«Tænk at læring kan være SÅ SJOVT!»
Hvad er FIRST® LEGO® League helt præcist, og hvorfor skal vi være med?

For børn mellem
6 og 9 år

For børn mellem
10 og 16 år

10 FAKTA
FIRST® LEGO® League er verdens største og kundskabs- og teknologikonkurrence
FIRST® LEGO® League understøtter naturfag og teknologi
FIRST® LEGO® League deles ind i fire deler: Innovativt projekt, Teknologi, Robotkonkurrencen,
Kerneværdier
FIRST® LEGO® League lægger op til problembaseret læring, samarbejde, innovation og programmering
FIRST® LEGO® Leagues projektperiode varer 8 uger
FIRST® LEGO® League tilmeldingen åbner 1. april
FIRST® LEGO® League- opgaven lanceres 17. september
FIRST® LEGO® League afsluttes med en turnering 12. november
FIRST® LEGO® Leagues hjemmeside er: hjernekraft.org
FIRST® LEGO® League er sjovt!
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• Definere et problem og lav en problemstilling
• Finde en innovativ løsning
• Forberede en stand til turneringsdagen
• Præsentere et problem og en løsning
• Det er eleverne som definerer problemet og finder løsningen
som ingen voksne har svaret på!

TEKNOLOGI
• Designe og bygge en robot
• Programmere robotten
• Præsentere design og programmering på turneringsdagen

ROBOTKJØRING
• Køre robotten på robotbanen i øving og turneringsdagen
• Mindst tre kampe
• Hver kamp er 2,5 minutter

KERNEVÆRDIER
Kerneværdierne går som en rød tråd gennem hele perioden, og vil være en vigtig del af
arbejdet med både Projekt, Teknologi og Robotkjøring. Vi udtrykker FIRST®-filosofierne
Gracious Professionalism® og Coopertition® gennem vore kerneværdier:
Opdagelse: Vi udforsker nye kundskaber og idéer.
Innovation: Vi bruger kreativitet og udholdenhed for at løse problemerne.
Indflydelse: Vi bruger det vi lærer til at forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hinanden og omfavner vore forskelligheder.
Holdarbejde: Vi er stærkere når vi arbejder sammen. Glæde: Vi har det sjovt!

FIRST® LEGO® LEAGUE I SKOLEN
FIRST® LEGO® League er en forsknings- og teknologikonkurrence med et
samfundsaktuelt tema som:
• tager udgangspunkt i centrale kompetenceområder for skolens fag. Projektet er tværfagligt, men
med hovedvægt på naturfagene, matematik, dansk og teknologi.
• benytter en Inquiry-Based Learning didaktik, hvor eleverne skal stille spørgsmål, undre sig,
undersøge, udforske, eksperimentere og opbygge viden.
• understøtter de naturfaglige kompetenceområder og opmærksomhedsfelter.
Ud fra problemstillingen skal holdet bruge de naturfaglige kompetenceområder, til at finde løsninger på
denne.
UNDERSØGELSESKOMPETENCE
• Deltagernes undersøgelse tager udgangspunkt i et samfundsaktuelt problem, der belyses i en problemstilling.

• Deltagerne formulerer en hypotese og konkluderer også på hypotesen.
• Deltagerne designer, gennemfører og evaluerer en naturfaglig undersøgelse.
• Deltagerne overvejer variabler i undersøgelsen og indsamler data meget systematisk.

MODELLERINGSKOMPENTENCE

• Deltagerne anvender et varieret udvalg af relevante modeller til at belyse deres problemstilling.
• Deltagerne argumenterer for deres valg af modeller med udgangspunkt i problemstillingen.
• Deltagerne reflekterer over forholdet mellem model og virkelighed.

PERSPEKTIVERINGSKOMPETENCE

• Deltagerne anviser løsnings -og handlemuligheder i forbindelse med problemstillingen og begrunder disse muligheder.
• Deltagerne inddrager i høj grad perspektiver fra deres egen omverden og sætter i et større samfundsperspektiv.
• Deltagerne perspektiverer til omverden og relaterer til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE

>>>

• Deltagerne arbejder virkelighedsnært og anvender derfor relevante fagbegreber ift. problemstillingen.
• Deltagerne formidler alle data, modeller og perspektiver i præsentationen.
• Deltagerne vil ved vurderingen demonstrere forståelse og overblik over sammenhænge.
• Deltagerne bliver opmærksomme samarbejdspartnere med forståelse for kommunikationens
virkemidler.

HVAD ER ANDERLEDES I FIRST® LEGO® LEAGUE EXPLORE?
I FIRST® LEGO® League Explore skal holdet bygge og programmere en model med
LEGO® WeDo eller SPIKE Essential og andre LEGO-elementer.
FIRST® LEGO® League Explore er ikke en konkurrence. Her får alle holdene feedback, diplom og
medaljer.

Vil du anbefale
FLL til andre?

Ja
Nej

Jeg har lært mere på de 2 måneder, vi har
arbejdet med FIRST LEGO League, end alt
andet i skolen.

Svar fra
deltagere

88%

Svar fra
Vejledere

89,2%

Det er meget motiverende at se hvor selvdrevne eleverne er
i et projekt som FLL. Deres motivation for projektet er helt unikt.
Der er ingen tvivl om, at de børn og unge mennesker, der har prøvet
kræfter med FLL, opnår en stor selvudvikling. Som vejleder bliver man
grebet af deres lyst til at blive klogere, være innovative og løse
problemer undervejs. Det er fantastisk at få lov til at stå i den
vejledende rolle og ikke give dem svarene.

hjernekraft.org

FIRST LEGO League Scandinavia

«De relationer man får til elevene, og som elevene får sig imellem
gennem dette arbejde, er uvurderlige og utroligt værdifulde. Dette er
læring i praksis!» 					
									
Runar, lærer

Hovedsponsor:

FIRST LEGO League Scandinavia

hjernekraft

fllscandinavia

FIRST®, the FIRST® logo, are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology. LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. All rights reserved. FIRST® LEGO® League in Scandinavia is operated by FIRST Scandinavia. Design by: FIRST Scandinavia 2020

