guidade uppdraget?

• Har ni en helt ny lösning på ert
problem?

RePLAYSM
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Pass 8

Introduktion
Bestäm tillsammans i laget
vad er projektlösning ska vara
baserat på det problem ni har
valt.

Grupp 1
Läs och slutför Robotlektion 5
på sidan 11 och det guidade
uppdraget på sidan 33.
Ha kul när ni övar på det guidade
uppdraget tills det fungerar
perfekt!

Grupp 2
Gör efterforskningar om er valda
lösning. Skriv ner det på sidan
31.
Skapa er projektlösning med
projektutvecklingen på sidan 32
som verktyg.
Gör en skiss av er lösning.
Namnge delarna och visa hur
den fungerar.
Beskriv er lösning och hur den
löser problemet.
Dokumentera processen
ni använde för att utveckla
lösningen.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Grupp 1: Visa hur er robot
tar poäng under det guidade
uppdraget.
Grupp 2: Diskutera era
efterforskningar och er
projektlösning.

ROBOT

24

Deltagarhäfte

I Pass

PROJEKT

• Kan ni följa hur koden på er
enhet får er robot att röra sig?

• Kan ni beskriva er lösning och
hur den löser problemet?

• Hur planerar ni att prata med det
andra laget på robottävlingen
om det guidade uppdraget?

• Innehåller er lösning någon typ
av utrustning eller teknik?

Pass 9

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på innovation och ert lag.
Skriv ner hur ert lag har varit
kreativt och löst problem.

Nu ska ni dela
upp er i en
robotgrupp och en
projektgrupp.

Projektgrupp
Gör upp en plan för hur ni ska
dela er lösning med andra!
Utvärdera det ni skapade under
det senaste passet. Ändra och
förbättra vid behov.
Avgör om ni kan utföra någon
testning.
Använd de vita bitarna från påse
8 för att bygga en modell som
representerar er lösning.

Robotgrupp
Bestäm vilket uppdrag ni ska ta
er an härnäst.
Bygg alla tillbehör ni behöver.
Dags att koda! Finjustera koden
så att roboten kan slutföra
uppdraget med precision.
Se till att dokumentera er
designprocess och testningen
för varje uppdrag!

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Visa alla nya uppdrag ni har
arbetat med.
Uppdatera laget om lösningen
och hur ni kommer att dela den
med andra.

ROBOT

PROJEKT

• Är programmet för varje uppdrag
sparat på er dator?

• Hur kan ni på ett realistiskt sätt
genomföra er projektlösning?

• I vilken ordning ska ni
utföra uppdragen under
robottävlingen?

• Skulle er projektlösning kunna
tillverkas och vad skulle den
kosta?

RePLAYSM
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Pass 10

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på påverkan och ert lag.
Skriv ner hur ert lag har haft en
positiv påverkan på varandra
och andra.

Projektgrupp
Planera er projektpresentation.
Se domarformuläret för vad ni
bör ta upp.
Skriv ett manus till
presentationen av ert innovativa
projekt.
Tillverka de visuella hjälpmedel
och den rekvisita ni behöver. Var
engagerande och kreativa!

Robotgrupp
Fortsätt att skapa en lösning för
varje uppdrag i mån av tid.
Se till att ni förstår er kod för
varje uppdrag och att ni kan
förklara den.
Tänk på tävlingsstrategin på
mattan och vilka uppdrag ni ska
lösa.
Öva på en robottävling på 2,5
minuter med alla era slutförda
uppdrag.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Diskutera det arbete ni har gjort
med projektpresentationen.
Diskutera vilka uppdrag ni har
slutfört.
Diskutera hur alla kan medverka
i presentationerna.

Hur kan er
projektlösning
hjälpa ert
samhälle?
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ROBOT

I Pass

PROJEKT

• Vilka egenskaper har er robot
som visar på god mekanisk
design?

• Vad ska ni bygga med era vita
bitar som ska få representera er
lösning?

• Hur bestämde ni vilka uppdrag
ni skulle ta?

• Har ni gjort ändringar i lösningen
utifrån råd från andra efter
redovisningen?

Pass 11

Introduktion
Berätta om er själva och vad
ni tycker är roligt med FIRST®
LEGO® League Challenge!

Projektgrupp
Fortsätt arbeta med er
projektpresentation. Var tydliga
och strukturerade!
Planera vad alla i laget ska
säga.

Robotgrupp
Använd er projektlösningsmodell
av de vita bitarna i uppdrag 1.
Programmera roboten så att den
slutför det här uppdraget.
Planera presentationen
av er robotdesign. Se
domarformuläret för vad ni bör ta
upp.
Skriv ett manus till
presentationen av er
robotdesign.
Öva på er presentation.

Redovisa
Samla laget runt robotbanan.
Diskutera projektpresentationen
och varje persons roll.
Kör en 2,5 minuter lång
träningsmatch och berätta
vilka uppdrag som slutförts.
Diskutera presentationen av
robotdesignen.
Besluta vad mer som behöver
göras.

ROBOT

PROJEKT

• Är alla utrustning ni behöver till
de olika uppdragen redo?

• Har ni sett till att alla får prata
under projektpresentationen?

• Har ni en plan för vad ni ska göra
om ett uppdrag inte fungerar?

• Vet alla att de ska prata tydligt,
LE och ha ROLIGT?

RePLAYSM
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Pass 12

Introduktion
Se kärnvärdena på sidan 9.
Tänk på ROLIGT och ert lag.
Skriv ner hur ert lag har haft
roligt under det här projektet.

Lag
Öva på presentationen av ert
innovativa projekt.
Tänk på kärnvärdena när ni
presenterar!

Lag
Öva på presentationen av er
robotdesign.
Se till att nämna hur ert lag har
använt kärnvärdena!
Kör 2,5 minuter långa
träningsmatcher.

Redovisa
Gå igenom alla domarformulär.
Ge hjälpsam feedback på
varje presentation utifrån
domarformulären.

Har ni mer tid?
Fortsätt att lösa uppdrag och arbeta
på projektet inför turneringsdagen!

Har ni haft
roligt när ni har
arbetat med FIRST®
LEGO® League
Challenge?

VAD KAN MAN VÄNTA SIG AV TURNERINGSDAGEN?
• Ert lag ska ha roligt på turneringsdagen och
integrera kärnvärdena i allt ni gör.
• Hela laget kommer att träffa domarna i ett enskilt
möte för att redovisa lagets resa under hela
projektet. Tänk på var ni började och var ni är nu.
Tänk på vad ni har uppnått och vilka utmaningar ni
har ställts inför och övervunnit.
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• Ni kommer att få redovisa lagets innovativa projekt,
robotdesign och hur laget har vävt in kärnvärdena
under hela resan.  
• Under robottävlingen kommer två lagmedlemmar
att köra roboten på robotbanan i matcher som är 2,5
minuter långa.

Förbered er för turneringsdagen
Tänk på lagets resa under alla pass och hela
projektet.
Ställdes ni inför några utmaningar? Hur
övervann ni dem?
Fundera på kärnvärdena ni använde under
introduktionsfasen.
Hur har ni använt kärnvärdena?
Tänk på hur ni redovisade era resultat i slutet av
varje pass.
Hur kan ni redovisa ert arbete för domarna på ett
liknande sätt?

Jag ska
redovisa vårt
lags resa.
Vi ska presentera vårt
innovativa projekt!

Bilaga

Se över målsättningarna ni skrev på sidan 16.
Uppnådde ni era mål? Varför eller varför inte?
Prata om programmen ni har skapat för er robot.
Hur skulle ni förklara dem för domare som
kanske inte känner till er programvara?
Tänk på allt arbete ni har lagt ner på det
innovativa projektet.
Kan ni komma på kreativa sätt att visa upp ert
hårda arbete?

Jag ska prata
om vad vi har
lärt oss.
Jag ska beskriva
vår robotdesign och
dess olika delar.

Jag ska
förklara våra olika
program och hur
de får roboten att
agera.

Jag ska ta upp
på hur vårt lag har
använt kärnvärdena
i allt vi har gjort.

RePLAYSM
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Pseudokod
Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

KODSTEG
Skriv rörelserna er robot ska göra för att slutföra uppdraget.

Rörelse 1

Rörelse 6

Rörelse 2

Rörelse 7

Rörelse 3

Rörelse 8

Rörelse 4

Rörelse 9

Rörelse 5

Rörelse 10

DIAGRAM ÖVER ROBOTENS VÄG

Pseudokod är
nedskrivna steg för
er planerade kod!

Rita upp vägen er robot ska ta för att utföra uppdraget.

Öppna appen
och starta ett nytt
projekt. Utforska
vilka kodblock som
gör att roboten
rör sig enligt
de planerade
kodstegen som ni
skrev ovan.
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Efterforskningar
Använd den här sidan för att dokumentera efterforskningarna ni gör kring problemet och lösningen i projektet.
Använd de extra sidorna vid behov för att skriva ner era efterforskningar.

ANALYS AV PROBLEM OCH LÖSNING
Skriv viktig information här.

Vägledande frågor:
Vilken information letar ni
efter?
Har källan information
som är relevant för ert
projekt?
Kan ni använda olika
typer av källor, såsom
internet, böcker och
experter?
Är det en bra och relevant
informationskälla?

Ni ska
fylla i den här
sidan under
pass 7–8.

KÄLLOR
Skriv ner var ni hämtade informationen samt uppgifter som titel, författare och hemsida.

1.

2.

3.

RePLAYSM
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Projektutveckling
Använd den här sidan för att utveckla er projektlösning och processen ni använder för att skapa den.

RITNING
Rita er lösning och namnge delarna.

BESKRIVNING
Beskriv er lösning och hur den löser problemet.

Ni ska fylla i
den här sidan
under
pass 8.

PROCESS
Beskriv processen ni följde för att utveckla lösningen.

32

Deltagarhäfte

I Bilaga

Guidat uppdrag
Det är väldigt roligt att vara aktiv och leka. Vi kan hjälpa
människor att bli mer aktiva genom att utforma lekar och
aktiviteter där alla kan delta. Boccia är ett bra exempel,
och det är en tävlingsgren i OS.
Precis som alla installationer på FIRST® LEGO®
Leagues robotbana kan Boccia-modellerna i uppdrag
8 (M08) inspirera er att komma på en lösning på ert
innovativa projekt.
För att hjälpa er att lära er använda en färgsensor för att
följa linjerna på mattan har vi skapat en lektion med ett
guidat uppdrag. Läs lektion 5 på sidan 11. Där kommer
ni att få instruktioner om att gå till appen för antingen
SPIKE™ Prime eller LEGO MINDSTORMS® Education
EV3 Classroom.

M08

Boccia-installation (Påse 5)

Boccia-sikta-installation (Påse 5)

Tärningar (Påse 1)

Det här spelet kan spelas var som helst där man kan rita ett mål på marken. Katapulten är utformad för att det ska
vara enkelt för alla att spela.

I appen kan ni:
• Modifiera roboten ni har arbetat med.
• Bygga ett specialtillbehör som hjälper er att lösa
uppdraget.
• Starta roboten i rätt position i startområdet.
• Ladda ner programmet som utför uppdraget.
• Kör roboten och se på när den slutför uppdrag och tar
poäng.
• Använd er nya kunskap om hur man följer linjer för att
nå löpbandet.
• Fundera på hur Boccia-uppdraget kan involveras i den
2,5 minuter långa matchen på robottävlingen.

RePLAYSM
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Erfarenheter
Jay Flores

Global ambassadör för STEM
Jag jobbar på: Rockwell Automation
Min koppling till FIRST®: Jag hjälpte till att utforma
FIRST Robotics Competition och hjälper FIRST att
skapa strategier för att nå ut till fler barn.
Roliga fakta om mig: Jag har varit med i två
sporttävlingsprogram på tv: Exatlon Estados Unidos
på Telemundo (2019) och BattleFrog League
Championship på ESPN (2016).
Min STEM-hjälte: FIRST® LEGO® League-elever
som löser riktiga problem i sina samhällen.
Råd till lagen: Uppfinn den förändring ni vill se i
världen!

Javion Mosley

Senior maskiningenjör
Jag jobbar på: Rockwell Automation
Min koppling till FIRST: mentor till Riverside
Robotigers 2830, tidigare FIRST-deltagare
Roliga fakta om mig: Jag tycker om att resa mycket
och uppleva så många nya saker jag kan. Jag har
även varit praktikant på Rockwell Automation i Kina.
Min STEM-hjälte: Wilbur och Orville Wright. Jag är
intresserad av flygning.
Råd till lagen: FIRST är en fantastisk möjlighet till
att ta de första stegen inom ingenjörsvetenskap. Se
det som en del av dina byggstenar för framtiden,
eftersom det du gör i dag kommer att ha betydelse för
ditt liv i morgon.
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Leanne Cushing
Maskiningenjör

Jag jobbar på: Bellwether Coffee
Min koppling till FIRST®: Jag tävlade i FIRST Robotics
under gymnasiet och med hjälp av mina mentorer lärde jag
mig att mekanisk design var något jag var riktigt bra på och
älskade att hålla på med.
Roliga fakta om mig: Det mesta av min lediga tid lägger
jag på Battlebots och mitt lag, Valkyrie, där vi designar,
bygger och tävlar med vår 113 kg tunga robot på Discovery
Channel.
Min STEM-hjälte: Bill Nye, för hans engagemang i underhållning kombinerat med passionen för ingenjörsvetenskap
och undervisning. Han visade mig att man kan vara underhållande, social och smart samtidigt. Han uppmuntrade
mycket av min nyfikenhet och lärde mig så mycket som barn.
Råd till lagen: Passion är inte detsamma som perfektion. Se
till att vara din egen favoritversion av dig själv – låt inte andra
tala om för dig vem du ska vara eller vad du kan eller inte kan
göra. Hindra inte dig själv från att testa något nytt. I värsta fall
får du en annan åsikt eller en historia att berätta.

Pedro Alejandro Yang
Chef

Jag jobbar på: LEGO® Education
Min koppling till FIRST: Jag jobbar med LEGO
Educations tävlingsgrupp och vi är en strategisk
partner till FIRST.
Roliga fakta om mig: Jag tävlade i badminton i
sommar-OS 2004. Min hobby är att laga recept som
kända kockar lägger upp på YouTube.
Min STEM-hjälte: Woodie Flowers. Trots att han var
en förespråkare för STEM förstod han också vikten av
empati för att lyckas och han uppfann det vi i dag kallar
Gracious Professionalism® inom FIRST LEGO League.
Råd till lagen: Det viktigaste är inte att vinna – det
viktigaste är vad du lär dig och de du lär känna under
resans gång.
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