
“Tänk att lärande kan vara så KUL!”
Vad är FIRST® LEGO® League , och varför ska vi delta?



För barn mellan
6 och 9 år

För barn mellan
10 och 16 år



10 FAKTA

FIRST® LEGO® League är världens största kunskaps- och tekniktävling

FIRST® LEGO® League främjar naturvetenskap och teknik  
 
FIRST® LEGO® League består av fyra delar: Projekt, Teknik och Kärnvärden og Robottävling

FIRST® LEGO® League stimulerar till arbete i problembaserat lärande, samarbete, innovation och 
programmering 

FIRST® LEGO® League pågår under en 8-veckors projektperiod 

FIRST® LEGO® Leagueanmälan öppnar den 1 april  
 
FIRST® LEGO® League-uppdraget lanseras den 17 september 

FIRST® LEGO® League avslutas med en turnering 12 november

FIRST® LEGO® League har en hemsida: hjernekraft.org

FIRST® LEGO® League är KUL!



INNOVATIVT PROJEKT

• Definiera ett problem
• Hitta en innovativ lösning
• Förbered en monter till turneringsdagen
• Presentera problemet och lösningen
• Det är eleverna som definierar problemet och hittar lösningar som ingen vuxen
  har svaret på!

TEKNIK

• Konstruera och bygga en robot
• Programmera roboten
• Presentera roboten och programmeringen på turneringen

 ROBOTTÄVLING

• Kör roboten på robotbanan i övning och i tävling  
• Mindst tre rundor på turneringen 
• Varje match är på 2,5 minuter

KÄRNVÄRDEN

Kärnvärdena går som en röd tråd genom hela perioden, och kommer att vara en viktig del av
arbetet med både Innovativt projekt och Teknik. Vi uttrycker FIRST®-filosofierna Gracious
professionalism® och Coopertition® genom våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.
Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.
Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.
Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.
Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.
Skoj: Vi har kul!
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PASSAR DET I SKOLAN? 

FIRST® LEGO® League hör hemma i skolan – och bidrar till relevanta programmeringskunskaper.
• Relevanta uppdrag med samhällsaktuella teman. 
• Främjar nyfikenhet, reflektionsförmåga och utvecklar ett utforskande förhållningssätt vid  
   praktiska utmaningar.
• Handlar om att se sammanhang och att använda sina kunskaper i kända och okända situationer. 
• Bidrar till kunskapsfördjupning.
• Värdebaserad gemenskap stärker sammanhållningen i klassen och ger lagkänsla. 
• Passar de flesta elever.
• Förankrat i såväl inledande delar som i mål og centralt innehåll i kursplanerna.
• Ökar lärarens kompetens inom programmering och strategier för lärande. 

Det praktiska arbetet med roboten innebär att eleverna får fördjupa sitt datalogiska 
tänkande bl.a genom att analysera och bryta ned större problem. Att stöta på hinder och 
finna vägar runt dem och att felsöka är en naturlig och utvecklande del av processen som 
bidrar till att eleverna har möjlighet att uppnå målen kring programmering i såväl teknik som 
matematik med råge. 

 
FIRST® LEGO® League stämmer väl överens med Lgr22, och passar til de 
overgripande målen och riktlinjerna i läroplanen under rubrikerna ”Normer 

och värden”, ”Elevernas ansvar och inflytande” samt ”Skolan och omvärlden”.



VAD ÄR ANNORLUNDA FÖR FIRST® LEGO® LEAGUE EXPLORE? 

I FIRST® LEGO® League: Explore ska laget bygga och programmera en modell bestående av LEGO® 
WeDo eller SPIKE Essential, och andra LEGO-delar.

FIRST® LEGO® League Explore är inte en tävling. 
Här får alla lagen feedback, diplom och medaljer. 



Skulle du 
rekommendera 
FLL till andra? 

Ja 

Nej

Svar från 
deltagare 

Svar från 
lagledare 

88%

89,2%

Arbetet har varit utvecklande både för mig 
och eleverna. Det har varit otroligt kul att låta 

eleverna ta stort ansvar och få styra arbetet på 
det sätt som de har tyckt vara bäst.

Detta var en stor upplevelse i mitt liv det var 
väldigt roligt fast att vi inte vann. Jag är väldigt

tacksam för att jag fick vara med och jag hoppas 
att jag kan vara med igen.



hjernekraft.org

FIRST LEGO League Scandinavia

FIRST LEGO League Scandinavia

hjernekraft

fllscandinavia

Den relation man får till eleverna, och som eleverna får mellan 
varandra genom detta arbete, är ovärderlig och otroligt värdefull. 
Detta är lärande i praktiken!»           
             Runar, lärare
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