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Introduktion till FIRST® LEGO® League Challenge

Vänskapliga tävlingar är hjärtat 
i FIRST® LEGO® League 
Challenge där lag engagerar sig 
i forskning och undersökningar, 
problemlösning, kodning och 
ingenjörsskap – för att bygga 
och programmera en LEGO®-
robot som löser uppdrag i en 
robottävling. Lagen deltar också 
i ett innovationsprojekt för att 
definiera och lösa ett relevant 
samhällsproblem. 

FIRST LEGO League Challenge 
är en av tre divisioner utifrån 
åldersgrupper i FIRST LEGO 
League-programmet. Det här 
programmet inspirerar ungdomar 
att experimentera och bygga 
självförtroende, kritiskt tänkande 
och designfärdigheter genom 
hand-on STEM-lärande. FIRST 
LEGO League skapades genom en 
allians mellan FIRST och LEGO® 
Education.

Välkommen till FIRST® LEGO® League och CARGO CONNECTSM

Välkommen till årets säsong av 
FIRST LEGO League challenge 
som kallas CARGO CONNECTSM. 
Deltagarna kommer att lära sig om 
hur gods transporteras, sorteras 
och levereras till sin destination. 
Allt eftersom större krav ställs 
på transportsystem behöver 
deltagarna ändra sitt tankesätt om 
hur gods transporteras från plats 
till plats. Vi har makten att skapa en 

väg framåt och uppfinna framtiden 
inom transport. Och det börjar här 
– med dig.

Under passen kommer 
laget medverka aktivt i 
utvecklingsprocessen. Laget 
kommer att definiera, utforma och 
skapa lösningar och testa, utveckla 
och förbättra dem. Laget kommer 
sedan att dela och kommunicera 

vad de har lärt sig med andra. 
Domarformulären som används i 
bedömningen kan användas som 
underlag när laget utvecklar sin 
robot och det innovativa projektet.

Jobba som ett lag
Laget kommer att skapa sin robot 
för att tävla i Robottävlingen 
och utforma sin lösning 
till Innovationsprojektet. 
Lagmedlemmarna ska uppmuntras 
att samarbeta, lyssna på varandra, 
byta roller och dela idéer.

En översikt av lagmedlemmarnas 
roller finns i Deltagarhäftet. Genom 
att använda rollerna kan du hjälpa 
laget att fungera mer effektivt och 
säkerställa att alla blir involverade.
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Inledning till häftet

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.

Så använder du det här häftet
De 12 passen i detta häfte ska ge ditt lag en god 
handledning genom FIRST® LEGO® League 
Challenge-säsongen. Passen är utformade för att 
vara flexibla så att lag med olika erfarenhet kan 
använda materialet. Planera för att varje pass tar 
ungefär 120 minuter men varje pass kan justeras för 
att möta lagets behov.

Din roll som lagledare är att stötta och guida laget 
under passen så att laget slutför uppgifterna. 
Förutom huvuduppgifterna i passen, så finns det en 
introduktion och ett väldigt viktigt avslutning där lagen 
möts runt mattan för att diskutera vad de har lärt sig. 
Slutligen städar lagen och plockar undan sitt material. 
Tipsen i den här guiden är förslag och du kanske inte 
vill följa dem alla. Kom ihåg att göra vad som är bäst 
för dig och ditt lag. 

FIRST® Kärnvärden
FIRST® Kärnvärden är hörnstenen i programmet. 
De är ett av de grundläggande elementen i FIRST® 
LEGO® League. Genom att anamma kärnvärdena 
kan deltagarna upptäcka och utforska temat för varje 
pass och lära sig att grunden till gott samarbete är att 
hjälpa varandra. Det är viktigt att barnen har kul. Ju 
mer lekfull passen är, desto mer motiverade kommer 
barnen att bli. 

Gracious Professionalism® är ett sätt att göra 
saker på som uppmuntrar till högkvalitativt arbete, 
framhåller värdet i andra samt respekterar individen 
och samhället. Lagets Kärnvärden och Gracious 
Professionalism kommer att betygsättas under 
robottävlingen och under presentationerna på 
turneringsdagen. Laget kan uppvisa 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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Vad behöver laget?

LEGO® Education Robotset

Elektronisk utrustning
Varje lag kommer att behöva två kompatibla enheter, 
som en dator eller läsplatta. Innan ni påbörjar pass 
1 måste ni ladda ner den aktuella programvaran till 
enheten. 

För att se systemkraven och ladda ner programvaran,
gå in på https://education.lego.com/sv-se/downloads

Grundset Utbyggnadsset
(rekommenderat)

Grundset Resursset 
(rekommenderat)

CARGO CONNECTSM Challenge-set
Detta Challenge-set levereras i en låda som
innehåller LEGO-installationer, en tävlingsmatta och 
diverse andra bitar. Laget måste följa instruktionerna 
mycket noga när de bygger installationerna. Detta 
kommer att slutföras under pass 1-4 om man följer 
deltagarhäftets planering. Se, https://hjernekraft.
org/challenge/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-
challengesett för bygginstruktionerna. 
Challengesettet innehåller också 3M™ Dual 
Lock™, lagledarbrickor och säsongsbrickor till 
lagmedlemmarna.

Uppdragsmattan och bord
Ni har kanske ingen möjlighet att 
sätta upp ett bord i ert klassrum 
eller på andra ställe där ni träffas.
Även om ni inte kan bygga hela 
bordet kan det vara användbart att 
bara bygga de fyra sargerna. Det 
går också att använda mattan på 
golvet. BYGGINSTRUKTIONER 
för robotbord hittar ni här:
https://hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/robotbord

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime

https://education.lego.com/sv-se/downloads
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner-challengesett
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/oppdrag/robotbord
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Schema för passen

Introduktion
(10 minuter)

Grupp- och laguppgifter
(100 minuter)

Redovisa och städa 
(10 minuter)

Pass 1 Introduktion till 
Challenge Robotlektion 1 Projektexempel

Effektivitet Redovisa

Pass 2 Exempel
på Inkludering Robotlektion 2 Projektexempel

Säkerhet Redovisa

Pass 3 Mål och processer Robotlektion 3 Projektexempel
Åtkomst Redovisa

Pass 4 Exempel på 
Upptäckter Robotlektion 4 Projektexempel

Samordning Redovisa

Pass 5 Lagnamn Guidat uppdrag Definiera projekt Redovisa

Pass 6 Exempel på 
Samarbete

Pseudokod och 
uppdragsstrategi Projektplanering Redovisa

Pass 7 Gracious 
Professionalism® Lös uppdrag Utveckla 

projektlösning Redovisa

Pass 8 Exempel på 
Coopertition® Lös uppdrag Utvärdera och testa 

projektlösning Redovisa

Pass 9 Exempel på 
Innovation

Utveckla 
och förbättra 

robotlösningen

Utveckla 
och förbättra 

projektlösning
Redovisa

Pass 10 Exempel på 
Effekt

Utveckla 
och förbättra 

robotlösningen

Planera projekt-
presentationen Redovisa

Pass 11 Laget och 
lagmedlemmarna

Planera teknik-
presentationen

Repetera projekt-
presentation Redovisa

Pass 12 Roliga exempel Träna inför 
robottävlingen

Repetera alla 
presentationer Redovisa

Varje pass börjar med en introduktion och avslutas med 

en Dela-aktivitet. Detaljer för de här aktiviteterna finns på 

pass-sidorna som följer tillsammans med kommentarer och 

tips för att hjälpa dig driva passet framåt.



TIPS ANGÅENDE DELTAGARHÄFTET
• Läs Deltagarhäftet noggrant. Laget ska dela på ett 

deltagarhäfte och jobba med det tillsammans. 

• Deltagarhäftet innehåller relevant information och 
guidar laget genom passen. 

• Tipsen i den här Lagledarhäftet kommer att visa dig 
hur man stöttar laget under passen.

• Som diskussionsledare ska ni hjälpa 
lagmedlemmarna i deras lagprestationer under 
passen.

• Genom att använda lagrollerna som 
finns beskrivna i Deltagarhäftet kan 
du hjälpa lagen att fungera mer 
effektivt och säkerställa att alla i 
laget är involverade.

Se sida 16 för fler 
användbara tips 

och resurser.

CARGO CONNECTSM 7

Checklista inför passen

DELTAGARHÄFTE

 Se till att det finns minst två datorer/läsplattor 
per lag med internetuppkoppling och rätt 
robotprogramvara installerad.

 Packa upp robotsettet och sortera legobitarna i 
facken.

 Se till att styrenheten är laddad eller har 
batterier.

 Sätt dig in i kärnvärdena för FIRST®. Det här är 
en viktig grund för ert lag.

 Titta på säsongsvideon. https://hjernekraft.org/
challenge/for-lag/oppdrag

 Om laget är nybörjare på LEGO Education 
robot-set, så är det bra att planera tid för dem 
att bli bekanta med att bygga och programmera 
med robotsettet. Laget kan göra Komma igång-
aktiviteterna som finns i LEGO Education-appen 
(programvaran).

 Hitta en plats där ni kan placera mattan och 
installationerna efter varje pass om de behöver 
förvaras.

Vänligen läs Deltagarhäftet, Robottävlingens 
Regelhäfte och det här Lagledarhäftet innan ni 
påbörjar passen. De är fulla av väldigt användbar 

information för att guida dig genom FIRST® LEGO® 
League-säsongen. Använd den här checklistan för att 
komma igång och ge er en bra upplevelse.

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


 Titta på säsongsvideon. 
https://hjernekraft.org/
challenge/for-lag/oppdrag

 Två datorer/läsplattor 
föreslås – en för roboten 
och en för projektarbetet. 
Ytterligare datorer/
läsplattor för att bygga 
installationerna kan också 
vara bra.

 Aktiviteter i passen är 
för LEGO Education 
SPIKE™ PRIME app 
eller MINDSTORMS® 
Education EV3 
Classroom-appen.

 Säkerställ att styrenheten 
och apparaten är 
inkopplade och laddar i 
slutet av passet.

 Koppling till 
robottävlingen: Låt laget 
planera för hur de ska få 
roboten till en installation 
eller ett målområde.

1

2

3

4

5

Läs igenom  
Robottävlingens 

Regelhäfte för att få alla 
detaljer för uppdragen.

10 Deltagarhäfte I  Pass

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:
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Pass 1

1

2

3

4

5

Lärandemål
• Laget ska lära sig hur man kopplar och använder sensorer och motorer. 

• Laget ska göra kopplingar mellan installationerna till idéerna från projektexemplet Effektivitet.

Uppskattad tidsåtgång för varje 

pass finns att tillgå.

Varje pass har en Introducerande 

frågeställning och utrymme för 

att dokumentera lagets svar.

Tomma fält finns tillgängliga i 

Deltagarhäftet för varje pass så att 

laget kan samla ihop sina tankar, 

idéer, ritningar och anteckningar.

Vissa pass 
kommer ha 

hjälpsamma tips 
för laget.

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


 Ge laget tillgång 
till de digitala 
bygginstruktionerna 
för installationerna 1-4. 
Här finns de: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget behöver påsarna 
1-4 från Challengesettet. 
Större bitar kan finnas i en 
onumrerad LEGO®-påse.

 Säg till laget att 
dokumentera sina 
brainstorming-idéer 
i punktlistform i 
Deltagarhäftet eller någon 
annanstans.

 Placera de färdiga 
installationerna på 
mattan med Dual Lock™ 
enligt förberedelserna 
av robotbanan i 
Robottävlingens 
Regelhäfte.

 Planera in tid för städning 
och placera ofärdiga 
installationer och dess 
delar i en försluten 
plastpåse.

6

7

8

9

10

Läs igenom  
Robottävlingens 

Regelhäfte för att få alla 
detaljer för uppdragen.

10 Deltagarhäfte I  Pass

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:
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6

7

8

9

10

Se sidan 3 i Robottävlingens Regelhäfte för att se en 

sammanfattning av installationerna och deras påsnummer.

Projektexempel kommer ge lagen 

idéer till Innovationsprojektet 

och hur installationerna är 

sammankopplade med temat.

Laget kan använda sig av 

de här Reflektionsfrågorna 

under Dela-tiden. Att dela i 

slutet är ett viktigt sätt för 

laget att sammanfatta och 

reflektera.

Tips till lagledare
Varje pass i den här guiden tar två timmar. Om det behövs kan varje pass delas in i två 60-minuterspass 
genom att låta lagen slutföra varje sida under en 60-minuterslektion.

Effektivitet

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


 Under bedömningen på 
turneringsdagen kommer 
laget att ge exempel 
på hur de har använt 
sig av kärnvärdena. 
Därför finns det 
introduktionsaktiviteter så 
att de kan öva på detta.

 Påminn laget att de ska 
komma ihåg att spara 
sina program ofta.

 Efter att ett program 
har laddats ner till 
styrenheten kan det inte 
överföras tillbaka för att 
öppnas eller redigeras.

 Låt laget öva sina nya 
färdigheter genom att 
försöka köra roboten till 
en installation och sen 
återvända till Hem.

 Koppling till 
robottävlingen: Säg till 
laget att koda roboten att 
skjuta ett föremål framför 
sig och leverera det till ett 
målområde på mattan.

1

2

3

4

5

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

Hur lastar en 
maskinoperatör på 
och av gods på ett 

säkert sätt?

12 Deltagarhäfte I  Pass

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

Lagledarhäfte  I  Pass10

Pass 2

1

2

3

4

5

Lärandemål
• Laget ska bygga en körningsbas och koda den till att röra sig framåt, bakåt och att svänga.

• Laget ska göra kopplingar mellan installationerna till idéerna från projektexemplet Säkerhet.



 Ge laget tillgång 
till de digitala 
bygginstruktionerna 
för installationerna 5-9. 
Här finns de: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget kommer behöva 
påsarna 5-9 från 
Challengesettet. Större 
bitar kan finnas i en 
onumrerad LEGO®-påse.

 Låt laget fundera på 
utrustning eller teknologi 
som de skulle kunna 
uppfinna som en lösning 
på projektexemplet.

 Laget kan använda sig 
av visuella hjälpmedel 
för att hjälpa dem 
förklara sin lösning på 
Innovationsprojektet, 
vilket ger dem övning i 
att skapa en detaljerat 
ritning.

 Kolla in sidorna med 
karriärmöjligheter i 
Deltagarhäftet för att se 
vilka jobb som hänger 
samman med de olika 
passen.
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Inkludering: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Hur lastar en 
maskinoperatör på 
och av gods på ett 

säkert sätt?

12 Deltagarhäfte I  Pass

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

CARGO CONNECTSM 11

6

7

8

9

10

Säkerhet

Tips till lagledare
Några i laget kanske utmärker sig under installationsbygget och kan hjälpa andra som kanske fastnat.  
Om laget pratar i mun på varandra, påminn dem om lagrollerna och utse en person till kommunikatör.

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


 Målen ska vara konkreta 
och något som laget kan 
uppnå. Laget kan se över 
domarformulären för att få 
idéer.

 Lagplanering och 
projekthantering är viktigt 
för att kunna uppnå 
mål och vara redo för 
turneringen.

 Låt laget kontrollera att 
sladdarna är inkopplade i 
rätt portar och att portarna 
som används passar 
deras program.

 För att göra uppdragen 
lättare att slutföra kan 
laget bygga LEGO®-
tillbehör och fästa dem på 
roboten.

 Koppling till 
robottävlingen: Låt laget 
fundera på hur de ska 
använda tillbehören från 
robotlektionen för att 
slutföra uppdrag.
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14 Deltagarhäfte I  Pass

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:
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Pass 3
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Lärandemål
• Laget ska koda sin robot till att undvika hinder genom att använda en sensor och montera ett tillbehör.

• Laget ska göra kopplingar mellan installationerna till idéerna från projektexemplet Åtkomst.



 Ge laget de digitala 
bygginstruktionerna för 
installationerna 10-12. 
Här finns de: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget kommer behöva 
påsarna 10-12 från 
Challengesettet.

 Överväg att bjuda in 
en expert eller någon 
som jobbar inom det här 
området för att prata om 
projektexemplet.

 Laget kommer att 
ta del av fyra olika 
projektexempel för 
att få inspiration till 
innovationsprojektet. 
Be laget att anteckna 
sina idéer.

 Laget kan fundera 
hur man skulle 
kunna förbättra 
befintliga lösningar till 
projektexemplet. Lagets 
idéer behöver inte 
vara nya.
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14 Deltagarhäfte I  Pass

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:
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Åtkomst

Tips till lagledare
Allt eftersom laget slutför passen, be dem att samla ihop dokumentation på att de har använt sig av 
kärnvärdena. Hur ser det ut och hur låter det när man använder kärnvärdena på ett korrekt sätt?

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


 Koppla in styrenheten 
och öppna appen då 
och då för att kontrollera 
mjukvaru- och firmware-
uppdateringar.

 Låt laget välja linjer på 
mattan som kan hjälpa 
dem att navigera roboten 
till olika områden på 
mattan.

 Låt laget följa koden på 
skärmen för att se hur 
den matchar robotens 
handlingar. Det kommer 
att hjälpa dem att ta bort 
buggar i sina program.

 Försök starta roboten 
på samma plats, eller en 
nästan identisk plats, i 
startområdet varje gång.

 Koppling till 
robottävlingen: Låt laget 
anpassa och testa sitt 
linjeföljande program på 
mattan.
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Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Hur säkerställer en 
lagerarbetare att gods 
sorteras korrekt i sorte-

ringsavdelningen?

16 Deltagarhäfte I  Pass

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 4
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Lärandemål
• Laget ska bygga en körningsbas och koda det till att röra sig och använda färgsensorn för att följa en linje.

• Laget ska göra kopplingar mellan installationerna till idéerna från projektexemplet Samordningar.



 Dela ut de digitala 
bygginstruktionerna för 
installationerna 13-15. 
Här finns de: https://
hjernekraft.org/challenge/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner-
challengesett

 Laget kommer behöva 
påsarna 13-15 från 
Challengesettet.

 Det här är det sista 
passet för laget att bygga 
installationerna. Bygg 
färdigt alla installationer 
och placera dem på 
mattan innan nästa pass.

 Var noga med att laget 
gör en ritning med många 
detaljer som förklarar hur 
deras lösning fungerar.

 De fyra projektexemplen 
som presenteras i 
pass 1-4 kan ge laget 
olika idéer för sitt 
innovationsprojekt.
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Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Hur säkerställer en 
lagerarbetare att gods 
sorteras korrekt i sorte-

ringsavdelningen?

16 Deltagarhäfte I  Pass

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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Samordningar

Tips till lagledare
Låt laget välja några installationer som de ska framhäva och berätta historier om. Ge laget resurser för att lära 
sig mer om verkliga exempel och problem som installationerna representerar.

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


TIPS TILL LAGLEDARE
• Gör en tidsplanering. Hur ofta ska ni träffas 

och hur länge? Hur många möten ska ni ha 
före turneringsdagen?

• Bestäm lagets riktlinjer, rutiner och rutiner för 
passen.

• Tänk på att laget ska göra det mesta 
av arbetet och lära sig. Du är där för 
att underlätta deras resa och avlägsna 
eventuella stora hinder.

• Guida ditt lag medan de jobbar självständigt 
genom uppgifterna under varje pass.

• Använd reflektionsfrågorna under passen för 
att ge fokus och vägledning till laget så de vet 
vad de ska göra.

• I vissa pass är jobb listade och de kopplar 
samman med sidorna för Karriärmöjligheter 
i slutet av Deltagarhäftet. Ytterligare 

berikande aktiviteter finns också 
på de här sidorna.

ORGANISATION AV UTRUSTNING
• Placera alla extra LEGO-bitar i en låda för 

sig.

• Låt deltagarna leta efter saknade LEGO-bitar 
i lådan med extrabitar.

• Kontrollera lagets alla LEGO-set innan ni 
avslutar varje pass.

• Locken till LEGO-setten kan användas till att 
hålla bitarna på plats..

• Använd små lådor eller påsar till att förvara 
halvfärdiga byggprojekt och de delar som hör 
till.

• Utse ett förvaringsutrymme för de byggda 
installationerna, uppdragsmattan/-borden 
och LEGO-settet/-setten..

• Materialförvaltarens roll är att hjälpa till att 
städa och lagra material.

Lagledarhäfte  I  Komma igång16

Allmänna tips till ledare

Ressurser

Viktig webbplats hjernekraft.org

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

Resurser for lagledare https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/ressurser

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

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

Resurser för lag https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser

Frågor post@hjernekraft.org

LEGO-support 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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Checklista 2

Tips för pass 5–8

INNOVATIVT PROJEKT
•  Lagen måste välja en slutgiltig problemställning 

samt en lösning att fokusera på. Det kan vara till 
hjälp att ha problemställningen i åtanke under 
varje pass.

TEKNIK
• På turneringsdagen kommer två robotbord att 

ställas bredvid varandra. Under passen kommer 
ni däremot förmodligen att arbeta med ett 
robotbord.

ROBOTTÄVLING
Laget kan leta efter uppdrag där man använder 
grundläggande kunskaper om robotar som:

• Tryck, dra eller lyft
• Installationer nära 

Hem

• Navigering med ”följa 
en linje”

• Lätt att komma 
tillbaka till Hem

KÄRNVÄRDEN
• Kom ihåg att kärnvärdena handlar om HUR laget 

agerar och arbetar tillsammans. Laget ska 
använda kärnvärdena under hela projektet.

 Laget har blivit sammansvetsat och jobbar 
bra tillsammans. Om de behöver mer stöd 
för att uppnå detta kan ni göra några extra 
teambuilding-aktiviteter.

 Nya lag kan sammanfatta de nya 
robotfärdigheterna de har lärt sig.

 Alla installationer måste byggas och placeras på 
robotmattan samt fästas med Dual Lock.

 Extra tid kan läggas på robotlektionerna innan ni 
går vidare.

 Laget har utforskat och utformat lösningar för 
alla projektexemplen.

  Laget har gått igenom uppdragen och reglerna i 
Regelhäfte för robottävling.



 Dela ut material för att 
skapa affischer med 
deras namn.

 Om laget delar på 
en robot kan de 
programmera på flera 
datorer/läsplattor och 
sedan turas om att 
överföra sina program till 
roboten.

 Koden för det guidade 
uppdraget kommer inte 
bara att lösa Air Drop-
uppdraget utan kommer 
också vara till hjälp i 
andra uppdrag.

 Visa delen det guidade 
uppdraget från 
säsongsvideon. 

 Om det behövs ett 
tillbehör för ett uppdrag, 
förvara det i en 
plastpåse märkt med 
uppdragsnumret.
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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:
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Pass 5
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Lärandemål
• Laget ska applicera kodningsprinciper på det guidade uppdraget.

• Laget ska undersöka lösningar och definiera vilket problem de ska lösa med sitt innovationsprojekt.



 Uppmuntra laget att 
dokumentera alla 
lösningar de kommer 
på i arbetet med 
innovationsprojektet.

 Exempel på resurser kan 
vara internet, böcker, 
tidningar, personliga 
historier och experter 
(personligen eller 
virtuellt).

 Varje lagmedlem kanske 
inte får sitt favoritproblem 
valt men laget bör välja 
något som alla kan stå 
bakom.

 Laget kan använda 
ett redan identifierat 
problem som finns i 
projektexemplen för att 
utveckla sin lösning.

 Laget kommer att skriva 
sin problembeskrivning 
här. Om de har flera 
idéer, använd en 
lösningsprocess för att få 
ner dem till en idé.
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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:
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Undersökningar

Tips till lagledare
Samarbetsövningar är ett bra sätt för lagen att utveckla och använda sina kärnvärden och lära sig att arbeta 
tillsammans. Exempel på Aktiviteter för teambuilding finner du här: https://hjernekraft.org/challenge/for-
veiledere/ressurser

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


 Laget ska kunna beskriva 
alla medlemmars starka 
sidor och varför de tycker 
om att arbeta med dem.

 Dela ut post-it-lappar 
och planeringskort 
till laget som de ska 
placera ut på robotbanan 
för att kartlägga 
uppdragsstrategin.

 Uppmuntra laget att hitta 
uppdragen där det är lätt 
att ta poäng och pröva att 
lösa dem först.

 Ni kan trycka upp fler 
kopior av Pseudokod-
sidan. De kan användas 
till varje uppdrag som 
laget försöker sig på.

1

2

3

4

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:

Skriv viktig information här.

22 Deltagarhäfte I  Pass

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?

S

W

N

E
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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.

20 Lagledarhäfte  I  Pass

Pass 6
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Lärandemål
• Laget ska komma på en strategi och skriva pseudokod för ett uppdrag.  

• Laget ska utforska sitt eget identifierade problem och börja med innovationsprojektets planeringssida.



 Säkerställ att laget samlar 
sina källor på en delad 
plats, antingen online 
eller på papper (kom ihåg 
att spara).

 Avsätt lite extra tid om 
laget behöver det för att 
välja ut en lösning om de 
har flera.

 Säkerställ att deras 
lösning har potential 
att utvecklas och att de 
tydligt kan förklara sin 
lösning.

 Innovationsprojektets 
planeringssida kan 
färdigställas under flera 
pass och hjälper laget att 
dokumentera sin process.
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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:

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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8

Samarbete

Tips till lagledare
Dela ut extra papper eller dela en onlinefil för laget för att fånga upp den process de använder för att skapa 
sin robot och sina projektlösningar. Laget kommer att bedömas utifrån sin slutliga lösning samt processen de 
använde.



 Ge laget flera kopior av 
Pseudokodsidan för att 
planera flera rundor.

 Olika lagmedlemmar 
kan vara ansvariga 
för specifika uppdrag 
och utveckla och vara 
ansvarig för dessa 
uppdrag.

 När laget väl har en 
basrobot; gör ett körtest 
och kör rakt fram. Om den 
inte kör rakt, kontrollera 
robotens tyngdpunkt 
och balans.

 Låt laget välja en 
startposition som är enkel 
att hitta och som lämnar 
tillräckligt med utrymme 
för att hela roboten ska få 
plats inne i startområdet.

 Uppmuntra deltagarna 
att förklara koderna 
allteftersom roboten 
rör sig.
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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 7
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Lärandemål
• Laget ska arbeta med en lösning på projektet som dokumenteras på innovationsprojektets planeringssida.

• Laget ska designa och skapa en robot för att ska kunna lösa robottävlingens uppdrag.



 Dela ut material till laget 
så att det kan bygga en 
prototyp eller en modell 
av lösningen på sitt 
Innovationsprojekt.

 En ritning kan inkludera 
en detaljerad skiss 
med kommentarer 
eller en datorstödd 
konstruktionsritning 
(CAD).

 Uppmana laget att tänka 
ut olika personer de skulle 
vilja ha feedback från på 
sin projektlösning.

 Arrangera ett 
studiebesök för att titta 
på transportexempel i ert 
samhälle som kan bli ett 
fokus för projektet.

 Överväg att bjuda in en 
expert till det här passet 
för att dela innehåll 
om deras identifierade 
problem.
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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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Lösningar

Tips till lagledare
Genom att anamma kärnvärdena kan laget lära sig att vänskaplig tävling och ömsesidig vinst inte är separata 
mål, och att grunden till gott lagarbete är att hjälpa varandra.



 Diskutera hur det guidade 
uppdraget är ett exempel 
på Coopertition®.

 Laget bör tänka på 
strategi när de väljer 
uppdrag att lösa. Flera 
uppdrag kan slutföras 
under samma runda för 
att spara tid.

 Uppmuntra laget att 
diskutera hur deras 
program fungerar. Dela in 
programmet i block som 
kontrollerar en rörelse.

 Se Robottävlingen 
som en sport. Laget 
behöver öva, öva, öva 
för att göra bra ifrån sig i 
Robottävlingen.

 Var roboten startar har 
stor betydelse för var 
den stannar. Be laget 
noggrant dokumentera 
var roboten placeras.
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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:
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Lärandemål
• Laget ska utvärdera och utveckla sin lösning på innovationsprojektet.

• Laget ska utforma tillbehör till roboten och skapa program för att lösa uppdrag.



 Låt installationen som 
laget har gjort av de 
vita bitar representera 
deras lösning på 
innovationsprojektet.

 Samla ihop de 
återstående vita bitarna 
från påse 16 i en försluten 
plastpåse. Laget behöver 
INTE använda alla de 
vita bitarna.

 Laget kan utveckla 
och förbättra sin 
projektlösning efter att 
de har fått feedback 
från andra.

 Laget kan skapa en 
enkät för att utvärdera 
sin lösning eller be om 
feedback från någon som 
är expert på deras valda 
problem.

 Laget kan använda flera 
cykler av utvecklings- 
processen allt eftersom 
de testar och utvecklar  
sin projektlösning.
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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:
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Planering

Tips till lagledare
Använd kärnvärden där det passar för att uppmuntra laget. För att fira att laget har lärt sig de här viktiga 
värdena, framhäv exempel på hur laget har visat på de här principerna.
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Checklista 3

Tips för pass 9–12

INNOVATIVT PROJEKT
• Laget bör kunna avgöra vilken idé de ska välja 

och utveckla för att utforma sin lösning. De 
kommer att behöva gott om tid för att upprepa, 
utveckla och bygga en modell eller prototyp av sin 
idé. Från och med pass 9 ska de endast fokusera 
på sin lösning.

TEKNIK
• Laget ska ta med roboten, alla tillbehör och sina 

datorer/läsplattor eller utskrifter från programmen 
till teknikpresentationen.

• Påminn laget om att förklara sin uppdragsstrategi. 
Varför valde de vissa specifika uppdrag?

KÄRNVÄRDEN
• Försäkra dig om att laget inte bara har kunskap 

om varje enskilt kärnvärde utan att de också 
kan ge konkreta exempel på hur de används 
i laget. Glöm inte Coopertition® och Gracious 
Professionalism®.

 Laget har genomfört alla robotlektioner som hör 
till passen.

  Laget har valt ett problem och en lösning till sitt 
innovativa projekt samt gjort efterforskningar.

  Lagledaren/läraren tillhandahåller laget 
domarformulären och exempelfrågorna.

 Besök https://hjernekraft.org/challenge/for-
lag/oppdrag för  att ta del av resurser som 
domarscheman, uppdateringar mm. 

ROBOTTÄVLING
• Laget behöver en pålitlig robot som de har övat 

mycket med och som de vet kan ge dem poäng.

• Om de har tid kan de köra ytterligare turer för att 
få fler poäng.

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


 Diskutera hur 
lagmedlemmarna har 
varit innovativa och 
kommit på nya lösningar 
och ny design av både 
roboten och projektet.

 Laget kan också ha en 
backup av sitt program 
på en extern disk som till 
exempel ett USB-minne 
eller en webbplats för 
onlinelagring.

 Ha en tydlig strategi för 
vilka program som ska 
köras och i vilken ordning 
under robottävlingen.

 Dela ut domarschemat för 
kärnvärdena till laget. 

 Dela-aktiviteten är väldigt 
viktigt för att hålla hela 
laget uppdaterat om hur 
arbetet med projekt och 
robot utvecklar sig.
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Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa 
problem.

Pass 9 Innovation

28 Deltagarhäfte I  Pass

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:
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Pass 9
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Innovation

Lärandemål
• Laget ska koda sin robot till att leverera innovationsprojektets installation och utföra andra uppdrag.

• Laget ska testa, utveckla och förbättra sin lösning på innovationsprojektet.



 Lagets presentation 
kan vara en digtal 
presentation, t ex 
PowerPoint eller Prezi, en 
affisch, en föreställning 
eller till och med en 
sketch. De kan använda 
rekvisita såsom dräkter, 
skjortor eller hattar.

 De kan skriva manus för 
både presentationen av 
innovationsprojektet och 
för att förklara roboten. 
Dela ut kopior till varje 
lagmedlem.

 Laget kan behöva 
mer utrymme för att 
förvara alla material 
de har skapat till sin 
presentation.

 Uppmuntra laget att 
ha 2,5 minuter långa 
träningsmatcher med sin 
robot så att de vänjer sig 
vid tidsbegränsningen.

 Dela ut domarschemat 
för presentationen av 
innovationsprojektet.
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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 10
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Lärandemål
• Laget ska planera och skapa sin presentation för Innovationsprojektet.

• Laget ska fortsätta att lösa uppdrag till robottävlingen.

Vidareutveckling



 Det är mycket viktigt 
att öva på alla  
presentationerna.

 Dela ut domarschemat för 
teknikpresentationen.

 Alla lagmedlemmar bör 
medverka i samtliga 
presentationer.

 Laget bör veta vem 
som ska styra roboten 
under varje uppdrag. 
Lagmedlemmarna får 
byta av varandra, men 
endast två lagmedlemmar 
åt gången får vara vid 
robotbordet.
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Pass 11

30 Deltagarhäfte I  Pass

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

Pass 11
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Lärandemål
• Laget ska färdigställa presentationen för innovationsprojektet.

• Laget ska färdigställa sin robot för robottävlingen och göra sig redo för teknikpresentationen.

Öva



 Fördela tiden för det här 
passet – hälften till att 
öva på presentationerna 
och hälften för 
träningsmatcher.

 Uppmuntra laget att öva 
på presentationerna inna 
turneringsdagen. De kan 
öva genom att dela sina 
lösningar med andra.

 Låt laget träna på 
robotmatcher på 2,5 
minuter. Säkerställ att 
de övar på att köra sina 
program i rätt ordning.

 Om saker och ting inte 
går som planerat under 
robottävlingen kan laget 
behöva ha en reservplan 
för andra uppdrag som de 
kan köra på robotbanan.

 Påminn laget om 
kärnvärdena och om att 
de ska visa upp hur bra de 
arbetar tillsammans under 
hela turneringsdagen 
inklusive varje robotmatch 
i robottävlingen.
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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

Pass 12
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Lärandemål
• Laget ska öva på presentationerna av projekt, teknik och kärnvärden.

• Laget ska genomföra träningsmatcher inför robottävlingen..

Förberedelse
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Sista checklistan

Är turneringen avslutad

och är ni helt klara?

Här är några tips på hur ni kan avrunda efter 

turneringen:

• Städa och plocka isär roboten och installationerna.

• Avsätt tid för laget att reflektera över sina upplevelser.

• Gå igenom LEGO-settet för att se till att alla bitar finns.

• Diskutera era upplevelser som en avslutande aktivitet.

• Dela upplevelsen med vänner och klassen.

• Fira med laget!

Förbered er inför turneringen!
 Se till att laget har gått igenom domar- 
formulären igen. Kom ihåg att du kan hitta dem 
på https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/opp-
drag/bedomming

  Det främsta målet under turneringen är att laget 
ska ha ROLIGT och att deras arbete bedöms.

  Påminn deltagarna om att syftet med turne-
ringsdagen också är att lära sig nya saker och 
att målet inte är att de ska vara experter när de 
kommer dit.

  Uppmuntra dem att prata med andra lag och 
deltagare, dela med sig av vad de har lärt sig 
och stötta varandra.

  Gå igenom informationen och de krav som gäller 
för er turneringsort. De kan variera beroende på 
vilken typ av turnering ni deltar i.

  Låt deltagarna i laget skriva en checklista med 
material de behöver ha med sig till turneringen.

  Gå igenom tid och plats där ni ska mötas inför 
turneringen och hur lång tid laget förväntas 
vara där. Informera sedan föräldrarna om detta. 
Uppmuntra föräldrarna att närvara om det är 
möjligt.

 Om laget vinner Champion-priset, kvalificerar de 
sig vidare till den skandinaviska finalen. De kan 
även bli nominerade till Scandinavian Innovation 
Award i den regionala turneringen.

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