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Välkommen!

FIRST® Kärnvärden

Vi är starkare 
när vi arbetar 
tillsammans.

Vi respekterar 
varandra och 
drar nytta av våra 
olikheter.

Vi använder 
kreativitet och 
uthållighet för att 
lösa problem.

Vi har kul!
Vi utforskar nya 
kunskaper och 
idéer.

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

Använd passen i Deltagarhäftet som en guide för ert 
lags resa genom FIRST® LEGO® League-säsongen 
och CARGO CONNECTSM-uppdraget. Använd 
kärnvärdena och utvecklingsprocessen under 
ert lags resa och ha roligt medan ni utvecklar nya 
färdigheter och arbetar tillsammans. 

Skriv ner vad ni har lärt er, reflekterat över och hur ni 

har samarbetat för att nå era mål. Visa upp ert lags 
arbete med er robot, ert innovationsprojekt och hur ni 
har använt kärnvärdena på en FIRST LEGO League-
turnering. Kom ihåg att det ni kommer fram till är 
viktigare än vad ni vinner.
Kolla in sidorna för karriärmöjligheter i slutet 
av den här guiden för exempel på jobb inom 
transportsektorn!

Gracious Professionalism® är ett sätt att göra 
saker som uppmuntrar till högkvalitativt arbete, 
framhåller värdet i andra samt respekterar individen 
och samhället. Vi utrycker våra Kärnvärden 
genom Gracious Professionalism vilket kommer 

att bedömmas på turneringsdagen. Laget kan 
demonstrera Coopertition® genom att visa att lärande 
är viktigare än att vinna och att de kan hjälpa andra 
även när de tävlar.
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Programöversikt

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

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

Ert lag kommer att:
• Använda SAMARBETE och UPPTÄCKTER för att utforska

uppdraget.

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

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

• Ha det SKOJ!

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

Ert lag kommer att:
• Bygg installationerna och följ förberedelserna för

robotbanan för att ställa upp 
installationerna på mattan.

• Se över uppdragen och reglerna.

• Utforma och bygg en robot.

• Utforska era bygg- och kodningsfärdigheter samtidigt som
ni övar på robotbanan.

• Delta i en tävling!

Ert lag kommer att:
• Definiera er uppdragsstrategi.

• Designa er robot och era program.

• Skapa er robot- och kodningslösning för att matcha er
uppdragsstrategi.

• Utveckla och testa er robot och era program.

• Utveckla er robotprocess, era program,
och er robotlösning.

KÄRNVÄRDEN
FIRST® Kärnvärden kommer att 
bedömmas under robottävlingen 
och under presentationerna 
av innovationsprojektet och 
teknikdelen.

Ert lag kommer att:
• Definiera ett problem som ska lösas.

• Utforma en lösning på ert problem.

• Skapa en modell eller prototyp av er lösning.

• Dela era idéer, lär er av varandra och förbättra er lösning.

• Presentera er lösning på turneringsdagen.
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Innovativt projekt

Alla är beroende av godstransporter för 
sina dagliga behov. Allt eftersom större 
krav läggs på transportsystem kommer 
vi att fortsätta att möta utmaningar, 
om vi inte finner på nya vägar eller 
förbättrar våra befintliga sätt att 
transportera produkter från A till B.

Hur kan ni förbättra godstransporter? 
Definiera ett specifikt problem inom det 
här ämnet som ni vill lösa. Skapa eller 
utveckla sedan utrusning, teknik eller 
en metod för transport för att lösa ert 
specifika problem.

*Samhälle kan definieras som en stad eller storstad, eller ett större område såsom en region eller ett land.

	Definiera	ett	specifikt	
problem relaterat till att göra 
godstransporter bättre. 
Projektexemplet (se Pass 1-4) 
utforskar några problem som 
relaterar till uppdraget.  Ert 
innovativa projekt kan komma från 
ett projektexempel, men det måste 
inte det. Det kommer att hjälpa er att 
fokusera på en specifik produkt och 
hur den transporteras.

Fundera på hur åtkomst, säkerhet, 
effektivitet eller kopplingar relaterar 
till godstransporter och undersök hur 
ni kan förbättra dem för den specifika 
produkt ni utreder.

 Läs på om ert problem och 
era idéer gällande lösningar.
Vilka lösningar finns redan? Finns 
det några experter som kan hjälpa
till? Fundera på produkter som 
transporteras in och ut ur ert 
samhälle. Undersök några av de 
resor som produkterna tar för att 
komma till sin slutliga destination. 

 Utforma och skapa ny 
teknik, utrustning eller 
transportmetod som 
kan förbättra resan för 
produkten. 
Det här kommer att vara ert 
innovativa projekt och lösning. 
Skapa en modell eller en prototyp 
som visar hur er lösning förbättrar 
sättet produkterna transporteras.

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

 Förbered en kreativ och 
tilltalande presentation där 
ni visar era lösningar på en 
turnering.
Förbered en 5 minuter lång 
presentation som tydligt beskriver ert
arbete. Se till att hela laget 
medverkar.

START
Det börjar här, med ert kritiska tänkande och er 
fantasi som visar vägen till bättre godstransporter. 
Era idéer kan hjälpa till att förändra ert samhälle* – 
och till och med världen – i den här  
CARGO CONNECTSM-utmaningen.
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Teknik och robottävling

Årets CARGO CONNECTSM-uppdrag 
går ut på att er robot ska leverera gods 
till olika transport- och målplatser runt 
robotbanan. Er robot måste aktivera 

installationer som representerar 
säkerhet, effektivitet, samordningar 
och åtkomst kopplat till transporter.

 Bygg era installationer 
och	definiera	er	
uppdragsstrategi. 
Varje uppdrag och installation 
kommer även fungera som 
inspiration för möjliga lösningar för 
ert Innovationsprojekt. Uppdragen 
passar in i fyra olika kategorier: 
säkerhet, effektivitet, samordningar 
och åtkomst.

 Utforma och skapa er 
självständiga robot 
och program.
Skapa en plan för ert arbete med 
roboten. Bygg en robot och dess 
tillbehör med LEGO® Education 
SPIKE™ Prime eller vilket LEGO® 
MINDSTORMS®-set som helst. För 
att få poäng ska ni programmera er 
robot till att självständigt slutföra en 
serie uppdrag under en 2,5 minuters 
robottävling.

 Testa och vidareutveckla 
er robotlösning för att 
slutföra uppdragen.
Vidareutveckla er robot och era 
program genom kontinuerlig testning 
och förbättringar.

 Tävla i robotmatcher.
Er robot startar i startområdet, provar 
uppdrag i en ordning som bestäms 
av laget, och återvänder sedan till 
Hem. Ert lag kan modifiera roboten 
när den är i Hem-området innan den 
skickas ut igen. Ert lag kommer att 
tävla i flera matcher, men det är bara 
er högsta poäng som räknas.

 Presentera er robotlösning 
för domarna.
Förbered en kort presentation som 
tydligt förklarar ert lags process för 
att skapa er robot samt programmen 
ni använde och hur de fungerar. 
Kom ihåg att hela laget ska vara 
involverade.

START
Utforma och skapa en robot som kan slutföra 
uppdragen i Robottävlingen. Er innovativa design 
av robot, tydliga uppdragsstrategi och funktionella 
program är kärnan i CARGO CONNECTSM-uppdraget.
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Roller i Laget

Här följer några exempel på roller som ni kan 
använda er av under passen. Alla i laget bör få prova 
på olika roller i FIRST® LEGO® League. Målet är att få 

er att bli självsäkra och kunniga inom alla områden i 
FIRST LEGO League Challenge.

Lagkapten
Informerar 
lagledaren om 
lagets framsteg.
Säkerställer att 
pass slutförs.

Materialförvaltare
Samlar ihop 
det material 
som behövs 
för varje pass 
och återlämnar 
material.

Kreativ designer
Skapar innovativa 
lösningar som 
diskuteras i laget.

Byggare
Sätter ihop LEGO-
installationerna 
genom att följa bygg-
instruktionerna och 
bygger er robot.

Forskare
Undersöker idéer 
och hittar relevant 
forskning från 
olika källor för att 
understödja lagets 
beslutstagande.

Uppdragsstrateg
Analyserar Robot-
tävlingens Regel-
häfte och leder 
lagets strategiska 
diskussioner om 
vilket uppdrag ni ska 
försöka er på.

Projektledare
Fokuserar på 
tidsplanering 
och gör 
förberedelser till 
turneringsdagen.

Programmerare
Sköter roboten och 
skapar programkod i 
appen.

Kommunikatör
Fokuserar på hur 
ni kommunicerar 
lagets arbete. 
Skriver manus 
och förbereder 
presentationer.



Läs igenom  
Robottävlingens 

Regelhäfte för att få alla 
detaljer för uppdragen.
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Pass 1Introduktion 
(10 minuter)

Läs sidorna 4-9 som förklarar 
hur FIRST® LEGO® League 
Challenge fungerar. 

Nu när ni har läst om CARGO 
CONNECTSM är ni redo att sätta 
igång.

  Uppgifter (50 minuter)

Öppna SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Hitta er 
lektion nedan.

Robot trainer: 
Förflyttningar	och	
svängar
Slutför Sätt igång-
aktiviteterna innan det här 

passet.

Starta:  
Börja Här, Motorer 
och sensorer

 Definiera bygg- och 
kodningsfärdigheter ni har lärt er 
under lektionen som kan hjälpa 
er att lösa uppdrag.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni använda era

kodningskunskaper för att
navigera roboten till en installation
på robotbanan?

• Kan er robot genomföra något av
uppdragen?

Vilka är de fyra delarna i FIRST LEGO League Challenge?

Våra anteckningar:



Här här länken till 
bygginstruktionerna:  

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

challengesett
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  Uppgifter (50 minuter)

Läs projektexemplet. 

Bygg Effektivitetsinstallationerna 
med innehållet ur påsarna 
1-4 genom att använda
bygginstruktionerna 1-4, https://
hjernekraft.org/challenge/for-
lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-
challengesett

Kolla i Robottävlingens 
Regelhäfte. Den kommer att 
vara en stor resurs genom 
passen.

Se över de uppdrag som 
relaterar till installationerna ni 
har byggt. 

Diskutera hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

Brainstorma och dokumentera 
era idéer som relaterar till 
projektexemplet.

 Dela (10 minuter)

Samla laget runt robotbanan.

Placera installationerna på 
deras avsedda platser. Referera 
till sektionen Uppställning av 
robotbanan i Robottävlingens 
Regelhäfte.

Visa vad ni har lärt er om 
robotar.

Visa hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Ger någon av installationerna

er bra idéer till ert innovativa
projekt?

• Vad skulle ni kunna skapa
som hade förbättrat
transporteffektiviteten för en
specifik produkt?

Effektivitet

Projektexempel
Att vara mer effektiv i hur vi transporterar gods är fördelaktigt för 
många olika anledningar.
Hur kan ni göra godstransporter mer effektiva? 

Fundera på...
• kostnaden för att transportera gods.
• tiden det tar att transportera gods.
• mängden energi som används för att transportera gods.
• att säkerställa att godset anländer oskadat.

Installationerna ni bygger under det här passet relaterar till uppdrag 
i robottävlingen som representerar förbättring av effektiviteten inom 
godstransporter.

Våra idéer:

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


Inkludering: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Hur lastar en 
maskinoperatör på 
och av gods på ett 

säkert sätt?
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Pass 2 Introduktion 
(10 minuter)

Fokusera på inkludering och 
ert lag.

Skriv ner hur ni ser till att alla 
respekteras och får sina röster 
hörda.

  Uppgifter (50 minuter)

Öppna SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Hitta er 
lektion nedan.

Robot trainer: 
Föremål och hinder

Klar för tävling: 
Träningsläger 1: Köra 
omkring

Kom fram till vilka bygg- och 
kodningsfärdigheter ni kan 
använda i Robottävlingen.

	Reflektionsfrågor
• Hur kan ni få roboten att röra sig

mot en installation?
• Hur kan ni göra så att roboten

kör rätt sträcka för att nå fram till
installationen?

Våra anteckningar:



Hur 
skulle en 

säkerhetsspecialist 
göra en säkerhetskontroll 

innan en transport av 
stort gods?
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  Uppgifter (50 minuter)

Läs projektexemplet. 

Bygg Säkerhetinstallationerna 
med inneållet ur påsarna 
5-9 genom att använda
bygginstruktionerna 5-9.

Se över de uppdrag som 
motsvarar installationerna. 

Diskutera hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

Rita er lösning på en typ av 
utrustning eller teknik som kan 
förbättra säkerheten. 

Rita även hur er lösning fungerar 
och namnge delarna. 

  Dela (10 minuter)

Samla laget runt robotbanan.

Placera installationerna på 
deras avsedda platser. Referera 
till sektionen Uppställning av 
robotbanan i Robottävlingens 
Regelhäfte.

Visa vad ni har lärt er om 
robotar.

Visa hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni komma på några

intressanta sätt att säkert
transportera gods?

• Vilka exempel finns det för
transportsäkerhetsfunktioner i
ert samhälle?

Projektexempel
Hur påverkar säkerhet hur gods transporteras? 
Hur kan ni göra godstransporter säkrare?

Fundera på...
• människor som kör olika typer av transporter.
• lasta och lasta av gods.
• olika former av transport som används för att transportera gods.
• infrastrukturen som används för transport.

Installationerna ni bygger det här passet relaterar till uppdrag i 
robottävlingen som representerar förbättring av säkerheten inom 
godstransporter.

Vår lösning:

Säkerhet
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Pass 3 Introduktion 
(10 minuter)

 Nu när ni har blivit bekanta 
med FIRST® LEGO® League 
Challenge: Diskutera i laget vilka 
mål ni vill uppnå med projektet.

 Prata om vilka processer 
ert lag ska följa och fördela 
ansvarsområden.

  Uppgifter (50 minuter)

 Öppna SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Hitta er 
lektion nedan.

Robot trainer:  
Greppa och släpp

Klar för tävling: 
Träningsläger 2:  
Lek med föremål

 Identifiera de färdigheter ni har 
lärt er som kommer att vara 
fördelaktiga för att slutföra 
uppdragen.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni använda era 

kodningskunskaper för 
att navigera roboten till en 
installation på robotbanan?

• Vilka föremål måste er robot 
undvika?

Lagets mål:

Våra anteckningar:



Hur 
levererar en 
kurir paket till 
svåråtkomliga 

områden?
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Åtkomst   Uppgifter (50 minuter)

 Läs projektexemplet. 

 Bygg Åtkomstinstallationerna 
med innehållet ur påsarna 
10-12 genom att använda 
bygginstruktionerna 10-12.

 Koppla samman uppdragen till 
installationerna ni byggt. 

 Diskutera hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

 Brainstorma och dokumentera 
era idéer som relaterar till 
projektexemplet.

 Skapa en lista med era 
innovativa idéer.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Placera installationerna på 
deras avsedda platser.

 Visa vad ni har lärt er om robotar.

 Visa hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Finns det några platser i ert 

samhälle som är svåråtkomliga 
för leveranser?

• Kan ni komma på sätt att 
förbättra åtkomsten till 
svåråtkomliga områden?

Projektexempel
Hur kan ni säkerställa att gods transporteras dit det ska, speciellt när 
platsen är svåråtkomlig? Titta på infrastruktur och innovativa sätt att 
nå isolerade områden.

Fundera på...
• underhåll av vägar, spår och transportsystem.
• reparation av infrastruktur.
• skapande av nya transportnätverk för att förbättra åtkomst.
• innovativa nya former av transport.

Installationerna ni bygger det här passet relaterar till uppdrag 
i Robottävlingen som representerar förbättring av åtkomst till 
leveransdestinationer.

Våra idéer:



Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Hur säkerställer en 
lagerarbetare att gods 
sorteras korrekt i sorte-

ringsavdelningen?
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Pass 4 Introduktion 
(10 minuter)

 Se kärnvärdena på sidan 9. 
Tänk på upptäckter och ert lag.

 Skriv ner hur ni har lärt er nya 
saker och fått nya idéer.

  Uppgifter (50 minuter)

 Öppna SPIKE™ Prime eller EV3 
Classroom-appen. Hitta er 
lektion nedan. 

Robot trainer:  
Färger och linjer

Klar för tävling: 
Träningsläger 3: 
Reagera på linjer

 Bestäm vilka bygg- och 
kodningsfärdigheter 
som kommer hjälpa er i 
Robottävlingen.

	Reflektionsfrågor
• Vilket tillbehör skulle ni kunna 

skapa till er robot?
• Hur skulle ni programmera ett 

tillbehör?

Våra anteckningar:



Hur vet en godsförare 
vilka vägar hen ska ta 

under godstransporten?
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Samordningar   Uppgifter (50 minuter)

 Läs projektexemplet. 

 Bygg Samordningsinstallatio-
nerna med innehållet ur påsar-
na 13-15 genom att använda 
bygginstruktionerna 13-15.

 Hitta uppdragen som hör till 
installationerna ni har byggt.

 Diskutera hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

 Rita er lösning på den typ av 
utrustning eller teknik som kan 
förbättra hur olika fordon gör 
samordningsvinster. 

 Rita även hur er lösning fungerar 
och namnge delarna.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Placera installationerna på 
deras avsedda platser.

 Visa hur installationerna 
fungerar och hur de hör ihop 
med projektexemplet.

 Visa vad ni har lärt er om 
robotar.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni komma på några sätt att  

förbättra samordningen mellan 
olika former av transporter?

• Vilka olika nav/platser används 
för samordning av transporter i 
ert samhälle?

Projektexempel
Att transportera gods med olika former av transporter kan ha en stor 
effekt på transporten i sin helhet. Hur kan vi förbättra samordningen 
mellan olika former av transporter?

Fundera på...
• mekanismer för att sortera gods.
• anordningar för att lasta på och av gods.
• spårning av godset under transporten.
• kommunikation med kunden.

Installationerna ni bygger det här passet relaterar till uppdrag i 
robottävlingen som representerar förbättring av samordningen mellan 
olika former av transport.

Vår lösning:
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Pass 5 Introduktion 
(10 minuter)

 Nu när ni har jobbat tillsammans 
som ett lag är det dags att 
komma på ett lagnamn!

 Designa en affisch med ert 
lagnamn som rubrik.

 Se till att alla får bidra till 
affischen!

  Uppgifter (50 minuter)

 Öppna SPIKE™ Prime eller 
EV3 Classroom-appen. Hitta er 
lektion nedan.

Robot trainer: 
Det guidade 
uppdraget

Klar för tävling:  
Det guidade 
uppdraget

 Läs igenom Det guidade 
uppdraget

 Öva på Det guidade uppdraget 
tills det fungerar perfekt!

	Reflektionsfrågor
• Vad lär Det handledda 

uppdraget er om Coopertition®?
• Hur planerar ni prata om 

Det guidade uppdraget 
med de andra lagen på 
turneringsdagen.

Lagnamn:

Det guidade uppdraget

Helikoptrar kan användas för att transportera gods till 
svåråtkomliga områden. De används för att hjälpa andra genom 
att leverera viktiga paket med t.ex. mat.

Liksom alla installationerna i FIRST® LEGO® League Challenge 
robotbana kan Air Drop i Uppdrag 8 (M08) inspirera er att fundera 
ut en lösning för ert innovationsprojekt. 

För att ni ska lära er om hur man använder färgsensorn för att 
följa linjerna på mattan har vi skapat lektionen med Det guidade 
uppdraget.

I appen kommer ni att:

• ladda ner programmet som löser det här uppdraget.

• starta er robot i den rätta positionen i startområdet.

• köra er robot och se hur den utför uppdraget och tar poäng.

• fundera på hur ni kan involvera Air Drop-uppdraget i en av era rundor 
i robottävlingen.

• Fortsätt att använda er av era nya färdigheter genom att se över 
tidigare lektioner eller påbörja den Avancerade körningsbas-
lektionen.
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Undersökningar   Uppgifter (50 minuttr)

 Se över sidan 7 igen och gå 
igenom projektexemplet.

 Gå igenom de lösningar ni 
kommit på under tidigare pass.

 Undersök innovationsprojektet 
och olika problem ni har 
identifierat.

 Använd den här sidan för att 
fånga upp er forskning.

 Definiera problemet som ert lag 
ska lösa.

 Beskriv ert problem.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Visa upp hur det gick för er robot 
i Det guidade uppdraget.

 Diskutera det problem ert lag har 
identifierat och fundera på nästa 
steg. 

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Vilket transportproblem kan ni 

tydligt förklara?
• Finns det någon ni kan prata 

med som är expert på just det 
problemet?

Problembeskrivning:

Undersökningsresultat:



Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.
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Pass 6

Pseudokod är
nedskrivna steg för
er planerade kod!

 Introduktion  
(10 minuter)

 Fokusera på samarbete och ert 
lag.

 Skriv ner hur ert lag har lärt er att 
arbeta tillsammans.

  Uppgifter (50 minuter)

 Titta på filmen med uppdragen 
https://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag

 Börja tänka på er 
uppdragsstrategi.

 Utforma en effektiv arbetsplan.

 Diskutera vilka uppdrag ert lag 
ska börja med.

 Gå igenom Pseudokod på 
nästa sida.

 Fundera på hur programmet 
kommer få din robot att agera. 

 Se över de tidigare lektionerna 
igen eller göra den valfria 
lektionen nedan.

 Förbättra koden för Det guidade 
uppdraget så att det fungerar för 
den avancerade körningsbasen.

Robot trainer:  
Vinklar och mönster

Klar för tävling: 
Bygg en avancerad 
körningsbas

	Reflektionsfrågor
• Vad behöver er robot göra för att 

utföra uppdragen ni har valt?
• Vad är er strategi för att klara av 

uppdragen i robottävlingen?

Strategi:

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

SKISS ÖVER ROBOTBANAN

KODSTEG

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

Öppna appen 
och starta ett nytt 
projekt. Utforska 
vilka kodblock som 
gör att roboten 
rör sig enligt 
de planerade 
kodstegen som 
ni skrev ovan.

Skriv rörelserna er robot ska göra för att utföra uppdraget.

Uppdragsnamn: Uppdragsnummer:

Rörelse 1

Rörelse 2

Rörelse 3

Rörelse 4

Rörelse 5

Rörelse 6

Rörelse 7

Rörelse 8

Rörelse 9

Rörelse 10

Använd den här sidan under Pass 6. Ni finner skissen i full storlek längst bak i Regelhäftet för robottävlingen.



Skriv viktig information här.
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ANALYS AV PROBLEM OCH LÖSNING

Vägledande frågor:

• Vilken information letar ni efter?

• Har källan information som är relevant för ert projekt?

• Kan ni använda olika typer av källor, såsom internet, böcker och experter?

• Är det en bra och relevant informationskälla?

Fortsättning Pass 6

Samarbete Introduktion 
(10 minuter)

 Undersök problemet ni har 
valt och om det finns befintliga 
lösningar. 

 Generera idéer för lösningar. 
Kom ihåg att er lösning ska 
innehålla någon form av 
utrustning eller teknik.

 Gör en plan för hur ni kommer 
utveckla er lösning. Använd 
planeringssidan på nästa sida,  
som ett verktyg.

 Använd olika källor och ange 
dem på Innovationsprojektets 
planeringssida .

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Se över er Pseudokod. Gör 
ändringar på sidan om det 
behövs.

 Förklara vad ni har kommit fram 
till i er undersökning. Diskutera 
möjliga lösningsidéer.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Finns det några befintliga 

lösningar till det problem ni har 
identifierat som ni skulle kunna 
förbättra?

• Har ni några nya lösningar på 
ert problem?
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Planering av innovationsprojektet

KÄLLOR

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

1.

2.

3.

PROCESS

Beskriv processen ni följde för att utveckla er lösning.
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Pass 7

Ni kan modifiera 
en befintlig robot som 
ni har använt under 

tidigare pass.

 Introduktion 
(10 minuter)

 Fokusera på Gracious 
Professionalism®. 

 Skriv ner olika sätt som ert lag 
kan visa detta i allt ni gör.

 Se över sidorna 21 och 31 i 
Robottävlingens Regelhäfte 
för att se hur Gracious 
Professionalism® bedöms under 
turneringen.

  Uppgifter (50 minuter)

 Utforma och skapa en robot som 
kan försöka sig på uppdragen 
i robottävlingen. Ni kan också 
förbättra en befintlig robot som 
använts under tidigare pass.

 Skapa ett program för varje 
nytt uppdrag ni försöker 
slutföra. Ni kan kombinera 
uppdragslösningar i ett program.

 Testa och förbättra er robot och 
dess program. 

 Utveckla era 
kodningsfärdigheter genom att 
se över lektionerna i appen.

 Se över tidigare pass, gå igenom 
arbetsmaterialet eller jobba 
vidare med att lösa uppdragen.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni följa hur koden på er 

enhet får er robot att röra sig?
• Hur kan ni utveckla och förbättra 

den befintliga roboten som 
använts under tidigare pass?

Gracious Professionalism: Vi visar på högkvalitativt arbete, lyfter 
fram värdet i andras arbeten samt respekterar andra och samhället.

Robotdesign:
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Lösningar

PROJEKTBESKRIVNING

PROJEKTRITNING

  Uppgifter (50 minuter)

 Påbörja utvecklingen av 
ert projekt.

 Skissa fram er lösning. Märk 
delarna och hur de ska fungera.

 Beskriv er lösning och förklara 
hur den löser problemet.

 Skapa en modell/prototyp eller 
en ritning på er lösning. 

 Dokumentera processen ni 
använder er av för att utveckla 
er lösning i planeringen 
för Innovationsprojektet 
på sidan 23.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Visa laget om ni har lärt er några 
nya programmeringsfärdigheter.

 Diskutera det ni har undersökt 
och er projektlösning.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Kan ni beskriva er innovativa 

lösning och hur den löser ert 
problem?

• Innehåller er lösning någon form 
av utrustning eller teknik?
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Pass 8

Hur skulle en 
robotingenjör 

designa robotar för att 
göra godstransport 

effektivare?

 Introduktion 
(10 minuter)

 Reflektera över Coopertition®. 

 Skriv ner olika sätt som 
ert lag kan visa detta på 
turneringsdagen.

  Uppgifter (50 minuter)

 Bestäm vilka uppdrag ni ska 
fokusera på. 

 Fundera på er uppdragsstrategi 
och arbetsplan.

 Bygg de tillbehör ni behöver för 
att utföra uppdragen.

 Utveckla och renodla era 
program så att er robot utför 
uppdragen på ett pålitligt sätt.

 Var noga med att dokumentera 
er designprocessen och 
testningen för varje uppdrag!

	Reflektionsfrågor
• Är programmet för varje 

uppdrag sparat på er dator/
läsplatta?

• I vilken ordning ska ni 
utföra uppdragen under 
robottävlingen?

Coopertition®: Vi visar att lärande är viktigare än att vinna. Vi hjälper 
varandra även när vi tävlar.

Designprocess:
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Planering   Uppgifter (50 minuter)

 Gör upp en plan för hur ni ska 
dela er lösning med andra!

 Utvärdera det ni skapade under 
det senaste passet. Ändra och 
förbättra lösningen vid behov.

 Utveckla och förbättra lösningen 
baserat på feedback som ni har 
fått.

 Använd LEGO-bitarna från 
påse 16 för att bygga en egen 
installation som representerar er 
lösning.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Visa nya uppdrag ni har börja 
jobba på.

 Diskutera hur ni ska dela med er 
av er lösning med andra.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Hur kan ni på ett realistiskt sätt 

genomföra er projektlösning?
• Skulle er projektlösning kunna 

tillverkas och vad skulle 
den kosta?

Plan för att dela er lösning:

Våra förbättringar:



Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa 
problem.

Pass 9 Innovation
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Hur skapar 
en ingenjör 
innovativa 
lösningar?

 Introduktion  
(10 minuter)

 Fokusera på innovation och  
ert lag.

 Skriv ner hur ert lag har varit 
kreativt och löst problem.

  Uppgifter (100 minuter)

 Programmera er robot att utföra 
uppdraget Innovationsprojektet 
(M01) genom att använda 
installationen ni skapat.

 Fundera på er uppdragsstrategi 
på robotbanan och de uppdrag 
ni ska lösa. 

 Fortsätt att skapa en lösning för 
varje uppdrag allt eftersom.

 Testa, utveckla och förbättra 
er robot och era lösningar för 
Innovationsprojektet. Var noga 
med att dokumentera allt detta.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Visa arbetet med 
innovationsprojektet och 
roboten.

 Gå igenom domarformuläret för 
kärnvärden. Diskutera hur ni på 
turneringsdagen ska visa upp 
hur ni arbetat med kärnvärdena 
under projektperioden.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Vilka egenskaper har er robot 

som visar på god mekanisk 
design?

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

Utveckling och förbättring:



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

Pass 10 Påverkan
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Hur kommer 
lösningen på ert 

innovationsprojekt 
påverka andra?

 Introduktion 
(10 minuter)

 Fokusera på påverkan och ert lag.

 Skriv ner hur ert lag har haft en 
positiv påverkan på varandra och 
andra.

  Uppgifter  
(100 minuter)

  Planera er projektpresentation. 
Studera domarformuläret 
för att se vad ni bör ta med i 
presentationen.

 Skriv ett manus till presentationen 
av ert innovationsprojekt.

 Tillverka de visuella hjälpmedel 
och den rekvisita ni behöver. Var 
engagerande och kreativa!

 Fortsätt att skapa, testa och 
utveckla er robotlösning.

 Kör en 2,5-minuters träningsmatch 
med alla uppdrag som ni vill prova 
på att utföra.

  Dela (10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Visa upp den färdiga 
projektpresentationen.

 Visa alla uppdrag ni klarar av att 
lösa på robotbanan.

 Diskutera hur alla kan medverka i 
presentationerna.

 Diskutera reflektionsfrågorna och 
städa.

	Reflektionsfrågor
• Hur bestämde ni vilka uppdrag ni 

skulle utföra?
• Hur kan lösningen på ert 

innovationsprojekt hjälpa ert 
samhälle?

Presentationsmanus:



Pass 11
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Gå igenom Flow 
Chart för att se hur 

presentationerna ska genomföras 
på turneringsdagen. På lagledarmötet 
kommer ni att få besked om vad som 
gäller på er turnering. Länk: https://
hjernekraft.org/media/dokumenter/

fll/2021/flowchart-2021/se-lag-
flowchart2021.pdf

 Introduktion  
(10 minuter)

 Berätta om er själva och varför 
ni tycker är roligt med FIRST® 
LEGO® League!

  Uppgifter (100 minuter)

 Fortsätt arbeta med er 
projektpresentation. Var tydliga 
och strukturerade!

 Planera och skriv ett manus för 
er Teknikpresentation. 
Titta på domarformuläret för 
Teknik för att se vilka delar som 
presentationen bör innehålla. 

 Säkerställ att alla kan prata om 
roboten och dess program.

 Bestäm vad varje person 
i laget ska säga.

 Öva på er presentation.

  Dela  
(10 minuter)

 Samla laget runt robotbanan.

 Diskutera projektpresentationen 
och varje persons roll.

 Kör en 2,5 minuter lång 
träningsmatch och berätta vilka 
uppdrag som utförts. Diskutera 
teknikpresentationen.

 Diskutera frågorna nedan.

 Besluta vad mer som behöver 
göras och städa.

	Reflektionsfrågor
• Har ni en plan för vad ni ska 

göra om ett uppdrag inte 
fungerar?

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

Om mitt lag:

Presentationsmanus:

Öva

https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2021/flowchart-2021/se-lag-flowchart2021.pdf


Skoj: Vi har kul!

Pass 12
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Har ni mer tid? 
Fortsätt att lösa uppdrag  
och arbeta på projektet  
inför turneringsdagen!

  Introduktion 
(10 minuter)

 Skriv ner hur ert lag har haft det 
Skoj under projektet.

  Uppgifter (100 minuter)

 Repetera hela er presentation 
med robot, projekt och 
kärnvärden.

 Visa på kärnvärdena när ni 
presenterar!

 Kör 2,5 minuter långa 
träningsmatcher.

 Förbered er för turneringsdagen, 
se sidan 32.

  Dela (10 minuter)

 Gå igenom alla domarformulär.

 Ge hjälpsam feedback på 
varje presentation utifrån 
domarformulären.

 Diskutera frågorna nedan.

 Städa.

	Reflektionsfrågor
• Är all utrustning ni behöver till de 

olika uppdragen klara?
• Vet alla att de ska prata tydligt, 

LE och ha ROLIGT?

Feedback på presentationen:

Förberedelse
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Förbered er för turneringsdagen

Vi ska
förklara våra olika
program och hur
de får roboten att

agera.

Vi ska 
prata om 
vad vi har 
lärt oss.

Vi ska ta upp hur 
vårt lag har

använt kärnvärdena
i allt vi har gjort

Vi ska beskriva
vår robotdesign och

dess olika delar.

Vi ska 
presentera vårt

innovativa 
projekt!

 Ha fokus på ert lag.
 Hur kommer varje person i laget delta i 

presentationerna och visa på sin kunskap?

 Fundera på kärnvärdena ni använde under 
introduktionsfasen.

 Kan ni ge exempel på hur ert lag använder er av 
kärnvärdena? Hur kan ni demonstrera Gracious 
Professionalism® och kärnvärdena under 
robottävlingen och vid teknikredovisningen? 

 Fundera på er Robotdesign.
 Hur kommer ni förklara den designprocess och 

arbetsplan ni använde för att skapa och testa 
och förbättra er robot?

 Prata om programmen ni har skapat för er robot.
 Hur matchar era program med er 

uppdragsstrategi? Hur får era program er robot 
att agera?

 Tänk på allt arbete ni har lagt ner på det 
innovativa projektet.

 Hur kommer ni presentera problemet ni har 
undersökt? Hur kommer ni förklara processen 
ni använde för att skapa och utveckla era 
projektlösningar?

Vad kan man förvänta sig av turneringsdagen?
• Ert lag ska ha roligt på turneringsdagen och visa 

på laganda och entusiasm under evenemanget. 
Integrera kärnvärdena i allt ni gör.

• Hela laget kommer att träffa domarna enskilt för 
att redovisa lagets resa under hela projektet. 
Tänk på var ni började och var ni är nu. Tänk på 
vad ni har uppnått och vilka utmaningar ni har 
ställts inför och övervunnit. 
 
 

• Ni kommer att få redovisa lagets innovativa 
projekt, arbetet med roboten och hur laget har 
vävt in kärnvärdena under hela resan.

• Domarna kommer använda domarformulär 
för att bedömma ert arbete, så se till att ni är 
bekanta med dem.

• Under robottävlingen kommer två lagmedlemmar 
att köra roboten på robotbanan i matcher som är 
2,5 minuter långa.
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Anteckningar
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Transportingenjör

Roll: 
Utforma sätt att säkert och effektivt 
transportera gods.

Länkar till Pass 8

Godsförare

Roll: 
Flyttar gods från punkt A till punkt B. 

Länkar till Pass 4

Lagerarbetare

Roll: 
Sorterar varor och placera dem i 
lådor för frakt.

Länkar till Pass 4

Lärandeområden

• Transport & materialflytt

• Logistik och hantering av 
försörjningskedja

• Tillverkning & serviceverksamhet

• Lagerverksamhet

• Flygunderhåll

Efterforskningar
(Rekommenderas att utföras efter pass 4 eller 8)

Titta på de olika jobben på de här sidorna. Välj en arbetsroll, 
utforska den och svara på frågorna. 

• Förklara jobbet. Vilka är några 
av de dagliga uppgifterna i det 
här jobbet?

• Vilken utbildning eller 
upplärning krävs?

• Vilken är årslönen för det här 
jobbet?

• Vilka andra företag skulle folk 
med det här jobbet kunna 
arbeta för?

Karriärmöjligheter

Deltagarhäfte I Karriärmöjligheter
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Säkerhetsspecialist

Roll:
Använder sig av säkerhetspraxis 
och garanterar efterlevnad.

Länkar till Pass 2

Maskinoperatör

Roll: 
Övervakar och underhåller 
sorteringsmaskiner i lagerlokalen. 

Länkar till Pass 2

Kurir

Roll: 
Transporterar och levererar paket 
till kunder

Länkar till Pass 3

Relaterade  
transportjobb

• Automationsingenjör
• Leveransansvarig
• Maskininlärningsspecialist
• Transportspecialist
• Transportanalytiker

Reflektion
(Rekommenderas att utföras efter pass 12)

Titta på de olika jobben på de här sidorna. Fundera över vad som 
intresserar dig.

• Vilka färdigheter behövs för de 
här jobben?

• Vad intresserar er med de här 
jobben?

• Kan ni komma på några 

andra jobb som har med 
godstransport att göra?

• Kan ni utforska ett av de 
här jobben för att få mer 
information?



Allteftersom större krav ställs på transportsystem  
behöver vi tänka över hur vi förflyttar produkter från en plats till en 
annan.

Ert uppdrag är att förbättra  
det sätt produkter transporteras.

Hur kan vi hitta  
sätt att lösa  
uppdraget? 

Gör produkttransporten  
säkrare och effektivare! Få åtkomst  

till svåråtkomliga  
destinationer. 

Ha bättre  
kopplingar  

mellan olika  
delar av  
resan.

Bra idéer! Låt oss planera hur  
vi ska utforma vår lösning.

Kan ni  
hjälpa oss?
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Lorem ipsumAllteftersom större krav ställs på transportsystem behöver vi tänka 
över hur vi förflyttar produkter från en plats till en annan.

Ert uppdrag är att förbättra  
det sätt produkter transporteras.

Hur kan vi hitta  
sätt att lösa  
uppdraget? 

Gör produkttransporten  
säkrare och effektivare! Få åtkomst  

till svåråtkomliga  
destinationer. 

Hitta bättre 
samordningsvinster 

mellan olika  
delar av  
resan.

Bra idéer! Låt oss planera hur  
vi ska utforma vår lösning.

Kan ni  
hjälpa oss?


