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Om heftet

Hvordan brukes dette heftet?
De tolv øktene i dette heftet vil veilede laget gjennom
FIRST® LEGO® League Challenge  Øktene er laget
for å være fleksible, slik at lag med ulik erfaring kan
bruke materialet. Planlegg for at hver økt varer i 90
minutter, men øktene kan tilpasses slik at de
oppfyller deres behov.
Din (veilederens) oppgave i øktene er å lede
introduksjonen og dele elevene inn i grupper for å
gjennomføre aktivitetene  Hver gruppe får sine egne
oppgaver  På slutten av hver økt samles gruppene
for å fortelle om hva de har gjort  Til slutt skal laget
rydde opp og legge bort materialene.

Tradisjonelt har mange veiledere valgt å dele i 
faste grupper, for eksempel en for teknologi og en 
for prosjekt, eller at alle jobber med prosjekt, og 
en gruppe med teknologi  Det er også helt greit  
Som beskrevet innledningsvis, er veilederheftet 

et hjelpemiddel, og du som veileder tilpasser det 
slik som det passer best for ditt/dine lag. Anbefalt 
lagstørrelse er ca. 10 deltakere, men større lag er 
også tillatt. Sjekk om det er begrensninger på din 
turnering 
Merk at veilederheftet legger opp til lag på 10 
deltakere, men dette kan enkelt tilpasses til flere 
dersom dere ønsker dette 

Å arbeide som lag og i grupper
Laget samarbeider for å lage roboten og 
utforme løsningen på det innovative prosjektet  
Lagmedlemmene skal oppmuntres til å samarbeide, 
lytte til de andre, gjøre ting etter tur og utveksle ideer. 
I de fleste øktene er laget delt inn i to grupper. Målet 
er at alle medlemmene på laget skal få jobbe med 
både roboten og prosjektet.

Ressurser

LEGO brukerstøtte https://education.lego.com/en-us/support
Telefonnummer: 00-800-5346-0000

Viktigste nettsteder https://hjernekraft.org

Oppdrag 2020: RePLAY https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

Ressurser for veilederen https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere

Kompetansemål post@hjernekraft org

Spørsmål post@hjernekraft org

https://education.lego.com/en-us/support
https://hjernekraft.org
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag?lang=no
https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser?lang=no
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Hva trenger laget?

LEGO® Education robotsett

Elektroniske enheter
Hvert lag trenger to kompatible enheter, for eksempel en bærbar PC, et nettbrett eller en stasjonær PC. Før økt 
1 begynner må du laste ned den passende programvaren på enheten. På https://education.lego.com/en-us/
downloads finner du systemkrav og kan laste ned programvare 

RePLAYSM Challenge-sett
Challengesettet leveres i en eske som inneholder 
installasjonene, robotmatten og andre deler. Laget 
skal bygge installasjonene så nøye så mulig ved 
å følge byggeinstruksjonene. Dette gjøres i økt 
1-4. https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-challengesett

Konkurransebord
Det er mulig at dere ikke kan sette opp et bord i 
klasserommet eller andre steder der dere møtes  
Selv om dere ikke kan bygge hele bordet, kan 
det være nyttig å bare bygge de fire veggene. 
Byggeinstruksjoner for robotbord finner du her: 
 http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord  
Det er også mulig å legge matten på gulvet  

Basissett Utvidelsessett (påkrevd) Basissett Utvidelsessett (anbefalt)

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime

https://education.lego.com/en-us/downloads
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord?lang=no
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Oversikt

Laget skal:

• Definere et problem de skal løse.

• Designe en løsning på problemet for

• Utveksle ideene sine, lære av andre og gjøre 

løsningen enda bedre.

• Presentere løsningen på turneringsdagen!

Laget skal:

• Utarbeide en strategi for hvilke oppdrag som skal 

utføres i robotkonkurransen.

• Designe eventuelt utstyr roboten trenger for å utføre 

oppdragene.

• Utprøve og forbedre programmene og 

robotdesignen.

• Konkurrere på turneringsdagen!

INNOVATIVT 

PROSJEKT
Laget skal forberede en 5 minutters 

presentasjon for å beskrive det 

innovative prosjektet.

ROBOT_ 
KONKURRANSE

Laget skal øve på 2,5-minutters

kamper for å utføre så mange

oppdrag som mulig.

Laget skal:

• Jobbe på LAG og OPPDAGE NYE TING for å 

undersøke oppdraget nærmere.

• VÆRE INNOVATIVE og bruke nye idéer til roboten og 

prosjektet.

• Vise hvordan laget og løsningene deres kan GJØRE 

EN FORSKJELL og være INKLUDERENDE!  

• Ha det gøy!

Laget skal:

• Designe og bygge en robot.

• Programmere den til å utføre oppdrag i 

robotkonkurransen. 

• Forklare hvordan roboten fungerer på grunnlag av 

koden dere skrev.

• Beskrive strategiene dere har valgt for 

robotkonkurransen.

• Presentere roboten/programmeringen på 

turneringsdagen.

KJERNEVERDIER

Laget skal jobbe i tråd med FIRST® -

kjerneverdiene under hele sesongen

og utover sesongen også!

TEKNOLOGI

Laget deres skal forberede en kort

presentasjon om lagets robotdesign,

programmer og strategi.
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OPPDAGELSE

INNOVASJON

INNVIRKNING

COOPERTITION®

INKLUDERING

LAGARBEID

MORO

Vi utforsker nye kunnskaper og ideer.

Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å

løse problemer.

Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.

Vi viser at det er viktigere å lære enn å vinne. Vi

hjelper hverandre, også når vi konkurrerer.

Vi respekterer hverandre og omfavner våre

ulikheter.

Vi er sterkere når vi jobber sammen.

Vi har det gøy!

Kjerneverdier

Bruk kjerneverdiene til å veilede laget gjennom prosessen.

Ha det KJEMPEGØY mens dere utvikler nye ferdigheter og jobber sammen.

Dere
skal fullføre

denne siden i

løpet av
sesongen!

Vi gjør en god jobb, verdsetter andre og

respekterer andre og samfunnet vårt.
GRACIOUS PROFESSIONALISM®
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Robotleksjoner

Velg de leksjonene som passer til det robotsettet dere bruker 

Disse leksjonene vil bli gjennomgått i øktene.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Leksjon 1

• Åpne Start-fanen og velg så Kom i gang. 

• Gjør leksjon 1 Start her.

• Åpne Emner-fanen og velg 

Konkurranseklar.

• Gjør Trinn 1-4 i Treningsleir 1- 

leksjonen.

Leksjon 2 

• Åpne Emner-fanen og velg 

Konkurranseklar.

• 2A: Gjør Trinn 1-4 av Treningsleir 

2-leksjonen.

• 2B: Gjør Trinn 1-4 i Treningsleir 

3-leksjonen.

Leksjon 3

• Åpne Emne-fanen og velg 

Konkurranseklar.

• Gjør Trinn 1-5 av Montere en avansert 

kjørebase-leksjonen.

Leksjon 4

• Åpne Emne-fanen og velg 

Konkurranseklar.

• Gjør Trinn 1-5 av Min	kode,	vå
rt	

program-leksjonen.

Leksjon 5

• Åpne Emne-fanen og velg 

Konkurranseklar.

• Gjør Klar til oppdrag-leksjonen.

LEGO MINDSTORMS®  

Education EV3 Classroom

Leksjon 1

• Åpne Start-fanen og velg så Komme i 

gang.
• Gjør leksjon 1 Hallo verden.

• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener
.

• Gjør Trinn 2-4 i Bevegelser og 

svinger-leksjonen.

Leksjon 2

• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener
.

• Gjør Trinn 2-4 i Objekter	og
	

hindringer-leksjonen.

• Gjør Trinn 2-4 i Gripe og slippe-

leksjonen.

Leksjon 3

• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener
.

• Gjør Trinn 2-4 i Farger og linjer-

leksjonen.

Leksjon 4

• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener
.

• Gjør Vinkler	og	m
ønstre-leksjonen.

Leksjon 5

• Åpne Emne-fanen og velg Robottrener
.

• Gjør Veiledet oppdrag-leksjonen.
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Pseudokode

ROBOTBANEDIAGRAM

KODETRINN

Her kan dere tegne den ruten roboten deres vil bruke for å utføre 

oppdragene.

Gå	til	appen	og	begynn	på	et	nytt	prosjekt. Utforsk hvilke	kodeblokker	som	vil	få	roboten	til	å	bevege	seg	som i de planlagte kodetrinnene du skrev ned.

Skriv ned de bevegelsene roboten må gjøre for å fullføre oppdraget.

Oppdragets navn:

Oppdrag nummer:

Bevegelse 1

Bevegelse 2

Bevegelse 3

Bevegelse 4

Bevegelse 5

Bevegelse 6

Bevegelse 7

Bevegelse 8

Bevegelse 9

Bevegelse 10

Pseudokodeer nedskrevne trinn for den planlagte koden!

M08

Dette spillet kan spilles overalt der dere kan tegne et mål på bakken. Kasterampen er utformet for å gjøre det lett 
for alle å delta. Bygg i økt 1

Felles-boccia (pose 5) Boccia sikt og treff(pose 5) Spillterninger (pose 1)
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Veiledet oppdrag

Det er kjempegøy å være aktiv og leke sammen. Vi 
kan hjelpe mennesker til å bli aktive ved å lage leker, 
spill og aktiviteter som alle kan delta i. Boccia er et godt 
eksempel på dette, og det er til og med en olympisk 
sportsgren.

Som alle installasjonene på FIRST® LEGO® League- 
banen, kan boccia-modellene i oppdrag 8 (M08) 
inspirere dere til å tenke på en løsning for det innovative 
prosjektet.

For å hjelpe dere med å lære hvordan man bruker 
fargesensorer for å følge linjene på matten, har vi laget 
en veiledet oppdrag-leksjon. Først skal dere lese leksjon 
5 på side 11. Så blir dere sendt videre til appen, enten 
SPIKE™ Prime eller LEGO MINDSTORMS® Education 
EV3 Classroom.

I appen kan dere:
• Endre den roboten dere har jobbet med.
• Bygge spesielt utstyr som kan hjelpe dere med å utføre 

oppdraget.
• Starte roboten i riktig posisjon i Startområdet.
• Laste ned det programmet som brukes til å utføre 

oppdraget.
• Kjøre roboten og se den fullføre oppdraget og oppnå 

poeng.
• Bruke de nye ferdighetene deres i å følge linjer til å 

komme frem til tredemølle-installasjonen.
• Tenk på hvordan dere kan integrere boccia-oppdraget i 

konkurransen.
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Bruk denne siden til å utvikle løsningen og prosessen dere bruker for å komme frem til den.Prosjektutvikling

BESKRIVELSE

PROSESS

TEGNING

Forklar løsningen deres og beskriv hvordan den løser problemstillingen.

Beskriv den prosessen dere fulgte for å utvikle løsningen deres.

Lag en skisse av løsningen.

Dere skal 

arbeide med 

denne siden i 

økt 8.

Dessverre er EV3 
Classroom app noe forsinket. Les 
mer i dette dokumentet fra LEGO: 
https://hjernekraft.org/media/doku-
menter/fl l/2020/software/lego-mind-
storms-education-ev3-class-
room-app-1.pdf. Man kan fi nne 
kom-i-gang-leksjoner i EV3 Lab 
(gammel software), men ikke emnet 
Konkurranseklar.
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Finn robotleksjoner og byggeinstruksjoner

Finn appen

Finn	lobbyen

Finn emnet

Finn 
leksjonene

Finn	byggeinstruksjoner
https://hjernekraft.org/fl l/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett

Trenger dere å laste ned 
programvare? Gå til:
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO® Education 
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS®

Education EV3 Classroom

Dere 
skal bygge 

installasjonene 
i økt 1-4!

Deltakerhefte  I  Kom i gang
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Laget skal bygge en robot ved å bruke LEGO®-
elementer og teknologi. De programmerer roboten 
slik at den autonomt (på egen hånd) kan gjennomføre 
fl ere oppdrag i en robotkonkurranse som varer i 2,5 
minutter. Målet er å oppnå poeng. Roboten starter i 
Startområdet og prøver å gjennomføre oppdrag i den 
rekkefølgen laget velger og returnerer deretter Hjem.Laget kan gjøre tilpasninger på roboten når den 

befi nner seg i Hjem og før de Igangsetter igjen. Hvis 
det er nødvendig, kan roboten bringes Hjem for hånd, 
men da vil laget tape en verdifull presisjonsbrikke. 
Laget skal spille fl ere kamper.

Denne siden vil hjelpe deg til å plassere 
installasjonene på robotbanen. Pass på å sjekke
Regelheftet for robotkonkurransen, der fi nner dere 
mer informasjon.

Robotkonkurransen

M01
M00

M02

M03

M04

M04

M06

M07

M08
M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15Robotbanen

Hjem 
Startområde: 
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Oppdrag i robotkonkurransenDere finner utførlige beskrivelser av oppdrag og regler for robotkonkurransen i Regelheftet for robotkonkurransen.
Oppdrag 
nr.

Navn Beskrivelse
Poeng

M00 Bonus ved  
utstyrsinspeksjon «Å gjøre det samme med mindre» kan spare tid og plass. 25

M01 Innovativt  
prosjekt

Roboten flytter det innovative prosjektet deres til RePLAY-logoen eller detgrå området rundt benken (M04). 20
M02 Skritteller Roboten flytter skrittelleren langsomt og rolig. Jo lengre den “går”, jo bedre. 10-20
M03 Sklie Roboten flytter personene ned sklien og til andre områder. 5-50
M04 Benk Roboten fjerner rygglenet, gjør benken flat, og legger terninger inni paradisfeltene.

10-65
M05 Basketball Roboten hever kassen opp på lyktestolpen og legger en terning i kassen. 15-40
M06 Pullupstang Roboten passerer fullstendig under pull up-stangen, når som helst.Adskilt: Roboten holdes over matten av stangen ved kampens slutt. 15-45
M07 Robotdans Roboten danser på dansegulvet på slutten av kampen.

20

M08 Boccia
Boccia er et felles oppdrag der dere spiller sammen med et annet lag.Snakk med det andre laget slik at robotene sender matchende fargedeterninger til den motsatte banen. 5-110

M09 Dekkvelt Roboten velter dekk så de hvite midtdelene vender oppover og beveger dem inn i dekkenes store målsirkel. 
10-35

M10 Mobiltelefon Roboten flipper telefonen slik at den ligger med den hvite siden opp. 15
M11 Tredemølle Roboten snurrer rullene for å bevege viseren så langt i klokkeretningensom mulig.

5-30
M12 Romaskin Roboten beveger det frie hjulet ut av den store sirkelen og inn i den lille sirkelen. 15-30

M13 Vektmaskin
Før kampen velger dere maskinens vektstang for hånd.Under kampen beveger roboten vektstangen til den lille gule stopperen faller ned. 10-20

M14 Helsemoduler Roboten samler helsemoduler rundt på robotbanen og beveger dem til målområder.
5-60

M15 Presisjon Jo færre ganger dere avbryter roboten utenfor Hjem, jo flere poeng får dere beholde.
5-60

Deltakerhefte  I  Kom i gang16

MÅL FOR LAGET

De følgende 12 øktene vil forberede dere til 
turneringsdagen. Pass på å skrive ned det dere lærer 
og tenker over hvordan dere har samarbeidet for å 
oppnå målene deres. Vær klare til å presentere det 
arbeidet dere har gjort med roboten, det innovative 
prosjektet og kjerneverdiene.

Slik følges øktene

Hver økt har instruksjoner 
for oppgavene dere skal 
fullføre:

Røde overskrifter står for 
kjerneverdiaktiviteter.

Grønne overskrifter står 
for teknologiaktiviteter.

Blå overskrifter står for 
aktiviteter knyttet til det
innovative prosjektet.

Bruk disse veiledende 
spørsmålene når dere skal 
dele erfaringene deres!

Bruk de blanke linjene 
til å skrive ned tanker 

og tegne ideer.

Hva	håper	dere	å	oppnå?		Dere kan bruke disse stikkordene som inspirasjon:

Vi vil bruke kjerneverdier til... Vi vil prøve å... Vi planlegger å... Vi vil hjelpe... Vi vil oppleve...
Vi vil at roboten vår... Vi vil at det innovative prosjektet vårt...

1.

2.

3.

Dere skal 
fylle ut målene 
til laget deres i 

økt 3!
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Bruk denne siden til å dokumentere forskning og undersøkelser om prosjektets problemstilling og løsning. 
Dere kan bruke ekstra sider for å beskrive arbeidet deres om nødvendig.

Veiledende 
spørsmål:
Hvilken type informasjon 
leter dere etter?

Har kilden informasjon 
som er relevant for 
prosjektet deres?

Kan dere bruke ulike 
informasjonskilder, som 
f.eks. internett, bøker og 
eksperter?

Er dette en god og 
nøyaktig 
informasjonskilde?

Forskning

KILDER

ANALYSE AV PROBLEM OG LØSNING

Skriv hvor dere har hentet informasjon og fakta, for eksempel tittel, forfatter og nettsted.

Skriv viktig informasjon her.

1.

2.

3.

Dere skal 
arbeide med 

denne siden i økt 
7-8.
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Leanne CushingMekanisk ingeniør
Her	jobber	jeg: Bellwether CoffeeMin	forbindelse	med	FIRST®: Jeg deltok i FIRST 

Robotics-konkurranser på videregående, og mentorene 

hjalp meg til å fi nne ut at jeg er fl ink til og elsker å arbeide 

med mekanisk design.Morsomt	å	vite	om	meg: Det meste av fritiden min 
tilbringer jeg med Battlebots og laget mitt, Valkyrie, der vi 

designer, bygger og konkurrerer med den 113 kilo tunge 

roboten vår på Discovery Channel.Min STEM-superhelt: Bill Nye, fordi han klarte å 
formidle naturfag og teknologi på en spennende måte. 

Han viste meg at du kan være både underholdende, 
sosial og smart. Han gjorde meg enda mer nysgjerrig og 

lærte meg så mye da jeg var liten.Mitt	råd	til	lagene: Lidenskap er ikke perfeksjon. Vær 

den du er, ikke la andre mennesker fortelle deg hvem du 

skal være eller hva du kan eller ikke kan gjøre. Ikke vær 

redd for å prøve noe nytt. Det verste som kan skje er at 

du får en ny mening eller kan fortelle en ny historie.

Pedro Alejandro YangProsjektleder

Her	jobber	jeg: LEGO® EducationMin	forbindelse	med	FIRST: Jeg jobber i LEGO 
Educations konkurranseavdeling, og vi er FIRSTs
strategiske partner.
Morsomt	å	vite	om	meg: Jeg spilte badminton 
i sommer-OL i 2004. Hobbyen min er å prøve ut 
oppskrifter berømte kokker legger ut på YouTube.
Min STEM-superhelt: Woodie Flowers. Han var 
en forkjemper for STEM, men anerkjente også at 
mennesker må være empatiske for å lykkes: Han 
var mannen bak det vi i vårt FIRST LEGO League- 
nettverk kaller Gracious Professionalism®.Mitt	råd	til	lagene: Det viktigste er ikke å vinne, men 

det du lærer og de vennene du får underveis.

M08

Dette spillet kan spilles overalt der dere kan tegne et mål på bakken. Kasterampen er utformet for å gjøre det lett 

for alle å delta. Bygg i økt 1

Felles-boccia (pose 5) Boccia sikt og treff(pose 5) Spillterninger (pose 1)
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Problem
Mange mennesker har problemer med å fi nne steder der de kan komme seg ut, leke og holde seg i form. 

Hvordan kan dere endre et inaktivt sted til å bli et aktivt sted? Dere kan bruke ting i hverdagen som dere 

fi nner rundt omkring til å gjøre mennesker aktive eller få dem til å leke, eller dere kan designe noe som gjør 

det mulig for alle å delta og være aktive sammen.Disse installasjonene er laget for å vise ulike typer utstyr som kan bidra til å løse dette problemet.

Eksempelprosjekt 1

M04 Benk (pose 3)

M09 Dekkvelt (pose 7)

M06 Turnstang (pose 2)

M10 Mobiltelefon	(pose 1) M05 Basketball	(pose 3)Skru av 
mobiltelefonene og fi nn nye morsomme måter å leke ute på. Bygg i økt 1

Man kommer i form og blir sterk når 
man bruker sin egen kroppsvekt til å gjøre pullups med en pullupstang. 

Bygg i økt 3

En gammel melkekasse som henges på en lyktestolpe kan bli et morsomt basketballspill. Bygg i økt 3

Man trenger ikke spesielle vekter til styrketrening.Disse gamle dekkene kan også brukes. Bygg i økt 1

Det smarte designet til denne parkbenken forvandler den fra et sted der man vanligvis sitter til en morsom og aktiv paradis-lek. Bygg 
i økt 3
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Forklaring av deltakerheftet

Les deltakerheftet nøye. Vi anbefaler to hefter for 
hvert lag, ett per gruppe. Deltakerne kan beskrive 
lagets erfaringer i heftene med diagrammer, idéer og 
modelldesign  Det inneholder all den informasjonen

de trenger og veileder dem gjennom øktene  Tipsene 
i dette veilederheftet viser deg hvordan du kan støtte 
laget i de enkelte øktene 

Kom i gang-sider
• Oversikt

• Lagets erfaringer

• Historie

• Det innovative prosjektet

• Kjerneverdier

• Finn robotleksjoner og 
byggeinstruksjoner

• Robotleksjoner

• Eksempelprosjekter

• Robotkonkurranse

• Oppdrag

• Hvordan øktene følges

Vedleggssider
• Pseudokode

• Forskning

• Prosjektutvikling 

• Veiledet oppdrag 

• Erfaringer
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Plan for øktene

Innføring 
(15 minutter)

Gruppe- og lagoppgaver 
(60 minutter)

Deling og oppryd-
ding (15 minutter)

Økt 1 Introduksjon 
til oppdraget

Gruppe 1:  
Robotleksjon 1

Gruppe 2:  
Eksempelprosjekt 1 Dele

Økt 2 Kjerneverdier: 
Inkludering

Gruppe 1:  
Robotleksjon 2

Gruppe 2:  
Eksempelprosjekt 2 Dele

Økt 3 Fastsetting av mål 
og lagprosesser

Gruppe 1:  
Eksempelprosjekt 1

Gruppe 2:  
Robotleksjon 1 Dele

Økt 4 Kjerneverdier: 
Oppdagelse

Gruppe 1:  
Eksempelprosjekt 2

Gruppe 2:  
Robotleksjon 2 Dele

Økt 5 Lag et lagnavn 
og logo

Lag:  
Robotleksjon 3 

Lag:  
Pseudokode Dele

Økt 6 Kjerneverdier: 
Lagarbeid

Lag:  
Robotleksjon 4 

Lag:  
Velg problem Dele

Økt 7
Coopertition® 
& Gracious 

Professionalism®

Gruppe 1:  
Prosjektforskning 

Gruppe 2:  
Robotleksjon 5 Dele

Økt 8 Valg av 
prosjektløsning

Gruppe 1:  
Robotleksjon 5 

Gruppe 2:  
Prosjektutvikling Dele

Økt 9 Kjerneverdier: 
Innovasjon

Prosjektgruppe: 
Prosjektarbeid 

Robotgruppe:  
Løse oppdrag Dele

Økt 10 Kjerneverdier: 
Innvirkning

Prosjektgruppe: 
Presentasjon 

av arbeid 

Robotgruppe: 
Løse oppdrag Dele

Økt 11 Om 
lagmedlemmene

Prosjektgruppe: 
Forberede 

presentasjon 

Robotgruppe: 
Forberede 

presentasjon
Dele

Økt 12 Kjerneverdier: 
Gøy

Prosjektgruppe: 
Øve på 

presentasjon 

Robotgruppe: 
Presentere og 
øve på kamp

Dele
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Generelle tips om ledelse

VEILEDERTIPS 

• Fastsett tidsplanen. Hvor ofte skal dere møtes, og 
hvor lenge? Hvor mange ganger skal dere møtes før 
turneringsdagen?

• Fastsett retningslinjer for laget, prosedyrer og 
hvordan man vil ha det i øktene 

• Bevisstgjør deltakerne på at det er laget som skal 
gjøre det meste av arbeidet og læringen. Din jobb 
er å legge til rette for arbeidet deres, og fjerne 
eventuelle større hindringer 

• Dere skal markere alle nederlag og suksesser, 
uansett hvor små de er. Selv om noe går galt, gir 
det også muligheter til læring, og målet med FIRST 
LEGO League er ikke å vinne! Det er å lære og ha 
det gøy 

LAGLEDELSE 

• Når laget driver med det innovative prosjektet, kan 
du tildele deltakerne disse rollene (eller andre):

• Kommunikator

• Forsker/undersøker 

•  Prosjektleder

• Kreativ designer

• Når laget jobber med roboten, kan deltakerne bli 
tildelt disse rollene (eller andre):

• Programmerer

• Konstruktør/bygger 

• LEGO-brikkefinner 

• Oppdragsstrateg

• Dette kan være lagropet deres: “Sammen klarer vi 
mer!” eller finn på deres eget.

• Minn lagene på målene deres, og juster dem etter 
behov.

TIPS TIL LÆRERE 

• Hvis du gjennomfører dette programmet med en 
hel klasse, kan du dele inn klassen i lag med for 
eksempel seks deltakere 

• Hvis du bruker konseptet i undervisningen, kan du 
tilpasse øktene etter ønske 

• Nummerer og merk LEGO®-settene . Gi hvert lag et 
sett de skal bruke i hele prosessen.

• Hvis flere lag skal dele Challenge-sett, kan du dele 
opp installasjonene som skal bygges i øktene på 
laget 

TIPS TIL MATERIALADMINISTRASJON

LEGO-deler

• Legg eventuelle ekstra LEGO-deler i en kopp. 
Deltakere som mangler deler skal sjekke om de er i 
koppen 

• Når økten er slutt, bør du sjekke lagets LEGO-sett 
før de får gå 

• Lokket på LEGO-settet kan brukes som et brett som 
hindrer at deler ruller vekk 

• Bruk plastposer for å oppbevare eventuelle uferdige 
installasjoner eller roboter og alle delene deres 
mellom øktene 

Generelle materialer

• Gi elevene rutepapir som de kan bruke som 
tilleggssider i deltakerheftene 

• Ha et sted der roboter kan lades og ferdige 
installasjoner og utstyr kan oppbevares trygt.
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Sjekkliste før økter

Tips til økt 1-4

Er det første gang dere prøver LEGO Education-roboter?
Hvis laget skal bruke LEGO Education-robotsettet for 
første gang, vil det være lurt å gi dem litt tid til å gjøre 
seg kjent med hvordan man bygger og programmerer 
med settet   Her gir vi dere forslag til aktiviteter laget 
kan gjøre før økten starter 

SPIKE™ PRIME-
aktiviteter for å komme 
i gang:
1  Start her
2  Motorer og sensorer
3  Få den til å bevege seg

MINDSTORMS® EV3-
aktiviteter for å komme 
i gang:
1  Hallo verden
2  Motorer og sensorer
3  Sett i gang

 Påse at du har minst to enheter per lag med 
internettilgang og den riktige programvaren til 
robotprogrammering installert.

 Pakk ut robotsettet og sorter LEGO®- 
elementene i boksene.

 Påse at kontrolleren er ladet eller har batterier 
isatt 

 Les deltakerheftet og dette heftet for å skjønne 
hvordan materialene skal brukes.

 Sett dere inn i FIRST® -kjerneverdiene . De er 
det viktigste grunnlaget for laget ditt 

 Se RePLA YSM -videoen og andre videoer på 
FIRST LEGO Leagues YouTube-kanal.

INNOVATIVT 
PROSJEKT

• Bestem et sted der 
installasjonene som bygges 
som del av Eksempelprosjekt- 
aktivitetene skal oppbevares.

• Hjelp laget med å finne 
egnede nettsteder og 
ressurser de kan bruke til 
å finne mer informasjon til 
prosjektet sitt 

TEKNOLOGI
• Ha et sted den bygde 

roboten og robotesken skal 
oppbevares.

• Hvis dere bruker 
MINDSTORMS 
Education EV3 LabVIEW- 
programvare, har dere 
tilgang til robotleksjoner i 
Tutorials (Robot Educator)-
enheten som ligner på 
opplæringsinformasjonen i 
dette heftet 

KJERNEVERDIER
Hvis alle på laget snakker i 
munnen på hverandre, kan du 
prøve følgende:

• Utpek en leder som lytter 
til alle idéene, men bare én 
person får snakke om gangen 

• Gi laget en gjenstand, og bare 
den som holder gjenstanden 
får snakke 

Dessverre er EV3 Classroom app noe forsinket  Les mer i dette dokumen-
tet fra LEGO: https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2020/software/
lego-mindstorms-education-ev3-classroom-app-1.pdf. Man kan finne 
kom-i-gang-leksjoner i EV3 Lab (gammel software), men ikke emnet 
Konkurranseklar.

https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2020/software/lego-mindstorms-education-ev3-classroom-app-1.pdf
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 Introduksjon
 Se RePLAYSM-videoen.
 Les side 4-7. 
 Del laget i to grupper.

 Gruppe 1
 Les og gjennomfør robotleksjon 
1 på side 11. Se side 10 for å 
komme i gang!

 Sjekk ut side 14-15. Her er gode 
ressurser til bruk i alle øktene.

 Gruppe 2
 Eksempelprosjekt 1 på side 12.
 Bygg økt 1-installasjonene.
 Finn oppdragene som tilsvarer 
de installasjonene dere bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonen 
er relatert til det problemet som 
er presentert.

 Idemyldre rundt andre løsninger 
på problemet.

 Lag en liste med ideene deres.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Plasser hver installasjon der den 
hører hjemme.

 Gruppe 1: Vis robotferdighetene 
dere har lært.

 Gruppe 2: Vis hvordan 
installasjonene fungerer.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 ROBOT
• Kan dere bruke lagets 

kodeferdigheter til å navigere 
roboten til en installasjon på 
robotbanen?

• Kan roboten deres fullføre noen 
av oppdragene?

 PROSJEKT
• Gir noen av installasjonene dere 

gode ideer til prosjektet?

• Er det steder i samfunnet der 
mennesker kan være mer 
aktive?

Økt 1

Økter
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal programmere roboten sin til å

bevege seg forover og bakover og snu seg.
• Gruppe 2 skal finne sammenhenger mellom

installasjonene og eksempelprosjektet, og
utveksle ideer til løsninger 

Du kan finne videoer på https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

Begge gruppene vil trenge tilgang til en enhet og til Internett. Aktivitetene til
gruppe 1 og gruppe 2 skal gjøres ferdig samtidig 

Det gis instruksjoner for LEGO Education SPIKE™ Prime-appen og LEGO
MINDSTORMS® Education EV3 Classroom-appen.

Minn lagene på at de skal lagre programmene på enhetene sine ofte 

Gi byggeintruksjonene. De vil trenge pose 1, 5 og 7. Du finner dem på 
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett

Større LEGO-deler ligger i den unummererte LEGO-posen.

Si til gruppene at de finner mer informasjon i Regelhefte for
robotkonkurransen.

Pass på å sette av tid til å rydde og legge på plass materialer 

Opprydding
• Plassér de ferdige installasjonene på robotmatten

med dual lock 
• Påse at dere har et sted å sette robotmatten

og installasjonene etter hver økt hvis de skal
oppbevares.

Økt 1

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett


18 Deltakerhefte  I  Økt

 Introduksjon
 Les om kjerneverdiene på side 
9. Tenk på inkludering og laget 
deres.

 Skriv ned hvordan dere passer 
på at alle blir respektert og får si 
sin mening.

 Gruppe 1
 Les og gjennomfør robotleksjon 
2 på side 11 (SPIKETM Prime: 
2A).

 Gruppe 2
 Les Eksempelprosjekt 2 på side 
13.

 Bygg økt 2-installasjonene.
 Finn oppdragene som hører til 
de installasjonene dere bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til problemet som er 
presentert.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som kan 
inspirere mennesker til å være 
aktive.

 På tegningen skal dere forklare 
hvordan løsningen fungerer 
og marker delene på utstyret/
teknologien. 

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Plasser hver enkelt installasjon 
der den hører hjemme.

 Gruppe 1: Vis robotferdighetene 
dere har lært.

 Gruppe 2: Vis hvordan 
installasjonene fungerer.

 Diskuter spørsmålene.
 Ta fra hverandre roboten når 
dere er ferdige.

 ROBOT
• Hvordan kan dere styre roboten 

mot en installasjon?

• Hvordan kan dere få roboten til å 
bevege seg nøyaktig den riktige 
strekningen for å komme frem til 
en installasjon?

 PROSJEKT
• Kan dere tenke på interessante 

måter å motivere mennesker til å 
trene på?

• Er det et spesielt problem som 
hindrer mennesker fra å være 
aktive i samfunnet deres?

Økt 2
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal programmere roboten sin slik at 

den unngår hindringer ved å bruke en sensor og 
en motor til å bevege utstyr.

• Gruppe 2 skal lage en tegning med kommentarer 
av løsningen sin på eksempelprosjektet 

Få elevene til å tenke på ferdighetene til deltakerne på laget deres 

Hvis dere bruker SPIKE™ Prime, skal denne gruppen kun gjennomføre
del 2A.

Husk at et program som er lastet ned på kontrollenheten ikke kan overføres
tilbake til PC-en for å bli åpnet og redigert.

Del byggeinstruksjonene med gruppe 2. De vil trenge pose 1 og 4.

Få denne gruppen til å tenke på utstyr og/eller teknologi de kan finne opp 
som en løsning på problemet.

Prøv å få laget til å øve på sine nye ferdigheter ved å prøve å kjøre roboten
til en installasjon og deretter få den til å komme tilbake.

Opprydding
• Gruppe 1 skal ta fra hverandre roboten og legge 

delene tilbake i LEGO-settet.
• Hvis dere har liten tid, kan roboten oppbevares ferdig 

bygd for å gi en kortere robotleksjon i neste økt.

Økt 2
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 Introduksjon
 Laget skal diskutere målene 
dere ønsker å oppnå denne 
sesongen. 

 Skriv ned målene på side 16.
 Snakk om hvilke prosesser 
laget skal følge og fordel 
ansvarsområder.

 Gruppe 1
 Les Eksempelprosjekt 1 på side 
12. 

 Bygg økt 3-installasjonene.
 Finn oppdragene som tilsvarer 
de installasjonene dere bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til problemet som er 
presentert.

 Idemyldre rundt andre løsninger 
på problemet som presenteres i 
eksempelprosjektet.

 Lag en liste over ideene deres.

 Gruppe 2
 Les og gjennomfør robotleksjon 
1 på side 11. Se side 10 for å 
komme i gang!

 Sjekk ut side 14-15. Her er gode 
ressurser til bruk i alle øktene.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Plasser hver installasjon der den 
hører hjemme.

 Gruppe 1: Vis robotferdighetene 
dere har lært.

 Gruppe 2: Vis hvordan 
installasjonene fungerer.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 ROBOT
• Kan dere bruke lagets 

kodeferdigheter til å navigere 
roboten til en installasjon på 
robotbanen?

• Kan roboten deres fullføre noen 
av oppdragene?

 PROSJEKT
• Gir noen av installasjonene dere 

gode ideer til prosjektet?

• Er det steder i samfunnet der 
mennesker kan være mer 
aktive?

Økt 3
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal finne sammenhenger mellom 

installasjonene og eksempelprosjektet, og 
utveksle idéer til løsninger.

• Gruppe 2 skal programmere roboten sin til å 
bevege seg fremover og bakover og snu seg.

Del byggeinstruksjonene med gruppe 1. De vil trenge pose 2 og 3.

Sjekk at kablene deres er stukket inn i de riktige portene og at portene
som brukes passer til programmet.

Denne robotleksjonen skal gjentas, slik at gruppe 2 også får prøve å
bygge roboten og få den til å bevege seg.

For å gjøre oppdraget enklere, er det mulig at laget vil ha behov for å bygge
utstyr av LEGO og feste dem på roboten.

I dag skal gruppene bytte oppgaver. Laget skal reflektere over og diskutere
hvor viktig det er å utveksle de ferdighetene de har lært 

Opprydding
• Velg noen lagmedlemmer som er ansvarlig for å 

rydde bort spesielle ting, for eksempel roboten.
• Påse at robotene er ladet til neste økt.

Økt 3
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Økt 4 Introduksjon
 Se på kjerneverdiene på side 9. 
Tenk på oppdagelse og laget 
deres.

 Skriv ned hvordan laget deres 
har lært nye ferdigheter og ideer.

 Gruppe 1
 Les Eksempelprosjekt 2 på side 
13.

 Bygg økt 4-installasjonene.
 Finn oppdragene som tilsvarer 
de installasjonene dere bygde.

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til problemet som er 
presentert.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som kan 
inspirere mennesker til å være 
aktive.

 På tegningen skal dere forklare 
hvordan løsningen fungerer 
og marker delene på utstyret/
teknologien. 

Gruppe 2
 Les og gjennomfør robotleksjon 
2 på side 11 (SPIKETM Prime: 
2B).

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Plasser hver installasjon der den 
hører hjemme.

 Gruppe 1: Vis hvordan 
installasjonene fungerer.

 Gruppe 2: Vis robotferdighetene 
dere har lært.

 Diskuter spørsmålene.

 ROBOT
• Hvordan kan dere styre roboten 

mot et oppdrag?

• Hvordan kan dere få roboten 
til å gå den nøyaktig riktige 
strekningen for å komme frem til 
en installasjon?

 PROSJEKT
• Kan dere tenke på måter man 

kan motivere mennesker til å 
trene?

• Er det et spesielt problem som 
hindrer mennesker fra å være 
aktive i samfunnet deres?

Er det gøy å 
lære noe nytt?
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal lage en tegning med forklaring av 

sin løsning til eksempelprosjektet 
•  Gruppe 2 skal programmere roboten sin slik at 

den unngår hindringer ved å bruke en sensor og 
en motor til å bevege utstyr.

Del byggeinstruksjonene med gruppe 1. De trenger pose 6 og 7.

SPIKETM Prime-robotleksjonen er annerledes enn den gruppe 1
gjennomførte . Påse at begge gruppene forklarer de kodeferdighetene de 
har fått når det er dele-tid.

Lagene skal følge koden sin på skjermen for å se hvordan den matcher 
robotens fysiske bevegelser. Dette vil hjelpe dem til å feilsøke koden.

Dette er den siste økten der elevene skal bygge installasjoner.
Prøv å gjøre ferdig alle installasjonene og plasser dem på robotmatten før 
neste økt 

Opprydding
• Hvis dere bruker SPIKE Prime, må gruppe 2 ta fra 

hverandre roboten for å være klar til robotleksjon 5.
• MINDSTORMS® EV3-roboter skal ikke tas fra 

hverandre 

Økt 4
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Sjekkliste 1

Tips til økt 5-8

 Alle installasjoner skal være bygd, plassert på 
robotmatten, og festet med dual lock.

 Dere kan bruke ekstra tid på robotleksjonene før 
dere går videre 

 SPIKETM Prime-roboten er demontert og klar til 
avansert kjørebasemodell i økt 5.

 MINDSTORMS® EV3-roboten skal 
forbli sammensatt og klar til ytterligere 
programmeringsoppgaver i økt 5 

 Begge grupper har utforsket og utarbeidet 
løsninger for både Prosjekteksempel 1 og 2.

 Laget har gjennomgått oppdragene og reglene i 
Regelhefte for robotkonkurransen.

INNOVATIVT PROSJEKT
• Lagene skal velge en endelig problemstilling og 

løsning de skal fokusere på, så det er lurt å tenke 
på dette målet i alle øktene 

TEKNOLOGI
• På turneringsdagen vil to robotbord settes mot 

hverandre. I øktene vil dere trolig jobbe på ett 
robotbord.

ROBOTKONKURRANSE
Laget kan vurdere oppdrag som bruker 
grunnleggende robotferdigheter, som:

• Skyve, dra eller løfte.
• Installasjoner som er 

nært Hjem 

• Navigasjon ved å 
følge linjer 

• Lett å komme seg til 
Hjem 

KJERNEVERDIER
• Husk at kjerneverdiene dreier seg om HVORDAN 

lagets atferd er og hvordan de jobber sammen. 
Hele laget bør vise at de følger disse verdiene, 
hele tiden 
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Økt 5 Introduksjon
 Samarbeid om å finne et 
lagnavn!

 Design en poster/plakat med 
navnet deres som logo.

 Pass på at alle får bidra til 
posteren/plakaten!

 Lag
 Les og gjennomfør robotleksjon 
3 på side 11.

MINDSTORMS®: Kod roboten og 
vis hva den kan gjøre, etter tur.
SPIKETM Prime: Bygg dere en ny 
robot og kod den for å få den til å 
bevege seg.

 Lag
 Se videoen med oppdragene om 
igjen.

 Diskuter hvilke oppdrag laget 
skal begynne med først.

 Samarbeid for å fullføre 
pseudokoden på side 30.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Gjennomgå pseudokode-
siden (s. 30) mens dere ser på 
robotbanen.

 Foreta endringer, hvis 
nødvendig. 

 Diskuter spørsmålene under.

 ROBOT
• Planlegg hva roboten må gjøre for 

å fullføre det første oppdraget laget 
har valgt.

• Hvor starter roboten?

• Går det raskt og greit å feste og 
fjerne de ekstra LEGO®-delene dere 
må feste på roboten?
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Læringsmål
• Laget skal bygge en robotbase, og programmere 

den til å bevege seg og følge en linje.
• Laget skal lage en strategi for å gjennomføre 

oppdrag og skrive en pseudokode for et oppdrag 

Gi elevene materialer til å lage postere med lagnavnet som logo 
 

Hvis dere bruker SPIKE™ Prime, skal laget i denne økten bygge en ny 
robot. MINDSTORMS® EV3-brukere har en leksjon om hvordan man følger 
linjer  

Alle elevene må dele på roboten. De kan kode på 
individuelle enheter og laste ned på roboten etter tur. 

Finn RePLAYSM-videoen på https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag. 
Begge gruppene jobber med robotaktiviteter i denne økten.

Du kan kopiere ekstra sider av pseudokode-siden. De kan brukes til hvert 
oppdrag laget skal gjennomføre 

Prøv å starte roboten på samme sted eller et nesten identisk sted hver 
gang. Noen bruker en Startblokk (en jig).

Opprydding
•  Oppbevar roboten på et trygt sted til neste økt . 

 
• Hvis et oppdrag krever utstyr, kan det oppbevares 

i en plastpose som er merket med oppdragets 
nummer 

Økt 5
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 Introduksjon
 Se kjerneverdiene på side 9. 
Tenk på lagarbeid	og laget 
deres.

 Skriv ned hvordan laget deres 
har lært å samarbeide.

 Lag
 Les og gjennomfør robotleksjon 
4 på side 11.

  Last ned programmene deres 
på roboten og vis hva den kan 
gjøre, etter tur.

 Lag
 Les om det innovative prosjektet 
RePLAYSM på side 8 og 
Eksempelprosjektene side 12-
13.

 Tenk på de fl otte løsningene 
dere har utviklet i de foregående 
øktene.

 Defi ner hvilket problem dere vil 
løse.

 Skriv ned en problemstilling.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Vis hverandre eventuelle nye 
kodeferdigheter dere har lært.

 Diskuter spørsmålene.

 ROBOT
• Hvilke oppdrag kan dere løse 

med de robotferdighetene dere 
har lært?

• Kan dere bruke ekstra kopier av 
pseudokode-sidene som hjelp til 
å planlegge fl ere oppdrag?

 PROSJEKT
• Hvilken problemstilling kan dere 

forklare klart og tydelig?

• Er det noen dere kan snakke 
med som er ekspert på dette 
problemet?

Økt 6

PROBLEMSTILLINGEN DERES

Samarbeider 
og hjelper dere 

hverandre?
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Læringsmål
• Laget skal bruke mer avanserte programmerings-

blokker og kodeferdigheter på roboten. 
• Laget skal identifisere, velge og definere 

problemstillinger knyttet til deres innovative 
prosjekt 

Elevene skal beskrive hva som er andre menneskers sterke sider og
hvorfor de liker å jobbe sammen med dem.

Elevene skal dele roboten. Oppmuntre dem til å gjøre programmet enda
bedre mens de venter på tur til å kjøre det på roboten. Sett av nok tid til at
hele laget kan jobbe aktivt på prosjektet.

Oppmuntre laget til å skrive ned idéene til problemstillinger de har definert 
for det innovative prosjektet 

Det er mulig at ikke alle deltakerne på laget får den løsningen de ønsker, 
men laget skal arbeide videre med en problemstilling/løsning som alle kan 
støtte  

Laget skal skrive ned problemstillingen de 
til slutt velger her. Hvis de har flere idéer, 
kan de stemme over dem og til slutt ende 
opp med én felles problemstilling.

Opprydding
• Oppbevar roboten på et trygt sted til neste økt. 

 
• Hvis et oppdrag krever utstyr, kan det oppbevares 

i en plastpose som er merket med oppdragets 
nummer 

Økt 6
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 Introduksjon
 Se kjerneverdiene på side 9. 
Tenk på Coopertition® og 
Gracious Professionalism®.

 Skriv ned hvordan laget vil 
vise disse kjerneverdiene på 
turneringsdagen.

 Gruppe 1
 Start utviklingen av deres eget 
prosjekt.

 Se nærmere på problemet 
og eventuelle eksisterende 
løsninger.

 Undersøk deres egne ideer til 
løsninger nærmere.

 Bruk gjerne side 31 som verktøy.
 Husk å bruke fl ere ulike kilder og 
hold oversikt over dem.

 Gruppe 2
 Les og gjennomfør robotleksjon 
5 på side 11 og side 33 i det 
veiledede oppdraget.

 Ha det gøy med å øve på det 
veiledede oppdraget til det 
fungerer perfekt!

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Gruppe 1: Forklar hva dere 
fant ut under undersøkelsene 
dere gjorde. Diskuter idéer til 
løsninger.

 Gruppe 2: Vis hvordan roboten 
oppnår poeng i det veiledede 
oppdraget.

 ROBOT
• Forstår dere hvordan koden på 

enheten får roboten til å bevege 
seg?

• Hvordan planlegger dere å 
snakke med den andre gruppen 
om det veiledede oppdraget?

 PROSJEKT
• Finnes det eksisterende 

løsninger på problemstillingen 
deres som dere kan forbedre?

• Har dere helt nye idéer til 
løsninger på problemet?

Økt 7

Hva viser 
det veiledede 

oppdraget dere om 
Coopertition?
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal undersøke det problemet de har 

definert for å gjøre ferdig forskningssiden, side 31 
i Deltakerheftet  

•  Gruppe 2 skal gjøre ferdig robotleksjonen for å 
bruke koden til det veiledende oppdraget.

De må spørre det andre laget hvilken farget terning de vil bruke på
robotbanen sin. Så må laget velge en terning av samme farge for å oppnå
den høyeste poengsummen  Dette er et eksempel på Coopertition® 

Det er viktig at laget har en god forståelse av problemet de skal løse før de
tenker på løsningen 

Oppdrag 8 er det veiledede oppdraget. Målet er at lagets kode ikke bare
vil bidra til å utføre dette oppdraget, men at den også kan være nyttig til
andre oppdrag 

Laget skal velge en startposisjon som er enkel å finne og som gir nok plass 
til at hele roboten får plass i startområdet.

Oppmuntre elevene til å forklare koden mens roboten beveger seg.

Opprydding
• Ta vare på og oppbevar modeller med hvite klosser 

som laget lager. Oppgaven der laget skal bygge den 
endelige modellen får elevene i i økt 9  

• Samle de resterende hvite klossene fra pose 8 i en 
lukket plastpose. Laget trenger IKKE å bruke alle de 
hvite klossene  

Økt 7
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 Introduksjon
 Laget skal bestemme hvilken 
løsning laget vil gå for.

 Gruppe 1
 Les og gjennomfør robotleksjon 
5 på side 11 og side 33 i det 
veiledede oppdraget.

 Ha det gøy med å øve på det 
veiledede oppdraget til det 
fungerer perfekt!

 Gruppe 2
 Se nærmere på løsningen dere 
har valgt. Skriv den ned på side 
31.

 Utvikle løsningen deres ved å 
bruke side 32 som verktøy.

 Skisser den løsningen dere har 
valgt. Beskriv hvordan løsningen 
vil fungere.

 Beskriv løsningen deres og 
hvordan den løser problemet.

 Dokumenter prosessen dere 
fulgte for å utvikle løsningen.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Gruppe 1: Vis hvordan roboten 
oppnår poeng i det veiledede 
oppdraget.

 Gruppe 2: Diskuter 
undersøkelsene dere 
gjennomførte og løsningen på 
prosjektet deres.

 ROBOT
• Forstår dere hvordan koden på 

enheten får roboten til å bevege 
seg?

• Hvordan planlegger dere å 
snakke med den andre gruppen 
om det veiledede oppdraget?

 PROSJEKT
• Kan dere beskrive løsningen 

deres og hvordan den løser 
problemet?

• Involverer løsningen noe utstyr 
eller teknologi?

Økt 8
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Læringsmål
• Gruppe 1 skal gjøre ferdig robotleksjonen for å 

bruke koden til det veiledende oppdraget.
• Gruppe 2 skal lage prosjektløsningen sin og 

dokumentere den på prosjektutviklingssiden, side 
32 i Deltakerheftet  

Det er mulig at du må bruke litt ekstra tid sammen med laget for å
snakke om alle idéer til løsninger og redusere dem til én.

Dette er en repetisjon av den foregående økten, slik at gruppe 1 også skal
få være med på den veiledede oppdragsøkten 

Prosjektutviklingssiden gir råd om hvordan løsningen på prosjektet kan 
utvikles  

Påse at elevenes løsning er realiserbar og at de kan forklare den tydelig.

Oppmuntre laget til å diskutere hvordan koden fungerer  Bryt opp koden i
blokker som kontrollerer én bevegelse.

Robottips
• Du kan gi elevene klistrelapper og planleggingskort 

de kan legge på matten for å planlegge strategien sin 

Tips for det innovative prosjektet
• Det er mulig å bruke ulike ressurser til prosjektet: 

Internett, bøker, ukeblader, personlige historier og 
eksperter (som er fysisk til stede eller virtuelt) 

Økt 8



RePLAYSM 19

Sjekkliste 2

Tips til økt 9-12

 Laget har gjennomført robotleksjonene som er 
beskrevet i øktene.

 Laget har valgt problemstilling, har forslag til 
løsning på det innovative prosjektet og har 
gjennomført undersøkelser 

 Veilederen/læreren skal dele laget inn i 
to grupper for de gjenværende øktene – 
robotgruppen og prosjektgruppen. Det 
anbefales å ha omtrent samme antall elever i 
hver gruppe 

 Veilederen/læreren skal gi elevene 
dommerskjemaet sammen med eksempler på 
spørsmål som brukes under bedømmingen.

INNOVATIVT PROSJEKT
• Laget skal bestemme seg for hvilken idé de vil 

bruke som løsning. Elevene vil trenge mye tid 
til å prøve ut, forbedre og bygge en modell eller 
prototype av denne idéen. Fra økt 9 skal laget 
fokusere på løsningen deres 

ROBOT
• Laget skal ta med seg roboten, alt utstyr og PC- 

en/enheten eller utskrifter av programmene sine 
til teknologipresentasjonen 

• Minn laget på å forklare strategien de brukte i 
oppdraget  Hvorfor valgte de å gå for akkurat 
disse oppdragene?

ROBOTKONKURRANSE
• Laget trenger et godt innøvd og pålitelig 

robotprogram som de vet vil gi dem poeng.

KJERNEVERDIER
• Påse at laget ikke bare kjenner til hver enkelt 

kjerneverdi, men at elevene også kan gi konkrete 
eksempler på hvordan de brukes av laget. Ikke 
glem Coopertition® og Gracious Professionalism® 

På https://hjernekraft.org/ kan du finne informasjon om turneringsdagen og dommerskjema for prosjekt, teknologi 
og kjerneverdier, samt banedommerskjema (innovativt prosjekt og robotdesign). Laget trenger disse sidene til de 
neste øktene!
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Nå 
skal dere 

deles inn én 
robotgruppe og 

én 
prosjektgruppe.

 Introduksjon
 Se kjerneverdiene på side 9. 
Tenk på innovasjon og laget 
deres.

 Skriv ned hvordan laget har vært 
kreativt og løst problemer.

 Prosjektgruppe
 Lag en plan for å dele løsningen 
deres med andre!

 Evaluer det dere fant ut av 
i forrige økt. Revurder og 
forbedre, hvis nødvendig.

 Vurder om det er mulig å teste 
noe.

 Bruk de hvite klossene i pose 
8 til å lage en modell som 
representerer løsningen deres.

	Robotgruppe
 Bestem dere for hvilket oppdrag 
dere skal begynne på nå.

 Bygg eventuelt utstyr dere 
trenger.

 På tide å kode! Forbedre 
koden, slik at roboten klarer å 
gjennomføre oppdraget uten 
problemer.

 Pass på å dokumentere 
designprosessen og testingen 
hver gang dere løser et oppdrag.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Vis eventuelle nye oppdrag dere 
har jobbet med.

 Oppdater laget om løsningen og 
om hvordan dere kan dele den 
med andre.

 ROBOT
• Er programmet for hvert oppdrag 

lagret på PC-en/enheten?

• I hvilken rekkefølge vil 
dere kjøre oppdragene i 
robotkonkurransen?

 PROSJEKT
• Hvordan kan dere implementere 

løsningen deres?

• Kan løsningen bli produsert, og 
hva ville det i så fall koste?

Økt 9
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Læringsmål
• Prosjektgruppen evaluerer og forbedrer løsningen 

på det innovative prosjektet 
• Robotgruppen kan designe utstyr til roboten og 

lage programmer for å gjennomføre oppdraget 

Diskuter hvordan lagmedlemmene har vært innovatører og funnet opp nye 
løsninger og design for roboten og prosjektet.

Laget er nå delt i to grupper: prosjektgruppen og robotgruppen i resten av 
øktene 

Når de får tilbakemelding fra andre, kan de prøve å forbedre løsningen sin. 
Repetisjon og forbedring er en viktig del av den tekniske designprosessen.

Elevene skal snakke om strategi når de velger nye oppdrag  Flere oppdrag 
kan gjennomføres med samme robotprogram for å spare tid.

Dele-økten er veldig viktig for å holde hele laget oppdatert om hvordan 
prosjektet og roboten utvikler seg.

Økt 9

Robottips
• Oppmuntre laget til å finne oppdrag der det er 

enklere å oppnå poeng, og til å utføre disse først.

Tips til det innovative prosjektet
• Sikre at laget samler kildene sine på et sted alle har 

tilgang til, enten online eller i papirformat.
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 Introduksjon
 Se kjerneverdiene på side 9. 
Tenk på innvirkning og laget 
deres.

 Skriv ned hvordan laget påvirket 
hverandre og andre på en positiv 
måte.

 Prosjektgruppe
 Planlegg prosjektpresentasjo-
nen. Sjekk ut dommerskjemaet 
for hva dere skal inkludere.

 Skriv manuskriptet for 
presentasjonen av det 
innovative prosjektet.

 Lag eventuelle rekvisitter eller 
utstillingsmateriale dere trenger. 
Vær engasjerende og kreative!

	Robotgruppe
 Fortsett å lage løsninger til 
oppdragene dere vil løse hvis 
dere har tid.

 Sikre at dere forstår koden for 
hvert oppdrag og kan forklare 
den.

 Planlegg konkurransestrategien 
deres på robotbanen og de 
oppdragene dere skal utføre.

 Øv på alle oppdragene dere 
vil løse i en 2,5-minutters 
robotkonkurranse.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Diskuter arbeidet dere har gjort 
med prosjektet.

 Diskuter hvilke oppdrag dere har 
fullført.

 Diskuter hvordan alle kan delta i 
alle presentasjonene.

 ROBOT
• Hvilke funksjoner på roboten 

deres viser god mekanisk 
design/konstruksjon?

• Hvordan bestemte dere hvilke 
oppdrag dere skulle løse?

 PROSJEKT
• Hva skal dere bygge med de 

hvite klossene for å representere 
løsningen deres?

• Har dere foretatt endringer 
av løsningen på grunnlag av 
råd fra andre når dere har delt 
informasjon?

Økt 10

Hvordan kan 
prosjektløsningen 

deres hjelpe 
samfunnet?

RePLAYSM 21

Læringsmål
• Prosjektgruppen skal forberede presentasjonen 

av det innovative prosjektet 
• Robotgruppen skal lage utstyr til roboten og lage 

programmer for å gjennomføre oppdrag 

Diskuter hvordan arbeidet i FIRST® LEGO® League har påvirket lagets 
medlemmer og andre 

Presentasjonen kan være i form av lysbilder, en poster, et skuespill eller til 
og med en sketsj. Elevene kan bruke rekvisitter og kostymer.

Se på robotkonkurransen som en sport. Elevene må øve, øve, øve for å 
lære de ferdighetene som får dem til å gjøre det bra i robotkonkurransen .

Oppmuntre laget til å kjøre roboten sin i 2,5-minutters øvelsesrobotkamper, 
slik at de blir vant til tidsbegrensningen.

Laget jobber i forskjellige grupper, så de må være flinke til å kommunisere 
for å holde hverandre oppdatert om de fremskrittene de gjør 

Økt 10

Robottips
• Få laget til å følge koden sin på skjermen for å se 

hvor godt den matcher robotens fysiske bevegelser.

Tips for det innovative prosjektet
• Det er mulig at laget kan trenge litt mer plass 

til å oppbevare alle materialene de har laget til 
prosjektet 
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 Introduksjon
 Fortell om dere selv og hvordan 
dere liker FIRST® LEGO® 
League Challenge!

 Prosjektgruppe
 Fortsett å jobbe med 
prosjektpresentasjonen. Vær 
tydelig og organisert!

 Planlegg hva hvert lagmedlem 
skal si.

	Robotgruppe
 Bruk modellen dere laget av de 
hvite klossene i oppdrag 1.

 Programmer roboten til å utføre 
oppdraget.

 Planlegg presentasjonen av 
roboten/programmeringen.Sjekk 
ut dommerskjemaet for å se hva 
dere bør inkludere.

 Skriv manuskriptet for 
presentasjonen av roboten/ 
programmeringen.

 Øv på presentasjonen.

 Del
 Samle laget ved robotbanen.
 Diskuter prosjektpresentasjonen 
og hvilken rolle medlemmene på 
laget har i den.

 Kjør en 2,5-minutters 
øvelseskamp og fortell hvilke 
oppdrag som er utført. Diskuter 
presentasjonen av roboten/
programmeringen.

 Diskuter om det er noe annet 
dere må gjøre før turneringen.

 ROBOT
• Er robotens utstyr klart?

• Har dere en plan for hva dere 
skal gjøre hvis et oppdrag ikke 
fungerer?

 PROSJEKT
• Har dere organisert 

presentasjonen slik at alle får si 
noe?

• Har dere fortalt alle at de skal 
snakke høyt og tydelig, SMILE 
og ha det GØY?

Økt 11
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Presentasjonen av det innovative prosjektet kan inkludere et kort skuespill, 
en utstilling av postere, en prototype eller noe annet.

Det er veldig viktig å øve på presentasjonen av både det innovative 
prosjektet og teknologi 

Laget skal avtale hvem som skal kjøre roboten for hvert oppdrag. De kan
bytte på, men det kan bare være to deltakere på robotbanen om gangen.

Ha en klar strategi for hvilke programmer som skal kjøres, og i hvilken
rekkefølge, under robotkonkurransen.

Alle lagmedlemmer skal delta i alle presentasjonene.

Økt 11

Læringsmål
• Prosjektgruppen skal gjøre ferdig presentasjonen 

av det innovative prosjektet 
• Robotgruppen skal gjøre ferdig 

roboten til robotkonkurransen og lage 
teknologipresentasjonen  

Robottips
• Hvis ting ikke går etter planen under 

robotkonkurransen, kan laget eventuelt ha en plan B 
for andre oppdrag de kan kjøre 

Tips til det innovative prosjektet
• Oppmuntre laget til å øve på presentasjonen før 

turneringen  De kan dele løsningen sin med andre 
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 Introduksjon
 Se kjerneverdiene på side 9. Tenk 
på GØY og laget deres.

 Skriv ned hvordan laget har hatt 
det gøy i løpet av dette prosjektet.

 Lag
 Øv på presentasjonen av det 
innovative prosjektet.

 Vis hvordan dere bruker 
kjerneverdier når dere 
presenterer!

 Lag
 Øv på teknologipresentasjonen.
 Pass på å nevne hvordan laget har 
brukt kjerneverdier!

 Gjennomfør 2,5- minutters 
robotkamper.

 Del
 Gjennomgå alle 
dommerskjemaene.

 Gi nyttige tilbakemeldinger på 
hver presentasjon på grunnlag av 
dommerskjemaene.

Har	dere	tid	til	overs?
Fortsett å utføre oppdrag og jobbe på 
prosjektet deres før turneringsdagen

HVA DERE KAN FORVENTE PÅ TURNERINGSDAGEN
• Laget skal ha det GØY på turneringsdagen og 

integrere kjerneverdier i alt dere gjør.

• Hele laget vil møte dommerne, og dere skal fortelle 
om hva laget har opplevd i dette prosjektet. Tenk på 
hvor dere startet og hvor dere er nå. Tenk på hva 
dere har oppnådd og hvilke utfordringer dere har 
stått overfor og taklet.

• Dere skal fortelle om lagets innovative prosjekt, 
roboten/programmeringen og hvordan laget har 
integrert kjerneverdiene i arbeidet sitt.

• I robotkonkurransen skal to lagmedlemmer 
kjøre roboten på robotbanen i hver 2,5-minutters 
robotkamp.

Økt 12

Har dere hatt det 
gøy med FIRST®

LEGO® League 
Challenge?
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Lag en plan for den siste økten  Tiden skal fordeles likt på presentasjon og 
øving 

Finn et sted laget kan øve på presentasjonene med alle de materialene de 
trenger 

Dere kan lage manuskripter for alle presentasjonene, med kopier til alle 
lagmedlemmene 

Deltakerne skal etter tur kjøre roboten sin på robotbanen i 2,5 minutters 
robotkamper. Sikre at de øver på å gjennomføre programmene sine i riktig 
rekkefølge 

Minn laget på kjerneverdiene og at de skal vise hvor flinke de er til å 
samarbeide under hele turneringsdagen.

Økt 12

Læringsmål
• Laget skal øve på presentasjonen av det 

innovative prosjektet 
• Laget skal øve på teknologipresentasjonen og 

øve på en robotkamp.

Robottips
•  Sikre at roboten, eventuelt utstyr og den 

elektroniske enheten (med programmer installert) 
oppbevares og er klare til å bli transportert til 
turneringen 

Tips for det innovative prosjektet
• Påse at alle materialer til det innovative prosjektet 

oppbevares og er klare til å bli transportert til 
turneringen 
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Siste sjekkliste

Har dere gjennomført 

turneringen og er helt 

ferdige?

Her gir vi noen forslag til hvordan du kan 

oppsummere aktivitetene etter at elevene har 

deltatt på den siste turneringen.

• Rydd opp og ta fra hverandre roboten og installasjonene.

• Gi laget tid til å reflektere over opplevelsene sine.

• Foreta en opptelling av LEGO-settet og kontroller at alle 

deler er på plass 

• Organiser en feiring for laget!

• Diskuter erfaringene som en avsluttende aktivitet 

Gjør dere klare til turneringen!
 Påse at laget ditt har gjennomgått dommerskje-
maet igjen. Husk at du finner det på  
https://hjernekraft.org 

  Turneringens viktigste mål er at lagene skal ha 
det GØY og at arbeidet de har gjort blir verdsatt.

  Minn elevene på at turneringen også er et sted 
de skal lære, og at det ikke forventes at noen er 
eksperter når de kommer dit 

  Oppmuntre elevene til å kommunisere med  
andre lag og deltakere for å dele det de har lært 
og støtte hverandre 

  Sjekk informasjonen om kravene for den  
turneringen dere deltar på. De kan variere, 
avhengig av hvilken turneringsby det dreier seg 
om 

  Få elevene på laget til å lage en sjekkliste over 
de materialene de trenger å ha med seg til turne-
ringen. Deretter dobbeltsjekker du at alt er klart.

  Gå gjennom når og hvor dere skal møtes for å 
delta på turneringen, og hvor lang tid det forven-
tes å ta – informer foreldrene om dette   
Oppmuntre foreldre til å delta hvis det er mulig 

https://hjernekraft.org
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Ideer til ekstra aktiviteter (økt 1 - 6)

ØKT 1
Robot: 
Planlegg hvordan dere skal få roboten deres bort til 
en av installasjonene 

Innovativt prosjekt: 
Inviter en ekspert eller én bruker som ville være flink 
til å snakke om Eksempelprosjektet 

ØKT 3
Robot: 
Programmer roboten til å skyve en gjenstand og 
levere den på et spesielt område av robotbanen.

Innovativt prosjekt: 
Du kan gi prosjektgruppen ulike materialer som de 
kan bruke til å lage modeller av prosjektidéene sine.

ØKT 5
Robot: 
Forklar hva koden betyr mens roboten beveger seg 
som del av oppdraget 

Innovativt prosjekt: 
Arranger en tur til steder i lokalsamfunnet som kan 
være fokus for prosjektet deres 

ØKT 2
Robot: 
Skriv ned de nødvendige trinnene (pseudokode) for 
at roboten skal komme frem til installasjonen.

Innovativt prosjekt: 
Tenk på personer dere vil skal gi tilbakemelding på 
løsningen deres 

ØKT 4
Robot: 
Tenk på hvilket utstyr roboten trenger for å aktivere 
en installasjon og gjennomføre oppdraget 

Innovativt prosjekt: 
Bruk de hvite klossene til å lage en miniatyrmodell 
som representerer løsningen deres 

ØKT 6
Robot: 
Velg de linjene på robotbanen som vil hjelpe deg til å 
navigere roboten til ulike områder på robotbanen.

Innovativt prosjekt: 
Inviter en ekspert til neste økt og del den definerte 
problemstillingen med denne personen.
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Merknader
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