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Introduksjon til FIRST® LEGO® League Challenge
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Vennskapelig konkurranse er 
hjertet til FIRST® LEGO® League 
Challenge, der lagene engasjerer 
seg i utforskning og undersøkelser, 
problemløsning, programmering 
og ingeniørarbeid – ved å bygge 
og programmere en LEGO®-
robot som utfører oppdragene i 
robotkonkurransen. Lagene skal 
også arbeide med et innovativt 
prosjekt der de definerer og prøver 
å løse en samfunnsrelevant 
problemstilling.  

FIRST® LEGO® League Challenge 
er én av tre divisjoner inndelt i 
aldersgrupper i FIRST® LEGO® 
League-programmet. Dette 
programmet inspirerer unge 
mennesker til å eksperimentere, 
få større selvtillit, tenke kritisk og 
utvikle designferdigheter gjennom 
hands-on STEM-læring. FIRST® 
LEGO® League ble til som del av 
et samarbeid mellom FIRST® og 
LEGO® Education.

Velkommen til CARGO CONNECTSM

Velkommen til årets sesong. Årets 
FIRST® LEGO® League-oppdrag 
heter CARGO CONNECTSM. 
Her vil barn lære hvordan last 
transporteres, sorteres og leveres 
til destinasjonene. Det stilles stadig 
flere krav til transportsystemer, så 
barna må tenke hvordan last kan 
transporteres fra sted til sted på 
nye og bedre måter. Vi har kraften 
til å forme veien fremover og finne 

fremtidens transportløsninger. Og 
alt starter her, med dere.

I øktene vil lagene delta aktivt i 
utviklingsprosessen. Hvert lag 
skal definere, designe og skape 
løsninger som de deretter tester, 
videreutvikler og forbedrer. Deretter 
skal laget dele og kommunisere det 
de har lært med andre. 

Dommerskjemaene som brukes i 
bedømmingen kan være til hjelp 
både når dere utvikler roboten og 
det innovative prosjektet. 

Jobbe på lag
Laget skal bygge sin egen 
robot som skal konkurrere i 
robotkonkurransen, og lage en 
løsning til det innovative prosjektet 
sitt. Lagmedlemmene skal 
oppfordres til å samarbeide, lytte 
til hverandre, bytte på roller og 
utveksle ideer.

Lagmedlemmenes roller beskrives 
i Deltakerheftet. Bruk av roller 
bidrar til at laget deres fungerer mer 
effektivt og sikrer at alle på laget er 
involvert.
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Om heftet

Vi er sterkere 
når vi arbeider 
sammen.

Vi respekterer 
hverandre og 
omfavner våre 
ulikheter. 

Vi bruker 
kreativitet og 
utholdenhet for å 
løse problemer.

Vi har det gøy!
Vi utforsker nye 
kunnskaper og 
idéer.

Vi bruker det vi 
lærer til å forbedre 
verden.

Hvordan du bruker dette heftet
De 12 øktene i dette heftet skal gi laget deres en 
god veiledning gjennom FIRST® LEGO® League-
sesongen.  Øktene er laget for å være fleksible, slik at 
lag med ulik erfaring kan bruke materiellet. Planlegg 
at hver økt skal vare i 120 minutter, men de enkelte 
øktene kan justeres for å imøtekomme lagets behov. 

Din rolle som veileder er å tilrettelegge for og veilede 
laget i øktene, slik at de kan fullføre oppgavene 
sine. I tillegg til hovedoppgavene i øktene, er det en 
innledning og en meget viktig deleaktivitet, der lagene 
møtes rundt matten for å reflektere rundt det de har 
lært. Til slutt skal laget rydde opp og legge tilbake 
utstyret. Tipsene i denne veiledningen er forslag, og 
det er ikke sikkert du vil følge alle. Husk å gjøre det 
som passer best for dere.

FIRST® kjerneverdier
FIRST®-kjerneverdiene er selve hjørnesteinene 
i programmet. De er blant de grunnleggende 
elementene i FIRST® LEGO® League. Ved å 
følge kjerneverdiene bruker barna oppdagelse og 
utforskning av temaet i hver økt og lærer at det å 
hjelpe hverandre er grunnlaget for lagarbeid. Det er 
viktig at barna har det gøy. Jo mer lekne øktene er, jo 
mer motiverte vil barna være. 

Gracious Professionalism® er en måte å gjøre ting på 
som oppmuntrer til arbeid av høy kvalitet, vektlegger 
andres verdi, samt respekt for andre mennesker 
og samfunnet. Lagets kjerneverdier og Gracious 
Professionalism vil bli bedømt i robotkonkurransen og 
under presentasjonene på turneringen. Laget viser 
at de følger prinsippene i Coopertition® ved å vise at 
det er viktigere å lære enn å vinne og at de kan hjelpe 
andre, også når de konkurrerer.
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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 til enheten. 

På https://education.lego.com/nb-no/downloads 
finner du systemkrav og kan laste ned programvare.

Grunnsett Utvidelsessett 
(anbefalt) 

Grunnsett Utvidelsessett 
(anbefalt) 

CARGO CONNECTSM Challengesett
Challengesettet leveres i en eske som inneholder 
installasjonene, robotmatten og andre deler. Laget 
skal bygge installasjonene så nøye så mulig ved å 
følge byggeinstruksjonene. Følges øktene i heftet, 
bygges installasjonene i økt 1-4. https://hjernekraft.
org/challenge/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-
challengesett. Challengesettet inneholder også 3M™ 
Dual Lock™, veiledermerker og Cargo Connect-tiles 
til lagmedlemmene.

Challengematte og 
robotbord
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. Det er også 
mulig å legge matten på gulvet. 
Byggeinstruksjoner for robotbord 
finner du her: 
https://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/robotbord

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime

https://education.lego.com/nb-no/downloads
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/robotbord
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Plan for øktene

Innføring
(10 minutter)

Gruppe- og lagoppgaver 
(100 minutter)

Deling 
(10 minutter)

Økt 1 Introduksjon til 
Challenge Robotøkt 1 Prosjekteksempel 

om effektivitet Dele

Økt 2 Eksempler på 
inkludering Robotøkt 2 Prosjekteksempel 

om sikkerhet Dele

Økt 3 Mål og prosesser Robotøkt 3 Prosjekteksempel 
om tilgang Dele

Økt 4 Eksempler på 
oppdagelse Robotøkt 4 Prosjekteksempel 

om forbindelser Dele

Økt 5 Lagnavn  
og logo Veiledet oppdrag Definere prosjekt Dele

Økt 6 Eksempler på 
lagarbeid

Pseudokode 
og strategi for 

oppdraget

Prosjektplan-
legging Dele

Økt 7 Gracious 
Professionalism® Utføre oppdrag Utarbeide 

prosjektløsning Dele

Økt 8 Eksempler på 
Coopertition® Utføre oppdrag Evaluere og teste 

prosjektløsningen Dele

Økt 9 Eksempler på 
innovasjon

Utvikle og forbedre 
robotløsningen

Utvikle og forbedre 
prosjektløsningen Dele

Økt  10 Eksempler på 
innvirkning

Utvikle og forbedre 
robotløsningen

Planlegge prosjekt-
presentasjonen Dele

Økt  11 Laget og 
lagmedlemmene

Planlegge 
teknologi- 

presentasjonen

Øve på prosjekt-
presentasjonen Dele

Økt 12 Morsomme 
eksempler

Øve til robot-
konkurransen

Øve på hele 
presentasjonen Dele

Hver økt starter med en innledning og avsluttes med en 

deleaktivitet. Mer informasjon om disse aktivitetene finner 

du på de følgende øktsidene, sammen med merknader og 

tips som vil hjelpe deg med å gjennomføre økten.



DELTAKERHEFTE TIPS
• Les Deltakerheftet grundig. Laget skal dele på 

heftene og samarbeide om dem. 

• Heftet inneholder relevant informasjon og veileder 
laget gjennom øktene. 

• Tipsene i dette Veilederheftet vil hjelpe deg med å 
støtte laget i øktene.

• Som veileder er det din oppgave å veilede 
lagmedlemmene i å utøve rollene sine i hver økt.

• Når laget fordeler de ulike rollene som beskrives i 
Deltakerheftet, kan det hjelpe laget til å 

fungere mer effektivt og sikre at alle på 
laget er involvert.
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Sjekkliste før økter

DELTAKERHEFTE

 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.

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

 Se sesongvideoen og andre videoer her:  
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag

 Hvis det er første gang laget bruker et LEGO 
Education-robotsett, vil det være lurt å bruke 
litt tid på å gjøre barna kjent med hvordan de 
bygger og koder med settet. Laget kan gjøre 
komme i gang-aktivitetene i den relevante LEGO 
Education-appen.

 Ha et sted der dere kan legge matten og 
installasjonene etter hver økt hvis de må lagres.

Vennligst les elevenes Deltakerhefte, Regelhefte for 
robotkonkurransen og dette Veilederhefte før dere 
begynner med øktene. Her finner dere mye nyttig 
informasjon som kan hjelpe dere gjennom hele 

opplevelsen. Bruk disse sjekkpunktene for å hjelpe 
dere til å komme i gang og veilede dere til en god 
opplevelse!

På side 16 finner 
du flere nyttige tips 

og ressurser.

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag


 Del sesongens videoer 
med laget. Videoene 
finner du her: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag

 Vi foreslår å bruke to 
enheter (PC/Mac/iPad 
e.l.), én til roboten og én 
til prosjektarbeid. Det 
er nyttig å bruke ekstra 
enheter under bygging av 
installasjoner.

 Aktivitetene i øktene 
er for LEGO Education 
SPIKE™ PRIME -appen 
eller MINDSTORMS® 
Education EV3 
Classroom-appen.

 Påse at kontrolleren og 
enheten er tilkoblet og 
lader på slutten av økten.

 Kobling til 
robotkonkurransen: Laget 
skal planlegge hvordan 
de skal få roboten til 
en installasjon eller et 
målområde.

1

2

3

4

5
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Økt 1 Introduksjon 
(10 minutter)

 Les side 4-9, der det forklares 
hvordan FIRST® LEGO® League 
Challenge fungerer. 

 Nå som dere har lest om 
CARGO CONNECTSM, er dere 
klare til å sette i gang.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Bevegelser og svinger
Fullfør Kom i gang-
aktivitetene før denne økten.

Kom i gang:  
Start her, motorer og 
sensorer

 Beskriv de bygge- og 
kodeferdighetene dere lærte 
i leksjonen og hvordan de 
vil hjelpe dere med å utføre 
oppdrag.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere bruke lagets 

kodeferdigheter til å navigere 
roboten til en installasjon på 
robotbanen?

• Kan roboten deres fullføre noen 
av oppdragene?

Les 
Regelheftet for 

robotkonkurransen for å 
finne all informasjon om 

oppdragene.

Hva er de fire delene av FIRST® LEGO® League Challenge?

Notater:
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  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg effektivitetsinstallasjonene 
i pose 1-4 ved hjelp av 
byggeinstruksjonene: https://
hjernekraft.org/challenge/for-
lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-
challengesett.

 Sjekk ut Regelheftet for 
robotkonkurransen. Dette 
vil være en god ressurs i alle 
øktene.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
har sammenheng med 
prosjekteksemplet.

 Idémyldre og skriv ned ideene 
dere kommer på til dette 
prosjekteksemplet.

 Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon 
der den hører hjemme.
Se delen om klargjøring av 
robotbanen i Regelheftet for 
robotkonkurransen.

 Vis robotferdighetene dere har 
lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og forklar hvordan de 
er relatert til prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Gir noen av installasjonene dere 

gode ideer til prosjektet?
• Hva kan dere lage som vil gjøre 

transporten av et spesifikt 
produkt mer effektiv?

Effektivitet

Prosjekteksempel
Det er mange fordeler ved å transportere last på en mer effektiv måte.
Hvordan kan dere gjøre lastens reise mer effektiv? 

Tenk på…
• hva det koster å transportere last
• hvor mye tid det tar å transportere last
• hvor mye energi som brukes på å transportere last
• hvordan dere kan sørge for at lasten kommer frem uskadd

De installasjonene dere bygger i denne økten er relatert til oppdrag 
i robotkonkurransen som har som mål å transportere last på en mer 
effektiv måte.

Ideene våre:

Her er link til 
byggeinstruksjoner:

https://hjernekraft.org/
challenge/for-lag/oppdrag/

byggeinstruksjoner-
challengesett
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Økt 1
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For hver del av økten 

angis beregnet tidsbruk.

Hver økt har et 

introduksjonsspørsmål med 

plass til å skrive inn lagets 

respons.

Det er avsatt plass i deltakerheftet 

til at laget i hver økt kan skrive 

ned tankene, ideene, Tegningene og 

notatene sine.

Noen økter har 
nyttige tips til 

lagene.

Læringsmål
• Laget skal lære hvordan de kobler og bruker sensorene og motorene. 

• Laget skal finne sammenhenger mellom installasjonene og ideene til prosjekteksempelet om effektivitet.

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag


 Gi laget tilgang 
til de digitale 
byggeinstruksjonene for 
installasjon 1-4: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget trenger pose 1-4 
fra Challengesettet. 
Større brikker kan 
være i en unummerert 
LEGO®-pose.

 Få laget til å skrive ned 
ideene fra idémyldringen 
som en punktliste i 
Deltakerheftet eller et 
annet sted.

 Sett de ferdige 
installasjonene på 
matten med Dual 
Lock™ i samsvar 
med klargjøringen av 
robotbanen i Regelheftet 
for robotkonkurransen.

 Sett av tid til opprydding 
og legg alle uferdige 
installasjoner og 
tilhørende deler i en 
lukket plastpose.

6

7

8

9

10

10 Deltakerhefte  I  Økter

Økt 1 Introduksjon 
(10 minutter)

 Les side 4-9, der det forklares 
hvordan FIRST® LEGO® League 
Challenge fungerer. 

 Nå som dere har lest om 
CARGO CONNECTSM, er dere 
klare til å sette i gang.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Bevegelser og svinger
Fullfør Kom i gang-
aktivitetene før denne økten.

Kom i gang:  
Start her, motorer og 
sensorer

 Beskriv de bygge- og 
kodeferdighetene dere lærte 
i leksjonen og hvordan de 
vil hjelpe dere med å utføre 
oppdrag.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere bruke lagets 

kodeferdigheter til å navigere 
roboten til en installasjon på 
robotbanen?

• Kan roboten deres fullføre noen 
av oppdragene?

Les 
Regelheftet for 

robotkonkurransen for å 
finne all informasjon om 

oppdragene.

Hva er de fire delene av FIRST® LEGO® League Challenge?

Notater:
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  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg effektivitetsinstallasjonene 
i pose 1-4 ved hjelp av 
byggeinstruksjonene: https://
hjernekraft.org/challenge/for-
lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-
challengesett.

 Sjekk ut Regelheftet for 
robotkonkurransen. Dette 
vil være en god ressurs i alle 
øktene.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
har sammenheng med 
prosjekteksemplet.

 Idémyldre og skriv ned ideene 
dere kommer på til dette 
prosjekteksemplet.

 Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon 
der den hører hjemme.
Se delen om klargjøring av 
robotbanen i Regelheftet for 
robotkonkurransen.

 Vis robotferdighetene dere har 
lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og forklar hvordan de 
er relatert til prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Gir noen av installasjonene dere 

gode ideer til prosjektet?
• Hva kan dere lage som vil gjøre 

transporten av et spesifikt 
produkt mer effektiv?

Effektivitet

Prosjekteksempel
Det er mange fordeler ved å transportere last på en mer effektiv måte.
Hvordan kan dere gjøre lastens reise mer effektiv? 

Tenk på…
• hva det koster å transportere last
• hvor mye tid det tar å transportere last
• hvor mye energi som brukes på å transportere last
• hvordan dere kan sørge for at lasten kommer frem uskadd

De installasjonene dere bygger i denne økten er relatert til oppdrag 
i robotkonkurransen som har som mål å transportere last på en mer 
effektiv måte.

Ideene våre:

Her er link til 
byggeinstruksjoner:

https://hjernekraft.org/
challenge/for-lag/oppdrag/

byggeinstruksjoner-
challengesett
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På side 3 i regelheftet for robotkonkurransen er det en oppsummering 

av installasjonene og deres tilhørende posenummer.

Prosjekteksemplene gir laget 

ideer de kan bruke i det 

innovative prosjektet og til 

hvordan installasjonene kan 

forbindes med temaet.

Laget kan bruke disse 

refleksjonsspørsmålene i 

deleaktiviteten. Utvekslingen 

på slutten av økten gir 

laget en viktig mulighet til å 

oppsummere og reflektere.

Tips til veiledere
Hver økt i denne veiledningen er på to timer. Ved behov kan hver økt deles inn i to separate 60-minutters 
leksjoner, og da kan laget gjøre ferdig hver side i løpet av en 60-minutters leksjon. 

Effektivitet

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


 Under bedømmingen 
på turneringen skal 
laget gi eksempler på 
hvordan de har brukt 
kjerneverdier. Det er også 
introduksjonsaktiviteter  
der laget kan øve på 
dette.

 Minn elevene på at 
de må huske å lagre 
programmene sine ofte 
på enheten.

 Når et program er lastet 
ned på kontrolleren, kan 
det ikke overføres tilbake 
for å bli åpnet og redigert.

 La laget øve på de nye 
ferdighetene ved å prøve 
å kjøre roboten til en 
installasjon og deretter 
returnere til Hjem. 

 Kobling til 
robotkonkurransen: 
Laget skal programmere 
roboten til å skyve en 
gjenstand og levere den til 
et målområde på matten.

1

2

3

4

5

Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 

12

Økt 2 Introduksjon 
(10 minutter)

 Fokuser på inkludering og laget 
deres.

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

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-
emnet: Objekter og 
hindringer

Konkurranseklar-
emnet: Treningsleir 1: 
Kjøre rundt

 Merk dere  hvilke kode- og 
byggeferdigheter dere kan bruke 
i robotkonkurransen.

	Refleksjonsspørsmål
• 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?

Hvordan laster 
og losser en 

maskinoperatør last 
på en trygg måte?

Notater:
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Sikkerhet

Hvordan ville en 
sikkerhetsspesialist 

utføre en sikkerhetssjekk 
før transport av 

stor last?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg sikkerhetsinstallasjonene i 
pose 5-9.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde.

 Diskuter hvordan installasjonene 
har sammenheng med 
prosjekteksemplet.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som kan 
forbedre sikkerheten. 

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

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon 
der den hører hjemme. 
Se delen om klargjøring av 
robotbanen i Regelheftet for 
robotkonkurransen.

 Vis robotferdighetene dere 
har lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og forklar 
sammenhengene med 
prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere tenke på interessante 

måter å transportere last på en 
trygg måte?

• Kan dere finne eksempler på 
transportsikkerhetsfunksjoner 
i samfunnet deres?

Prosjekteksempel
Hvordan påvirker sikkerheten hvordan last transporteres? 
Hvordan kan dere gjøre det tryggere å transportere last?

Tenk på…
• personer som kjører ulike transportmidler
• lasting og lossing av last
• ulike transportmidler til å transportere last
• infrastrukturen som brukes i transport

Installasjonene dere bygger i denne økten er relatert til oppdrag i 
robotkonkurransen som har som mål å forbedre sikkerheten ved 
transport av last.

Løsningen vår: 
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Økt 2

1
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4

5

Læringsmål
• Laget skal bygge en kjørebase og programmere den til å bevege seg forover, bakover og svinge.

• Laget skal finne sammenhenger mellom installasjonene og ideene fra prosjekteksemplet om sikkerhet.



 Gi laget tilgang til 
de digitale bygge-
instruksjonene for 
installasjon 5-9: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett.

 Laget trenger pose 5-9 
fra Challenge-settet. 
Større brikker kan 
være i en unummerert 
LEGO®-pose.

 La laget tenke på utstyr 
eller teknologi de kan 
finne opp som en løsning 
på prosjekteksemplet.

 Laget kan bruke tegning 
eller tegneprogrammer 
for å forklare løsningen.  

 Sjekk ut siden om  
karrieremuligheter i  
Deltakerheftet med  
informasjon om jobber 
som er oppført i øktene.
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Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
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Økt 2 Introduksjon 
(10 minutter)

 Fokuser på inkludering og laget 
deres.

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

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-
emnet: Objekter og 
hindringer

Konkurranseklar-
emnet: Treningsleir 1: 
Kjøre rundt

 Merk dere  hvilke kode- og 
byggeferdigheter dere kan bruke 
i robotkonkurransen.

	Refleksjonsspørsmål
• 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?

Hvordan laster 
og losser en 

maskinoperatør last 
på en trygg måte?

Notater:
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Sikkerhet

Hvordan ville en 
sikkerhetsspesialist 

utføre en sikkerhetssjekk 
før transport av 

stor last?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg sikkerhetsinstallasjonene i 
pose 5-9.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde.

 Diskuter hvordan installasjonene 
har sammenheng med 
prosjekteksemplet.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som kan 
forbedre sikkerheten. 

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

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon 
der den hører hjemme. 
Se delen om klargjøring av 
robotbanen i Regelheftet for 
robotkonkurransen.

 Vis robotferdighetene dere 
har lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og forklar 
sammenhengene med 
prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere tenke på interessante 

måter å transportere last på en 
trygg måte?

• Kan dere finne eksempler på 
transportsikkerhetsfunksjoner 
i samfunnet deres?

Prosjekteksempel
Hvordan påvirker sikkerheten hvordan last transporteres? 
Hvordan kan dere gjøre det tryggere å transportere last?

Tenk på…
• personer som kjører ulike transportmidler
• lasting og lossing av last
• ulike transportmidler til å transportere last
• infrastrukturen som brukes i transport

Installasjonene dere bygger i denne økten er relatert til oppdrag i 
robotkonkurransen som har som mål å forbedre sikkerheten ved 
transport av last.

Løsningen vår: 
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Tips til veiledere
Hvis noen av lagmedlemmene er veldig flinke til å bygge installasjoner, kan de hjelpe andre som har 
problemer. Hvis medlemmene snakker i munnen på hverandre, bør du minne dem på de ulike rollene på laget 
og utpeke én person til kommunikator.

Sikkerhet

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


 Målene skal være tydelige 
og noe laget faktisk kan 
oppnå. Laget kan lese 
dommerskjemaene for å 
få ideer.

 Planlegging og 
prosjektadministrasjon 
er viktig for å nå mål og 
være klar for turneringen.

 La laget sjekke at kablene 
er tilkoblet de riktige 
portene og at portene 
som brukes passer til 
programmet.

 For å gjøre det enklere å 
utføre oppdrag kan laget 
bygge LEGO®-utstyr og 
feste det på roboten.

 Kobling til 
robotkonkurransen: 
Laget skal tenke på 
hvordan utstyret fra 
robotleksjonen kan 
brukes til å utføre 
oppdrag.

1

2

3

4

5

14 Deltakerhefte  I  Økter

Økt 3 Introduksjon 
(10 minutter)

 Nå som dere er kjent med 
FIRST® LEGO® League 
Challenge, skal laget diskutere 
målene dere ønsker å oppnå 
denne sesongen. 

 Snakk om hvilke prosesser 
laget skal følge og fordel 
ansvarsområder.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emne: 
Gripe og slippe

Konkurranseklar-
emne: Treningsleir 2: 
Leke med objekter

 Gjennomgå de ferdighetene 
dere lærte som vil være nyttige 
for å fullføre oppdrag.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere programmere roboten 

til å navigere til en installasjon 
på robotbanen?

• Hvilke gjenstander må roboten 
deres unngå?

Målene til laget vårt:

Notater:
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Tilgang

Hvordan leverer 
en kurer pakker til 
isolerte områder?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg tilgangsinstallasjonene i 
pose 10-12.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til problemet som er 
presentert i prosjekteksemplet. 

 Idémyldre og skriv ned ideene 
deres som er relatert til dette 
prosjekteksemplet.

 Lag en liste med alle de 
innovative ideene deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver enkelt installasjon 
der den hører hjemme.

 Vis  robotferdighetene dere har 
lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og  hvordan de passer 
til prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Er det steder i samfunnet det 

ville være vanskelig å komme 
frem til for å levere noe?

• Kan dere tenke på hvordan 
man kan forbedre tilgangen til 
avsidesliggende områder?

Prosjekteksempel
Hvordan kan dere sørge for at last transporteres dit den skal, spesielt 
til steder det er vanskelig å få tilgang til? Se på ulik infrastruktur, og 
innovative måter å nå isolerte områder på. 

Tenk på…
• vedlikehold av veier, skinner og transportsystemer
• reparasjon av infrastruktur
• bygging av nye transportnettverk for å forbedre tilgang
• innovative, nye transportformer

Installasjonene dere bygde i denne økten er relatert til oppdrag 
i robotkonkurransen som har som mål å forbedre tilgangen til 
leveringssteder.

Ideene våre:
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Økt 3
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Læringsmål
• Laget skal programmere roboten til å unngå hindringer ved bruk av en sensor og ”tilkoblet utstyr”.

• Laget skal finne sammenhenger mellom installasjonene og ideer til prosjekteksempelet om tilgang.



 Gi laget tilgang 
til de digitale 
byggeinstruksjonene for 
installasjon 10-12: 
https://hjernekraft.
org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget trenger pose 10-12 
fra Challenge-settet.

 Vurder å invitere en 
ekspert eller noen 
som jobber innenfor 
dette området til å 
komme og snakke om 
prosjekteksemplet.

 Laget vil lære om fire 
ulike prosjekteksempler 
for å få inspirasjon til det 
innovative prosjektet. 
Laget bør dokumentere 
ideene sine skriftlig.

 Laget kan tenke på 
hvordan de kan forbedre 
eksisterende løsninger 
i prosjekteksemplene. 
Ideene deres trenger ikke 
å være helt nye.
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Økt 3 Introduksjon 
(10 minutter)

 Nå som dere er kjent med 
FIRST® LEGO® League 
Challenge, skal laget diskutere 
målene dere ønsker å oppnå 
denne sesongen. 

 Snakk om hvilke prosesser 
laget skal følge og fordel 
ansvarsområder.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emne: 
Gripe og slippe

Konkurranseklar-
emne: Treningsleir 2: 
Leke med objekter

 Gjennomgå de ferdighetene 
dere lærte som vil være nyttige 
for å fullføre oppdrag.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere programmere roboten 

til å navigere til en installasjon 
på robotbanen?

• Hvilke gjenstander må roboten 
deres unngå?

Målene til laget vårt:

Notater:
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Tilgang

Hvordan leverer 
en kurer pakker til 
isolerte områder?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg tilgangsinstallasjonene i 
pose 10-12.

 Gjennomgå oppdragene som er 
relatert til installasjonene dere 
bygde. 

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til problemet som er 
presentert i prosjekteksemplet. 

 Idémyldre og skriv ned ideene 
deres som er relatert til dette 
prosjekteksemplet.

 Lag en liste med alle de 
innovative ideene deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver enkelt installasjon 
der den hører hjemme.

 Vis  robotferdighetene dere har 
lært.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og  hvordan de passer 
til prosjekteksemplet.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Er det steder i samfunnet det 

ville være vanskelig å komme 
frem til for å levere noe?

• Kan dere tenke på hvordan 
man kan forbedre tilgangen til 
avsidesliggende områder?

Prosjekteksempel
Hvordan kan dere sørge for at last transporteres dit den skal, spesielt 
til steder det er vanskelig å få tilgang til? Se på ulik infrastruktur, og 
innovative måter å nå isolerte områder på. 

Tenk på…
• vedlikehold av veier, skinner og transportsystemer
• reparasjon av infrastruktur
• bygging av nye transportnettverk for å forbedre tilgang
• innovative, nye transportformer

Installasjonene dere bygde i denne økten er relatert til oppdrag 
i robotkonkurransen som har som mål å forbedre tilgangen til 
leveringssteder.

Ideene våre:
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Tips til veiledere
Når laget fullfører øktene skal du be dem om å samle dokumentasjon på at de faktisk brukte kjerneverdiene. 
Hvordan ser det ut og hvordan høres det ut når kjerneverdiene brukes på riktig måte?

Tilgang

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


 Koble til kontrolleren og 
åpne appen med jevne 
mellomrom for å se 
etter programvare- og 
maskinvareoppdateringer.

 Laget skal velge linjer på 
matten som kan hjelpe 
dem med å navigere 
roboten til ulike områder 
på matten.

 La laget følge koden 
på skjermen for å se 
hvor godt den matcher 
robotens handlinger. 
Dette vil hjelpe dem med 
å feilsøke deres egne 
programmer.

 Prøv å starte roboten 
på samme eller et 
nesten identisk sted i 
startområdet hver gang.

 Kobling til 
robotkonkurransen: Laget 
skal tilpasse og teste 
linjefølgingsprogrammet 
sitt på matten.
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Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
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Økt 4

Hvordan sørger en 
lagermedarbeider for 

at last sorteres riktig på 
sorteringssenteret?

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Fokuser på oppdagelse og 
laget deres.

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

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Farger og linjer

Konkurranseklar-
emnet: Treningsleir 3: 
Reagere på linjer

 Merk dere hvilke bygge- og 
kodeferdigheter som vil hjelpe 
dere i robotkonkurransen.

	Refleksjonsspørsmål
• Hva slags utstyr kan dere lage til 

roboten?
• Hvordan ville dere programmere 

utstyret?

Notater:
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Hvordan vet en 
fraktfører hvilke ruter 
som skal brukes til å 
transportere last?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg forbindelses- 
installasjonene i pose 13-15.

 Finn oppdragene som hører til 
de installasjonene dere bygde.

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til prosjekteksemplet.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som 
kan forbedre hvordan ulike 
transportmidler oppretter 
forbindelser. 

 Tegningen skal vise hvordan 
løsningen fungerer og og merke/
tydeliggjøre delene på utstyret/
teknologien. 

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon der den 
hører hjemme.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og deres sammenheng 
med prosjekteksemplet.

 Vis robotferdighetene dere 
har lært.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere tenke på måter for 

å skape bedre forbindelser 
mellom ulike transportmidler?

• Hvilke ulike forbindelsespunkter 
brukes til transport i samfunnet 
deres?

Prosjekteksempel
Transport av last med flere ulike transportmidler kan ha en stor 
påvirkning på den samlede reisen. Hvordan kan vi forbedre 
forbindelsen mellom ulike transportmidler?

Tenk på…
• teknikker for sortering av varer
• utstyr for lossing eller lasting av last
• sporing av last på reisen
• kommunikasjon med kunden

Installasjonene dere bygde i denne økten er relatert til oppdrag i 
robotkonkurransen som har som mål å forbedre forbindelsene mellom 
ulike transportmidler.

Løsningen vår:

Forbindelser
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Økt 4
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Læringsmål
• Laget skal bygge en kjørebase og programmere den til å bevege seg og bruke fargesensoren til å følge en linje.

• Laget skal finne sammenhenger mellom installasjonene og prosjekteksemplet om forbindelser.



 Gi laget tilgang til de 
digitale byggeinstruksjo-
nene for installasjon 
13-15: https://hjernekraft.
org/challenge/for-lag/
oppdrag/byggein-
struksjoner-challengesett

 Laget trenger pose 13-15 
fra Challengesettet.

 Dette er den siste økten 
der dere skal bygge 
installasjoner. Gjør ferdig 
alle installasjonene og 
sett dem på matten før 
neste økt.

 Påse at laget merker 
tegningen med mange 
detaljer som viser 
hvordan løsningen 
deres fungere.

 De fire prosjekteksem-
plene som ble presentert 
i økt 1-4 kan ha gitt laget 
noen ideer om hvilken 
problemstilling/idé de vil 
arbeide med i sitt innova-
tive prosjekt. 
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Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
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Økt 4

Hvordan sørger en 
lagermedarbeider for 

at last sorteres riktig på 
sorteringssenteret?

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Fokuser på oppdagelse og 
laget deres.

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

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Farger og linjer

Konkurranseklar-
emnet: Treningsleir 3: 
Reagere på linjer

 Merk dere hvilke bygge- og 
kodeferdigheter som vil hjelpe 
dere i robotkonkurransen.

	Refleksjonsspørsmål
• Hva slags utstyr kan dere lage til 

roboten?
• Hvordan ville dere programmere 

utstyret?

Notater:
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Hvordan vet en 
fraktfører hvilke ruter 
som skal brukes til å 
transportere last?

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Les prosjekteksemplet. 

 Bygg forbindelses- 
installasjonene i pose 13-15.

 Finn oppdragene som hører til 
de installasjonene dere bygde.

 Diskuter hvordan installasjonene 
er relatert til prosjekteksemplet.

 Tegn en løsning på en type 
utstyr eller teknologi som 
kan forbedre hvordan ulike 
transportmidler oppretter 
forbindelser. 

 Tegningen skal vise hvordan 
løsningen fungerer og og merke/
tydeliggjøre delene på utstyret/
teknologien. 

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Plasser hver installasjon der den 
hører hjemme.

 Vis hvordan installasjonene 
fungerer og deres sammenheng 
med prosjekteksemplet.

 Vis robotferdighetene dere 
har lært.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere tenke på måter for 

å skape bedre forbindelser 
mellom ulike transportmidler?

• Hvilke ulike forbindelsespunkter 
brukes til transport i samfunnet 
deres?

Prosjekteksempel
Transport av last med flere ulike transportmidler kan ha en stor 
påvirkning på den samlede reisen. Hvordan kan vi forbedre 
forbindelsen mellom ulike transportmidler?

Tenk på…
• teknikker for sortering av varer
• utstyr for lossing eller lasting av last
• sporing av last på reisen
• kommunikasjon med kunden

Installasjonene dere bygde i denne økten er relatert til oppdrag i 
robotkonkurransen som har som mål å forbedre forbindelsene mellom 
ulike transportmidler.

Løsningen vår:

Forbindelser
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Forbindelser

Tips til veiledere
Laget skal velge noen installasjoner de skal vise frem og fortelle historier om. Gi laget ressurser så de kan lære 
mer om reelle eksempler og problemer installasjonene representerer. 

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


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.

• Veiled laget ditt mens de jobber selvstendig 
med oppgavene i hver økt.

• Bruk refleksjonsspørsmålene i øktene til å gi 
fokus og retning for hva laget skal gjøre.

• I noen økter er det oppført jobber dere kan få 
vite mer om på sidene om karrieremuligheter 
bakerst i Deltakerheftet. På disse sidene 
finner du også ekstra, fordypende aktiviteter.

TIPS TIL ORGANISERING AV 
UTSTYR
• Plasser alle ekstra LEGO-deler i en boks.

• La barn som leter etter manglende LEGO-
klosser lete i boksen. 

• Vent med å la lagene avslutte hver økt til du 
har fått sett over LEGO-settene. 

• Lokket på LEGO-settet kan brukes som et 
brett for å unngå at delene ruller av gårde.

• Bruk små plastbokser eller poser til å 
oppbevare uferdige byggeprosjekter og 
delene som hører med.

• Finn et sted der dere kan oppbevare de 
ferdige installasjonene, oppdragsmatten/
bordet og LEGO-settet/settene.

• Materialforvalterens rolle er å hjelpe til med 
rydding og oppbevaring av materialer.
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Generelle tips om ledelse

Ressurser

Viktigste nettside hjernekraft.org

Oppdrag 2021 CARGO 
CONNECTSM https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

Ressurser for veiledere https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/ressurser

FLL i skolen https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/i-skolen

Bedømming https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/bedomming

Ressurser for lag https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser

Spørsmål post@hjernekraft.org

LEGO® Education brukerstøtte education.lego.com/en-us/support
Telefonnummer: (800) 422-5346

https://hjernekraft.org
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag
https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/ressurser
https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/i-skolen
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/bedomming
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser
mailto:post@hjernekraft.org
https://education.lego.com/en-us/support
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Sjekkliste 2

Tips til økt 5-8

INOVATIVT PROSJEKT
Lagene skal velge en endelig problemstilling og 
løsning de skal fokusere på, så det er lurt å ha 
fokus 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 
tilbake til Hjem.

KJERNEVERDIER
Husk at kjerneverdiene dreier seg om HVORDAN 
lagets atferd er og hvordan de jobber sammen.
Laget skal bruke kjerneverdiene under hele 
arbeidsprosessen.

 Laget er sammensveiset og jobber bra sammen. 
Hvis de trenger mer støtte for å klare dette, 
anbefales det å gjøre noen ekstra teambuilding-
aktiviteter.

 Nye lag har oppsummert nye robotferdigheter. 

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

 Laget har brukt ekstra tid på robotleksjonene før 
de går videre til neste. 

 Laget har undersøkt og laget løsninger for 
prosjekteksemplene.

 Laget har gjennomgått oppdragene og reglene i 
Regelhefte for robotkonkurransen.



 Gi laget materialer til å 
lage plakater.

 Hvis laget deler én robot, 
kan de programmere på 
flere enheter, og deretter 
kjøre programmene sine 
på roboten etter tur.

 Den koden laget får til det 
veiledede oppdraget vil 
ikke bare kunne brukes 
til å utføre luftslipp-
oppdraget, men også 
være nyttig for andre 
oppdrag.

 Vis delen med det 
veiledede oppdraget i 
sesongvideoen.

 Hvis et oppdrag 
krever utstyr, kan 
det oppbevares i en 
plastpose merket med 
oppdragsnummeret.
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Økt 5 Introduksjon 
(10 minutter)

 Nå som dere har jobbet sammen 
som lag skal dere gi laget et 
navn!

 Design en poster/plakat med 
navnet deres som overskrift.

 Pass på at alle får bidra til 
posteren/plakaten!

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Det veiledede 
oppdraget

Konkurranseklar-
emnet: Det veiledede 
oppdraget

 Les gjennom det veiledede 
oppdraget.

 Øv på det veiledede oppdraget 
til dere får det til å fungere. 

	Refleksjonsspørsmål
• Hva viser det veiledede 

oppdraget dere om 
Coopertition®?

• Hvordan planlegger dere å 
snakke med det andre laget 
på konkurransedagen om det 
veiledede oppdraget?

Lagnavn:

Veiledet oppdrag:

Helikoptre kan brukes for å transportere last til områder det er 
vanskelig å nå frem til. De brukes til å hjelpe andre, og bringer 
viktige pakker til dem med for eksempel mat.

Som alle installasjoner på robotbanen,  kan luftslippet i oppdrag 
8 (M08) inspirere dere til å tenke på en løsning til det innovative 
prosjektet deres. 

For å hjelpe dere med å lære å bruke fargesensoren til å følge 
linjer på matten har vi laget en leksjon med et veiledet oppdrag.

I appen skal dere:

• laste ned det programmet dere trenger for å gjennomføre oppdraget 
til roboten.

• starte roboten deres i riktig posisjon i startområdet

• kjøre roboten og se den gjennomføre oppdraget og oppnå poeng

• tenke på hvordan dere kan inkludere luftslippoppdraget i en av 
kjøringene deres i robotkonkurransen

• fortsette å øve på de nye ferdighetene ved å repetere noen av 
de tidligere leksjonene, eller ved å gå videre til den Avanserte 
kjørebasen

CARGO CONNECTSM 19

Undersøkelser   Oppgaver  
(50 minutter)

 Gå tilbake til side 7 og gå 
gjennom prosjekteksemplet.

 Tenk på løsningene dere fant på 
i de tidligere øktene.

 Gjennomgå det innovative 
prosjektet og ulike problemer 
dere har identifisert. 

 Bruk denne siden til å 
oppsummere undersøkelsene 
og funnene deres.

 Definer en problemstilling som 
laget ønsker å løse. 

 Skriv ned problemstillingen 
deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Vis hvordan roboten deres 
oppnår poeng i det veiledede 
oppdraget.

 Diskuter problemstillingen laget 
har definert og tenk på de neste 
trinnene. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvilken problemstilling knyttet 

til transport kan dere forklare på 
en klar og tydelig måte?

• Finnes det noen som er ekspert 
på deres problemstilling/tema 
som dere kan snakke med?Problemstilling:

Hva vi fant ut i undersøkelsene våre:
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Økt 5
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Læringsmål
• Laget skal bruke programmeringsprinsipper i det veiledede oppdraget.

• Laget skal utforske løsninger og definere hvilken problemstilling de vil løse i sitt innovative prosjekt.



 Oppfordre laget til å 
skrive ned løsningene de 
kom på i arbeidet med 
prosjekteksemplene.

 Eksempler på ressurser 
kan være internett, bøker, 
ukeblader, personlige 
historier og eksperter 
(både personlige og 
virtuelle møter).

 Det er mulig at 
problemstillingen som 
velges ikke er favoritten 
til alle lagmedlemmene, 
men laget bør velge noe 
alle kan stå bak.

 Laget kan bruke en 
problemstilling som 
ble presentert i et av 
prosjekteksemplene 
for å utarbeide 
løsningen, eller laget kan  
velge en helt annen  
problemstilling innenfor 
temaet.  

 Laget skal skrive sin 
endelige problemstilling 
her. Hvis de har flere 
ideer, kan man stemme 
over dem til det bare er 
én igjen.
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Økt 5 Introduksjon 
(10 minutter)

 Nå som dere har jobbet sammen 
som lag skal dere gi laget et 
navn!

 Design en poster/plakat med 
navnet deres som overskrift.

 Pass på at alle får bidra til 
posteren/plakaten!

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Åpne SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Finn 
leksjonen under:

Robottrener-emnet: 
Det veiledede 
oppdraget

Konkurranseklar-
emnet: Det veiledede 
oppdraget

 Les gjennom det veiledede 
oppdraget.

 Øv på det veiledede oppdraget 
til dere får det til å fungere. 

	Refleksjonsspørsmål
• Hva viser det veiledede 

oppdraget dere om 
Coopertition®?

• Hvordan planlegger dere å 
snakke med det andre laget 
på konkurransedagen om det 
veiledede oppdraget?

Lagnavn:

Veiledet oppdrag:

Helikoptre kan brukes for å transportere last til områder det er 
vanskelig å nå frem til. De brukes til å hjelpe andre, og bringer 
viktige pakker til dem med for eksempel mat.

Som alle installasjoner på robotbanen,  kan luftslippet i oppdrag 
8 (M08) inspirere dere til å tenke på en løsning til det innovative 
prosjektet deres. 

For å hjelpe dere med å lære å bruke fargesensoren til å følge 
linjer på matten har vi laget en leksjon med et veiledet oppdrag.

I appen skal dere:

• laste ned det programmet dere trenger for å gjennomføre oppdraget 
til roboten.

• starte roboten deres i riktig posisjon i startområdet

• kjøre roboten og se den gjennomføre oppdraget og oppnå poeng

• tenke på hvordan dere kan inkludere luftslippoppdraget i en av 
kjøringene deres i robotkonkurransen

• fortsette å øve på de nye ferdighetene ved å repetere noen av 
de tidligere leksjonene, eller ved å gå videre til den Avanserte 
kjørebasen

CARGO CONNECTSM 19

Undersøkelser   Oppgaver  
(50 minutter)

 Gå tilbake til side 7 og gå 
gjennom prosjekteksemplet.

 Tenk på løsningene dere fant på 
i de tidligere øktene.

 Gjennomgå det innovative 
prosjektet og ulike problemer 
dere har identifisert. 

 Bruk denne siden til å 
oppsummere undersøkelsene 
og funnene deres.

 Definer en problemstilling som 
laget ønsker å løse. 

 Skriv ned problemstillingen 
deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Vis hvordan roboten deres 
oppnår poeng i det veiledede 
oppdraget.

 Diskuter problemstillingen laget 
har definert og tenk på de neste 
trinnene. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvilken problemstilling knyttet 

til transport kan dere forklare på 
en klar og tydelig måte?

• Finnes det noen som er ekspert 
på deres problemstilling/tema 
som dere kan snakke med?Problemstilling:

Hva vi fant ut i undersøkelsene våre:

CARGO CONNECTSM 19
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Undersøkelser

Tips til veiledere
Teambuilding-aktiviteter er en fin måte for lag å utvikle seg på, bruke kjerneverdiene og lære hvordan de skal 
jobbe sammen. På hjernekraft.org, finner du mange gode aktiviteter.



 Laget bør kunne beskrive 
alle deltakernes sterke 
sider og hvorfor de liker 
å jobbe sammen med 
hverandre.

 Gi laget postit-lapper og 
planleggingskort som de 
kan legge på matten for å 
planlegge en strategi for 
oppdraget.

 Oppfordre laget til å finne 
oppdragene der det er 
enklest å oppnå poeng, 
og til å gjøre disse først.

 Det kan lages flere kopier 
av pseudokode-siden. 
De kan brukes til hvert 
oppdrag laget prøver seg 
på.
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Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
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Økt 6

Pseudokode er 
nedskrevne trinn for 
den planlagte koden

 Introduksjon  
(10 minutter)

 Fokuser på lagarbeid og laget 
deres.

 Skriv ned eksempler på hvordan 
laget deres har lært  
å samarbeide.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Se videoen med oppdragene: 
https://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag

 Begynn å tenke på strategien for 
oppdraget.

 Lag en arbeidsplan som skal 
sikre effektivitet.

 Diskuter hvilke oppdrag laget 
deres vil prøve dere på først.

 Gå gjennom pseudokode på 
neste side.

 Tenk over hva programmet vil få 
roboten deres til å gjøre. 

 Repeter tidligere leksjoner eller 
gjør den valgfrie leksjonen 
nedenfor.

 Endre koden til det veiledede 
oppdraget så den fungerer på 
den avanserte kjørebasen.

Robottrener-emne: 
Vinkler og mønstre

Konkurranseklar-
emne: Montere en 
avansert kjørebase

	Refleksjonsspørsmål
• Hva trenger roboten deres for 

å fullføre det første oppdraget 
dere har valgt?

• Hva er strategien deres 
for å utføre oppdrag i 
robotkonkurransen?

Strategi:

Skriv viktig informasjon her.

22 Deltakerhefte  I  Økter

ANALYSE AV PROBLEMSTILLING OG LØSNING

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?

Fortsettelse Økt 6

Lagarbeid Introduksjon 
(10 minutter)

 Undersøk problemet dere velger 
og eventuelle løsninger. 

 Lag løsningsideer. Husk at 
løsningen deres bør være en 
form for utstyr eller teknologi. 

 Lag en plan for hvordan dere vil 
utvikle løsningen deres. Bruk 
planleggingssiden på neste side 
som verktøy.

 Sørg for at dere bruker flere 
kilder og holder oversikt over 
dem på side 23;  planlegging 
av innovativt prosjekt.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Gå gjennom pseudokode 
-siden (s. 21). Foreta endringer 
om nødvendig.

 Forklar hva dere fant ut i 
undersøkelsene deres. Diskuter 
ideer til løsninger. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Finnes det eksisterende 

løsninger på problemstillingen 
deres som dere kan forbedre?

• Har dere helt nye ideer til 
løsninger på problemstillingen 
deres?
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Pseudokode

ROBOTBANEDIAGRAM

KODETRINN

Her kan dere tegne den ruten roboten deres bruker 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 dere 
skrev ned.

Skriv ned de bevegelsene roboten må gjøre for å utføre 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

Bruk denne siden i økt 6. Dere finner diagrammet i full størrelse bakerst i Regelhefte for robotkonkurransen.
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Økt 6
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Læringsmål
• Laget skal utarbeide en strategi for oppdraget og skrive ned pseudokoden for et oppdrag.  

• Laget skal forske på problemstillingen sin og begynne med planleggingssiden for det innovative prosjektet.



 Påse at laget samler 
kildene sine på et felles 
sted, enten på nett eller 
på papir (husk å lagre!).

 Sett av litt ekstra tid 
dersom laget trenger det 
for å velge én løsning 
dersom de har flere. 

 Påse at lagets løsning er 
mulig å utvikle og at de 
kan beskrive løsningen 
klart og tydelig.

 Planleggingssiden for det 
innovative prosjektet kan 
arbeides med i flere økter 
og hjelper laget med å 
dokumentere prosessen 
deres.
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Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
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Økt 6

Pseudokode er 
nedskrevne trinn for 
den planlagte koden

 Introduksjon  
(10 minutter)

 Fokuser på lagarbeid og laget 
deres.

 Skriv ned eksempler på hvordan 
laget deres har lært  
å samarbeide.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Se videoen med oppdragene: 
https://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag

 Begynn å tenke på strategien for 
oppdraget.

 Lag en arbeidsplan som skal 
sikre effektivitet.

 Diskuter hvilke oppdrag laget 
deres vil prøve dere på først.

 Gå gjennom pseudokode på 
neste side.

 Tenk over hva programmet vil få 
roboten deres til å gjøre. 

 Repeter tidligere leksjoner eller 
gjør den valgfrie leksjonen 
nedenfor.

 Endre koden til det veiledede 
oppdraget så den fungerer på 
den avanserte kjørebasen.

Robottrener-emne: 
Vinkler og mønstre

Konkurranseklar-
emne: Montere en 
avansert kjørebase

	Refleksjonsspørsmål
• Hva trenger roboten deres for 

å fullføre det første oppdraget 
dere har valgt?

• Hva er strategien deres 
for å utføre oppdrag i 
robotkonkurransen?

Strategi:

Skriv viktig informasjon her.

22 Deltakerhefte  I  Økter

ANALYSE AV PROBLEMSTILLING OG LØSNING

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?

Fortsettelse Økt 6

Lagarbeid Introduksjon 
(10 minutter)

 Undersøk problemet dere velger 
og eventuelle løsninger. 

 Lag løsningsideer. Husk at 
løsningen deres bør være en 
form for utstyr eller teknologi. 

 Lag en plan for hvordan dere vil 
utvikle løsningen deres. Bruk 
planleggingssiden på neste side 
som verktøy.

 Sørg for at dere bruker flere 
kilder og holder oversikt over 
dem på side 23;  planlegging 
av innovativt prosjekt.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Gå gjennom pseudokode 
-siden (s. 21). Foreta endringer 
om nødvendig.

 Forklar hva dere fant ut i 
undersøkelsene deres. Diskuter 
ideer til løsninger. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Finnes det eksisterende 

løsninger på problemstillingen 
deres som dere kan forbedre?

• Har dere helt nye ideer til 
løsninger på problemstillingen 
deres?

CARGO CONNECTSM 23

Planlegging av Innovativt prosjekt

KILDER

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

1.

2.

3.

Beskriv prosessen dere fulgte for å utvikle løsningen deres.

PROSESS

CARGO CONNECTSM 21
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Lagarbeid

Tips til veiledere
Gi laget ekstra papir eller en felles dokument på internett for å beskrive prosessen de fulgte for å lage roboten 
og prosjektløsningene. Laget vil bedømmes både på løsningene og prosessen deres. 



 Gi laget flere kopier av 
pseudokodesiden for 
å planlegge flere turer/
kjøringer.

 Forskjellige medlemmer 
av laget kan være 
ansvarlige for spesifikke 
oppdrag og utvikle og 
kjøre roboten på disse 
oppdragene.

 Når laget har laget seg en 
baserobot; gjennomfør en 
test med å kjøre rett frem.
Hvis roboten ikke går rett, 
må dere sjekke robotens 
balanse og sentrum for 
tyngdekraft. 

 La laget velge en 
startposisjon som er lett 
å finne og som gir plass 
til hele roboten helt inne i 
startområdet.

 Oppfordre deltakerne til 
å forklare koden mens 
roboten beveger seg.
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Økt 7

Dere kan foreta 
endringer på roboten 

dere har brukt i de 
tidligere øktene.

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Ha fokus på Gracious 
Professionalism®. 

 Skriv ned hvordan laget vil vise 
dette i alt dere gjør.

 Les side 21 og 31 i Regelheftet 
for robotkonkurransen for 
å se hvordan Gracious 
Professionalism® bedømmes i 
turneringen.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Design og bygg en robot som 
skal prøve å utføre oppdrag i 
robotkonkurransen. Dere kan 
også forbedre roboten dere har 
brukt i de tidligere øktene.

 Lag ett program for hvert nytt 
oppdrag dere prøver dere 
på. Dere kan kombinere flere 
løsninger på oppdrag i ett 
program. 

 Test og forbedre roboten og 
programmene dens. 

 Utvikle programmerings- 
ferdighetene deres ved å 
repetere leksjonene i appen.

 Repeter tidligere leksjoner, gå 
videre i emnet dere jobber med, 
eller jobb med oppdragene på 
robotbanen.

	Refleksjonsspørsmål
• Forstår dere hvordan koden på 

enheten får roboten til å bevege 
seg?

• Hvordan kan dere utvikle og 
forbedre roboten dere har brukt i 
de tidligere øktene?

Gracious Professionalism: Vi viser at arbeidet vårt er av høy kvalitet, 
fremhever andres verdi og respekterer andre og samfunnet. 

Robotens design og programmering:

CARGO CONNECTSM 25

Løsninger

PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKTTEGNING

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Start utviklingen av deres eget 
prosjekt.

 Skisser løsningen deres. Merk 
delene og beskriv hvordan de 
skal fungere.

 Beskriv løsningen deres og 
forklar hvordan den løser 
problemstillingen.

 Lag en prototype/modell eller 
tegning av løsningen deres. 

 Dokumenter prosessen dere 
brukte for å utvikle løsningen for 
det innovative prosjektet på 
side 23.

  Del 
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Utveksle eventuelle nye 
programmeringsferdigheter dere 
har lært.

 Diskuter undersøkelsene og 
løsningen på prosjektet deres. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere beskrive den 

innovative løsningen deres 
og hvordan den løser 
problemstillingen?

• Involverer løsningen deres 
utstyr eller teknologi?
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Økt 7
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Læringsmål
• Laget skal arbeide med en løsning til prosjektet sitt, og planleggingssiden for det innovative prosjektet.

• Laget skal designe og bygge en robot som skal utføre oppdrag i robotkonkurransen.



 Gi laget materialer for å 
lage en prototype eller 
modell av løsningen på 
det innovative prosjektet 
sitt. 

 En tegning kan inkludere 
en detaljert skisse med 
merknader eller en 
datamaskinassistert 
(CAD)-tegning.

 Utfordre laget til å tenke 
på hvilke personer de 
ønsker at skal gi dem 
tilbakemelding på 
løsningen deres.

 Arranger en tur for å se på 
eksempler på transport 
i samfunnet som kan bli 
fokusområdet i prosjektet.

 Vurder å invitere en 
ekspert til denne økten for 
å gi mer informasjon om 
lagets problemstilling.
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Økt 7

Dere kan foreta 
endringer på roboten 

dere har brukt i de 
tidligere øktene.

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Ha fokus på Gracious 
Professionalism®. 

 Skriv ned hvordan laget vil vise 
dette i alt dere gjør.

 Les side 21 og 31 i Regelheftet 
for robotkonkurransen for 
å se hvordan Gracious 
Professionalism® bedømmes i 
turneringen.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Design og bygg en robot som 
skal prøve å utføre oppdrag i 
robotkonkurransen. Dere kan 
også forbedre roboten dere har 
brukt i de tidligere øktene.

 Lag ett program for hvert nytt 
oppdrag dere prøver dere 
på. Dere kan kombinere flere 
løsninger på oppdrag i ett 
program. 

 Test og forbedre roboten og 
programmene dens. 

 Utvikle programmerings- 
ferdighetene deres ved å 
repetere leksjonene i appen.

 Repeter tidligere leksjoner, gå 
videre i emnet dere jobber med, 
eller jobb med oppdragene på 
robotbanen.

	Refleksjonsspørsmål
• Forstår dere hvordan koden på 

enheten får roboten til å bevege 
seg?

• Hvordan kan dere utvikle og 
forbedre roboten dere har brukt i 
de tidligere øktene?

Gracious Professionalism: Vi viser at arbeidet vårt er av høy kvalitet, 
fremhever andres verdi og respekterer andre og samfunnet. 

Robotens design og programmering:

CARGO CONNECTSM 25

Løsninger

PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKTTEGNING

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Start utviklingen av deres eget 
prosjekt.

 Skisser løsningen deres. Merk 
delene og beskriv hvordan de 
skal fungere.

 Beskriv løsningen deres og 
forklar hvordan den løser 
problemstillingen.

 Lag en prototype/modell eller 
tegning av løsningen deres. 

 Dokumenter prosessen dere 
brukte for å utvikle løsningen for 
det innovative prosjektet på 
side 23.

  Del 
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Utveksle eventuelle nye 
programmeringsferdigheter dere 
har lært.

 Diskuter undersøkelsene og 
løsningen på prosjektet deres. 

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Kan dere beskrive den 

innovative løsningen deres 
og hvordan den løser 
problemstillingen?

• Involverer løsningen deres 
utstyr eller teknologi?

CARGO CONNECTSM 23
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Løsninger

Tips til veiledere
Ved å sette kjerneverdiene ut i praksis lærer laget at vennskapelig konkurranse og gjensidige fordeler ikke er 
separate mål, og at det å hjelpe hverandre er grunnlaget for lagarbeid.



 Diskuter hvordan det 
veiledede oppdraget 
er et eksempel på 
Coopertition®.

 Laget bør tenke strategisk 
når de velger hvilke 
oppdrag de vil utføre. 
Flere oppdrag kan utføres 
i samme tur/kjøring for å 
spare tid.

 Oppfordre laget til å 
diskutere hvordan 
programmet deres 
fungerer. Del programmet 
opp i blokker som 
kontrollerer én bevegelse.

 Se på robotkonkurransen 
som en sport. Laget 
må øve, øve og atter 
øve for å gjøre det bra i 
robotkonkurransen.

 Hvor roboten starter vil i 
meget stor grad påvirke 
hvor den ender opp. 
Laget bør lage nøyaktige 
beskrivelser av hvor 
roboten skal plasseres.
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Økt 8

Hvordan ville 
en robotingeniør 

designe roboter for å 
gjøre transport av 
last mer effektivt?

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Snakk om Coopertition®. 

 Skriv ned hvordan laget vil vise 
at de følger disse prinsippene på 
turneringsdagen.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Bestem dere for det neste 
oppdraget dere vil prøve å 
utføre. 

 Fokuser på oppdragsstrategien 
og arbeidsplanen deres.

 Bygg det utstyret dere eventuelt 
trenger for å utføre oppdrag.

 Utvikle og finjuster programmet 
deres slik at roboten utfører 
oppdraget på en pålitelig måte.

 Sørg for å dokumentere 
designprosessen og testingen 
for hvert oppdrag!

	Refleksjonsspørsmål
• Er programmet for hvert 

oppdrag lagret på PC-en/
enheten?

• I hvilken rekkefølge vil 
dere kjøre oppdragene i 
robotkonkurransen?

Coopertition®: Vi viser at læring er viktigere enn å vinne. Vi hjelper 
andre, til og med når vi konkurrerer.

Designprosess:

CARGO CONNECTSM 27

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Lag en plan for å dele løsningen 
deres med andre!

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

 Utvikle og forbedre løsningen 
basert på tilbakemeldingene 
dere har fått.

 Vurder om det er mulig å teste 
løsningen.

 Bruk elementene fra pose 16 til 
å lage en egen installasjon som 
representerer løsningen deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen. 

 Vis eventuelle nye oppdrag dere 
har jobbet med.

 Diskuter hvordan dere vil fortelle 
andre om løsningen deres.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvordan kan dere implementere 

løsningen deres?
• Kan løsningen bli produsert, og 

hva vil det i så fall koste?

Planlegg å dele:

Forbedringene våre:

Planlegging

24 Veilederhefte  I  Økter

Økt 8
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Læringsmål
• Laget skal evaluere og forbedre løsningen til det innovative prosjektet.

• Laget skal designe utstyr til roboten og lage programmer for å utføre oppdrag.



 Ta vare på installasjonen 
laget bygde av 
hvite klosser som 
representerer løsningen 
på det innovative 
prosjektet.

 Samle de gjenværende 
hvite klossene fra pose 
16 i en lukket plastpose. 
Laget er ikke nødt til 
å bruke alle de hvite 
klossene.

 Laget bør utvikle 
og forbedre 
prosjektløsningen 
sin etter at de har fått 
tilbakemeldinger.

 Laget kan lage en 
spørreundersøkelse for å 
evaluere løsningen eller 
be om å få tilbakemelding 
fra en ekspert på 
løsningen de har valgt.

 Laget kan gå gjennom 
flere sykluser av 
utviklingsprosessen mens 
de tester og forbedrer 
prosjektløsningen.
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Økt 8

Hvordan ville 
en robotingeniør 

designe roboter for å 
gjøre transport av 
last mer effektivt?

 Introduksjon 
(10 minutter)

 Snakk om Coopertition®. 

 Skriv ned hvordan laget vil vise 
at de følger disse prinsippene på 
turneringsdagen.

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Bestem dere for det neste 
oppdraget dere vil prøve å 
utføre. 

 Fokuser på oppdragsstrategien 
og arbeidsplanen deres.

 Bygg det utstyret dere eventuelt 
trenger for å utføre oppdrag.

 Utvikle og finjuster programmet 
deres slik at roboten utfører 
oppdraget på en pålitelig måte.

 Sørg for å dokumentere 
designprosessen og testingen 
for hvert oppdrag!

	Refleksjonsspørsmål
• Er programmet for hvert 

oppdrag lagret på PC-en/
enheten?

• I hvilken rekkefølge vil 
dere kjøre oppdragene i 
robotkonkurransen?

Coopertition®: Vi viser at læring er viktigere enn å vinne. Vi hjelper 
andre, til og med når vi konkurrerer.

Designprosess:

CARGO CONNECTSM 27

  Oppgaver  
(50 minutter)

 Lag en plan for å dele løsningen 
deres med andre!

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

 Utvikle og forbedre løsningen 
basert på tilbakemeldingene 
dere har fått.

 Vurder om det er mulig å teste 
løsningen.

 Bruk elementene fra pose 16 til 
å lage en egen installasjon som 
representerer løsningen deres.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen. 

 Vis eventuelle nye oppdrag dere 
har jobbet med.

 Diskuter hvordan dere vil fortelle 
andre om løsningen deres.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvordan kan dere implementere 

løsningen deres?
• Kan løsningen bli produsert, og 

hva vil det i så fall koste?

Planlegg å dele:

Forbedringene våre:

Planlegging

CARGO CONNECTSM 25Vedlegg
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Tips til veiledere
Bruk kjerneverdiene for å motivere laget der det passer. Feir laget ved å vise eksempler på hvordan de har 
brukt kjerneverdiene!

Planlegging
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Sjekkliste 3

Tips til økt 9-12 

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 sin.

TEKNOLOGI
• 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?

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®.

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 har gitt elevene 
dommerskjemaet sammen med eksempler på 
spørsmål som brukes under bedømmingen.

Vi har vært på hjernekraft.org/challenge/for-
lag/oppdrag for å finne ressurser som 
dommerskjema, flowchart for bedømmingen, 
oppdateringer mm. 

ROBOTKONKURRANSE
• Laget trenger et godt innøvd og pålitelig

robotprogram som de vet vil gi dem poeng.

• Hvis laget har tid, kan de ha flere turer/kjøringer
for å oppnå flere poeng.

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag


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

 Laget kan også ha 
en sikkerhetskopi av 
programmene sine på 
en ekstern drive som en 
USB-minnepinne eller på 
lagringsplass på nett.

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

 Gi laget dommerskjema 
for kjerneverdier. 

 Dele-aktiviteten er 
veldig viktig for å holde 
hele laget oppdatert på 
hvordan prosjektet og 
roboten utvikler seg.
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Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.

Økt 9 Innovasjon

28 Deltakerhefte  I  Økter

Hvordan lager 
en ingeniør 
innovative 
løsninger?

 Introduksjon  
(10 minutter)

 Ha fokus på innovasjon og 
laget deres. 

 Skriv ned på hvilken måte 
laget har vært kreative og løst 
problemer.  

  Oppgaver  
(100 minutter)

 Programmer roboten til å utføre 
oppdraget med det innovative 
prosjektet (M01). Bruk 
installasjonen dere har laget. 

 Tenk på oppdragsstrategien 
dere vil bruke på robotbanen og 
på oppdragene dere skal utføre. 

 Fortsett med å utvikle en løsning 
for hvert oppdrag, hvis dere har 
tid.

 Test, utvikle og forbedre roboten 
og løsningene for det innovative 
prosjektet. Pass på at dere 
dokumenterer det dere gjør.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Vis arbeidet dere har gjort med 
det innovative prosjektet og 
robotkonkurransen.

 Se på dommerskjemaet for 
kjerneverdier. Snakk om 
hvordan dere vil vise at dere 
har brukt kjerneverdiene i 
arbeidsperioden. 

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvilke funksjoner på roboten 

deres viser god mekanisk 
design/konstruksjon? 

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

Utvikling og forbedring:

CARGO CONNECTSM 27

Økt 9
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Læringsmål
• Laget skal programmere roboten til å levere installasjonen til det innovative prosjektet og til å utføre andre oppdrag.

• Laget skal teste, utvikle og forbedre løsningen for det innovative prosjektet.

Innovasjon



 Presentasjonen kan 
være i form av en 
digital presentasjon, for 
eksempel PowerPoint 
eller Prezi, en plakat, et 
skuespill eller en sketsj. 
Laget kan bruke tilbehør 
som kostymer, skjorter 
eller hatter.

 Laget kan lage 
manuskripter både til 
presentasjonen av det 
innovative prosjektet og 
for å forklare roboten. 
Pass på at alle får hver 
sin kopi. 

 Det er mulig at laget 
trenger mer plass til å 
oppbevare det de har 
laget til presentasjonen.

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

 Gi laget dommerskjemaet 
for det innovative 
prosjektet. 
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Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.

Økt 10 Videreutvikling

CARGO CONNECTSM 29

Hvordan vil 
løsningen deres 
for det innovative 
prosjektet påvirke 

andre?

 Introduksjon  
(10 minutter)

 Fokuser på innvirkning og laget 
deres.

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

  Oppgaver  
(100 minutter)

 Planlegg prosjektpresentasjonen 
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!

 Forsett å bygge, teste og utvikle 
robotløsningen deres.

 Øv på en 2,5-minutters 
robotkonkurranse med alle de 
oppdragene dere ønsker å prøve 
på.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Del arbeidet dere har gjort med 
prosjektpresentasjonen.

 Del de oppdragene dere har utført.

 Diskuter hvordan alle kan delta i 
alle presentasjonene.

 Diskuter refleksjonsspørsmålene 
og rydd opp etter dere.

	Refleksjonsspørsmål
• Hvordan bestemte dere hvilke 

oppdrag dere skulle løse?
• Hvordan kan løsningene deres til 

det innovative prosjektet hjelpe 
samfunnet?

Presentasjonsmanus:

Økt 10

Veilederhefte  I  Økter28
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Læringsmål
• Laget skal planlegge og lage presentasjonen av det innovative prosjektet.

• Laget skal fortsette å utføre oppdrag til robotkonkurransen.

Videreutvikling



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

 Gi laget dommerskjemaet 
for teknologi. 

 Alle lagmedlemmer 
bør delta i alle 
presentasjonene.

 Laget bør avtale hvem 
som skal kjøre roboten for 
hvert oppdrag. De kan

     bytte på, men det kan
     bare være to deltakere på
     robotbanen om gangen.
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Økt 11

30 Deltakerhefte  I  Økter

Gjennomgå Flowchart for 
bedømmingen for å se hvordan 

presentasjonene foregår. Merk at det er noen 
ulikheter mellom turneringer. Etter veiledermøtet vil 
dere få beskjed om hvordan det vil foregå på deres 

turnering. Link: https://hjernekraft.org/media/
dokumenter/fll/2021/flowchart-2021/no-lag-

flowchart2021.pdf

 Introduksjon  
(10 minutter)

 Fortell om dere selv og hvorfor 
dere liker FIRST® LEGO® 
League Challenge!

  Oppgaver  
(100 minutter)

 Fortsett å jobbe med 
prosjektpresentasjonen.  
Vær tydelig og organisert!

 Planlegg og skriv ned det 
dere vil forklare på teknologi-
presentasjonen. Bruk dommer-
skjemaet for teknologi for å se 
på hva presentasjonen deres 
bør inneholde. 

 Sørg for at alle kan 
kommunisere om 
designprosessen og 
programmene deres.

 Bestem hva hver person på 
laget skal si.

 Øv på presentasjonen.

  Del  
(10 minutter)

 Samle laget ved robotbanen.

 Diskuter prosjektpresentasjonen 
og hvilken rolle medlemmene på 
laget skal ha.

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

 Diskuter spørsmålene nedenfor. 

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

	Refleksjonsspørsmål
• Har dere en plan for hva dere 

skal gjøre hvis et oppdrag ikke 
fungerer?

• Har dere organisert 
presentasjonen slik at alle får  
si noe?

Om laget mitt:

Presentasjonsmanus: 

Øving

Økt 11

CARGO CONNECTSM 29
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Læringsmål
• Laget skal gjøre ferdig presentasjonen av det innovative prosjektet.

• Laget skal gjøre ferdig roboten til robotkonkurransen og gjøre seg klar til teknologipresentasjonen. 

Øving



 Fordel tiden i denne 
økten likt på å øve på 
presentasjonene og øve 
på kamper.

 Oppfordre laget til å øve 
på presentasjonene før 
turneringsdagen. De kan 
øve ved å dele løsningen 
sin med andre.

 Laget skal kjøre 
2,5-minutters 
robotkamper. Påse 
at de øver på å kjøre 
programmene sine i 
riktig rekkefølge.

 Hvis ting ikke går helt 
som planlagt under 
robotkonkurransen, er 
det mulig at laget vil ha en 
reserveplan med andre 
oppdrag de kan utføre.

 Minn laget på 
kjerneverdiene og at de 
skal vise hvor flinke de 
er til å samarbeide under 
hele turneringsdagen, 
blant annet på hver kamp 
i robotkonkurransen.
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Moro: Vi har det gøy!

Økt 12

CARGO CONNECTSM 31

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

turneringsdagen.

 Introduksjon 
(10 minutter)

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

  Oppgaver  
(100 minutter)

 Øv på hele presentasjonen, 
både av prosjekt, teknologi og 
kjerneverdier.

 Vis kjerneverdiene når dere 
presenterer!

 Gjennomfør 2,5- minutters 
robotkamper.

 Gjennomgå forberedelsen til 
turneringsdagen, side 32.

  Del  
(10 minutter)

 Gjennomgå alle 
dommerskjemaene.

 Gi nyttige tilbakemeldinger på 
hver presentasjon på grunnlag 
av dommerskjemaene.

 Diskuter spørsmålene nedenfor.

 Rydd opp.

	Refleksjonsspørsmål
• Er robotens utstyr klart?
• Har dere fortalt alle at de skal 

snakke høyt og tydelig, SMILE 
og ha det GØY?

Tilbakemelding på presentasjon:

Forberedelser

Økt 12
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Læringsmål
• Laget skal øve på presentasjonene i prosjekt, teknologi og kjerneverdier. 

• Laget skal gjennomføre øvelseskamper for å trene til robotkonkurransen.

Forberedelser



CARGO CONNECTSM 31

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.

• Diskuter erfaringene som en avsluttende aktivitet.

• Del opplevelsen med venner og klassen.

• Organiser en feiring for laget!

Gjør dere klare til turneringen!
 Påse at laget ditt har gjennomgått dommer- 
skjemaet igjen. Husk at dere finner det på  
https://hjernekraft.org /challenge/for-lag/ 
oppdrag.

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

  Minn laget 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  
turneringen. 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  
forventes å ta – informer foreldrene om dette.  
Oppmuntre foreldre til å delta hvis det er mulig.

Dersom laget vinner Champion-prisen, 
kvalifiseres de til å delta i den skandinaviske 
finalen. Laget kan også nomineres til 
Scandinavian Innovation Award i den regionale 
turneringen. 

Siste sjekkliste

https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag
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