“Tenk at læring kan være SÅ GØY!”
Hva er egentlig FIRST® LEGO® League?

For barn mellom
6 og 9 år

For barn mellom
10 og 16 år

10 FAKTA OM FIRST® LEGO® LEAGUE
FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse
FIRST® LEGO® League gir gode opplevelser med realfag og teknologi
FIRST® LEGO® League består av tre deler: prosjekt, teknologi og kjerneverdier
FIRST® LEGO® League er prosjektarbeid, innovasjon og programmering
FIRST® LEGO® Leagues prosjektperiode varer i 8 uker
FIRST® LEGO® League-påmeldingen åpner 1. april
FIRST® LEGO® League-oppdraget lanseres 18. september
FIRST® LEGO® League avsluttes med turnering 13. november
FIRST® LEGO® Leagues hjemmeside er: hjernekraft.org
FIRST® LEGO® League er GØY!

PROSJEKT
• definere et problem innenfor årets tema
• finne en innovativ løsning
• forberede en stand til turneringsdagen
• presentere problemet og løsningen
• det er elevene som velger problemstilling og er problemløsere! Laget skaper løsninger
som ikke voksne engang har tenkt på!

TEKNOLOGI
• lese regler og oppdrag
• utarbeide en strategi
• designe og programmere en LEGO® SPIKE Prime eller MINDSTORMS EV3
• presentere robotens design og lagets programmering
• kjøre robotkamper

KJERNEVERDIENE
Kjerneverdiene er en rød tråd gjennom hele perioden, og en viktig del av arbeidet
med både prosjekt og teknologi. Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious
Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

>>>

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro: Vi har det gøy!

PASSER DET I SKOLEN?
FIRST® LEGO® League hører hjemme i skolen - og er ikke minst relevant i Fagfornyelsen!
FIRST® LEGO® League passer i skolen fordi konseptet:
• har virkelighetsnære og skolerelevante oppdrag medmed samfunnsaktuelle tema
• stimulerer nysgjerrighet, refleksjon, og utforskningstrang gjennom praktiske utfordringer
• tydeliggjør sammenhengen mellom fagene, og lar elevene bruke kunnskapen sin i kjente
og ukjente situasjoner
• bidrar til dybdelæring
• er en arena for sosial læring og inkluderende læringsmiljø
• har tilpasset opplæring
• er forankret i overordnet del av læreplanen og i sentrale kompetansemål i mange fag.
• øker lærerens kompetanse innenfor programmering og utforskende tilnærming til læring
Kognitiv kondis:
«Den algoritmiske tenkeren må være systematisk og analytisk i sitt arbeid, men det er minst
like viktig å være skapende, eksperimenterende og åpen for alternative løsninger. Det krever en
nysgjerrig og utforskende tilnærming for å formulere og løse problemer. Å gjøre feil underveis er
en viktig del av prosessen, og den algoritmiske tenkeren må ha strategier for å oppdage at noe
er feil og rette feilene. Dette krever en «kognitiv kondis» for å ikke gi opp, og det er viktig å
trene denne ved å jobbe med kontinuerlig forbedring underveis i prosessen. Gode løsninger
oppstår ikke i et vakuum, og samarbeid og deling er derfor sentrale arbeidsmetoder for den
algoritmiske tenkeren» (utdrag fra overordnet del i læreplanen).
FIRST® LEGO® League er et godt verktøy for å jobbe med de tre tverrfaglige
temaene i læreplanen:
• folkehelse og livsmestring
• bærekraftig utvikling
• demokrati og medborgerskap

>>>

HVA ER ANNERLEDES FOR FIRST® LEGO® LEAGUE EXPLORE?
I FIRST® LEGO® League Explore skal laget bygge og programmere en modell med
LEGO® WeDo og andre LEGO-elementer.
FIRST® LEGO® League Explore er ikke en konkurranse.
Her får alle lagene tilbakemeldinger, diplom og medaljer.

Vil du anbefale
FLL til andre?

Ja
Nei

Jeg har blitt mye bedre på å lage presentasjoner,
og det tror jeg at kan hjelpe meg mye i framtiden.
Jeg har også lært at vi må jobbe sammen for
å jobbe bra. Jeg har også blitt bedre kjent med
mange. Det har vært veldig gøy!

Svar fra
deltakere

88%

Svar fra
Veiledere

89,2%

Man blir kjent med ungdommene på en
fantastisk måte. Man får ta del i deres læringskurve, opp og nedturer og ikke minst se gleden
de har ved å få til noe så bra på egen hånd.

hjernekraft.org

«De relasjonene en får til elevene, og som elevene får seg imellom
gjennom dette arbeidet, er uvurdelig og utrolig verdifulle.
Dette er læring i praksis!»					
									Runar, lærer
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