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Stiftelsen FIRST Scandinavia har som visjon at vi «Gjennom unike læringsopplevelser vil gi barn over hele verden
gleden ved å mestre realfag». Siden etableringen 18. september i 2000 har rundt 650 000 barn deltatt i våre aktiviteter, og fått mestringsopplevelser og læring gjennom undervisning i Newton-rom eller deltakelse i FIRST LEGO
League.
Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, koordinering og drift av konseptene FIRST LEGO League (www.hjernekraft.org)
og Newton (www.newton.no). Konseptet FIRST LEGO League driver vi på lisens fra organisasjonen FIRST i USA
og LEGO Education, mens Newton-konseptet er et egenutviklet konsept som har blitt til over mange år gjennom
tett samarbeid med skole, næringsliv og ulike fagmiljø.
Stiftelsen har siden oppstarten vist kontinuerlig vekst i nettverkene i FIRST LEGO League og Newton. FIRST Scandinavia har nå 23 ansatte (fra januar 2021), mens søsterbedriften FIRST Scandinavia Partner AS, som betjener
noen mva.-belagte tjenester for stiftelsen, har 3 fast ansatte og 8 deltidsansatte. Vi har samlet et bredt sammensatt team med variert og utfyllende kompetanse, noe som har tilrettelagt for vår evne til å drive konseptutvikling,
levere hele prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og å støtte våre nettverk i deres daglige drift.
Hovedkontoret vårt i Bodø og avdelingskontoret i Ålesund, supporterer driften av nettverkene for både Newton og
FIRST LEGO League. For øyeblikket består Newton-nettverket av 43 rom i drift eller under etablering i Norge, og
ytterligere 9 rom i drift eller under etablering i Skottland, Danmark, Tyrkia, Polen, Spania og Kina.
FIRST LEGO League arrangerte i 2020 regionalt dekkende turneringer i 43 byer i Skandinavia. Som en følge av
Covid-19-situasjonen ble 5 turneringer ikke avviklet på grunn av lokale utfordringer knyttet til smittevern og/eller
gjennomføring. Utbredelsen av begge konseptene fortsetter, og de lokale driftsorganisasjonene får gjennom året
oppleve tett oppfølging og godt samarbeid med stiftelsen. Året 2020, med de utfordringer det
førte med seg, har bidratt positivt til utvikling av flere digitale møteplasser, opplæring og verktøy for nettverkene
våre. Disse erfaringene tar vi med oss videre i konseptene og tror det på sikt vil være en fordel både i rekruttering
av, og support til, nye turneringsbyer, deltakerlag, og Newton-rom.
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Konseptet

Siden oppstarten av FIRST® LEGO® League i år 2000, FIRST® LEGO® League Explore i 2012, og
FIRST® LEGO® League Discover i 2019 har vi engasjert over 200 000 barn og unge i
Skandinavia i unike læringsopplevelser
Konseptets overordnede mål er at flest mulig barn og unge i Skandinavia skal få oppleve mestring og læring
gjennom FIRST® LEGO® League (FLL). I et samfunn i stor utvikling, ser vi et tydelig behov for at barn og unge
lærer ferdigheter som setter dem i stand til å løse fremtidens utfordringer. Vi vet ikke hva disse utfordringene
vil bli, men vi vet at ferdigheter som problemløsning, samarbeid og å være innovativ vil være viktige, i tillegg
til en økt teknologisk kompetanse. Vi vil at barn og ungdom ikke bare skal kunne bruke teknologi, men også
påvirke og skape den.
I FLL er det lagene selv som stiller spørsmålene, lager problemstillingene og ikke minst finner løsninger på utfordringene. Det er lagene selv som konstruerer og programmerer, uten bruksanvisning, men ved å samarbeide, tenke selv og ved å lære av hverandre. Vi i FIRST Scandinavia har stor tro på at en utforskende tilnærming
til læring gir både motivasjon, mestring og ikke minst økt interesse for realfag og teknologi hos dagens barn
og unge.

Ansatte
Det er tre ansatte som arbeider fulltid med FIRST LEGO League. I tillegg til de tre faste, har vi
flere ansatte i FIRST Scandinavia som arbeider på tvers av avdelingene, spesielt med grafiske
leveranser, kursholding og administrasjon.

De som er mest involvert er:
• Silje Kumeus - konseptleder
• Mariann Johnsen - prosjektleder og logistikkansvarlig
• June Navjord Moltubakk - pedagog
• Stian André Olsen - grafisk
• Marte Antonsen - grafisk og markedsføring
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FIRST® LEGO® League Challenge
FIRST LEGO League (FLL) er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse. Hver høst
lanseres et nytt oppdrag med et samfunnsaktuelt tema. Hensikten med FLL er å øke barn og
unges interesse for realfag og stimulere dem til å bli fremtidens ingeniører og forskere. FIRST
LEGO League Challenge er for barn og ungdom i alderen 10-16 år.
FIRST LEGO League Challenge består av Prosjekt og Teknologi, samt Kjerneverdiene som omkranser det hele
og som man arbeider med både i Teknologi og Prosjekt.
• I prosjektdelen (P) skal lagene selv definere en problemstilling. De skal forske på problemstillingen og presentere en innovativ (ny eller forbedret) løsning for dommere på turneringsdagen.
• I teknologidelen (T) skal lagene bygge en robot og programmere denne til å løse oppdrag på robotbanen,
samt presentere roboten og programmeringen for dommere på turneringsdagen.
• Kjerneverdiene er gjennomgående for hele FLL, og laget skal jobbe i tråd med disse i hele perioden, samt
presentere hvordan de har integrert de i arbeidet sitt.
Etter 8 ukers arbeidsperiode møtes lagene til regional turnering. Her har de flere oppgaver. Til turneringen har
laget forberedt en stand. Her stiller de ut arbeidet sitt.
TEKNOLOGI

PROSJEKT

KJERNEVERDIER
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Rapportinnlevering

Robotkamp

Presentasjoner

Lage stand

De skal også holde presentasjoner innenfor:
• Prosjekt
• Teknologi
• Kjerneverdier
I tillegg til å ha en stand og holde presentasjoner, skal laget kjøre robotkamper på robotbanen. Her skal de
utføre oppdrag og vinne flest mulig poeng på 2,5 minutter. Etter de tre innledende rundene, går de beste
lagene videre til finaler. På slutten av turneringsdagen deles det ut diplomer til alle, og priser innenfor de ulike
kategoriene. Det laget som gjør det best totalt, blir Champion og får reise til den skandinaviske finalen.
FIRST LEGO League passer svært godt inn i skolen, og med fagfornyelsen som gjelder fra høsten 2020, er
deltakelse i FLL en god måte å arbeide på for å nå mål både i den overordnede delen og i mange fag. Stikkord
som dybdelæring, innovasjon og programmering passer som hånd i hanske med FLL, og vi ser at ny læreplan
har gitt økt interesse for FLL i den norske skolen. FLL dekker et bredt utvalg kompetansemål i læreplanene
innenfor mange fag. Spesielt er fagene matematikk, naturfag, norsk og engelsk sentrale, men kunst og
håndverk, samfunnsfag og andre fag er også aktuelle i FLL.
På hjernekraft.org kan veiledere og
andre finne ressurser som
periodeplaner, oversikt over
kompetansemål, fremdriftsplaner og
mye mer som kan brukes når man
arbeider med FLL i skolen.

FIRST LEGO League kjerneverdier:

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!
Kjerneverdiene er gjennomgående for FIRST LEGO League, og er en
svært viktig del av konseptet.
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Oppdrag Challenge - RePLAY
Oppdraget RePLAY handlet om sport og aktivitet, et relevant og engasjerende tema for lagene.
Introduksjonen til lagenes oppdrag var:
Det finnes muligheter til å leke og være aktive overalt – i frodige parker, på asfalterte plasser, i klasserommene
våre, og til og med når vi står i kø og venter. Med det er stadig flere mennesker som ikke er aktive nok. Lek gjør
det morsommere å være aktiv. Man blir kreativ når man vil leke, og denne kreativiteten kan motivere oss til å
være mer aktive.
I robotkonkurransen skulle lagene
•
utarbeide en strategi for hvilke oppdrag som skulle utføres i robotkonkurransen
•
designe eventuelt utstyr roboten trengte for å utføre oppdragene
•
utprøve og forbedre programmene og robotdesignet
•
konkurrere på turneringsdagen
Lagenes robot skulle kunne navigere, fange, transportere,
aktivere og/eller levere objekter. Laget, og roboten deres, hadde
bare 2½ minutter til å utføre så mange oppdrag som mulig. Så
lagene måtte være kreative!
På turneringsdagen presenterte også lagene roboten og
programmeringen deres, samt strategi, og forklaring av kode
i en fem minutters presentasjon foran dommere (fysisk eller
digitalt).
I det innovative prosjektet skulle laget
•
definere et problem de skulle løse
•
designe en løsning på problemet
•
utveksle ideene sine, lære av andre og gjøre løsningen enda
bedre
•
presentere arbeidet sitt på turneringsdagen
På turneringsdagen presenterte lagene prosjektet sine,
inkludert problemstillingen, løsningen og hvordan de har delt
den med andre, i en fem minutter lang presentasjon.
Lagene skulle selv definere en utfordring de var nysgjerrig på,
og prøve å finne en innovativ løsning på dette problemet.
Årets tema var nært og forståelig for deltakerne, og
tilbakemeldingene fra både lag og samfunnet rundt var at dette
var et godt og engasjerende tema. Det ga muligheter for en god
kobling mellom skolen og lokalsamfunnet. Og ikke minst ga
temaet muligheter til det vi synes er viktig - nemlig at barn
finner svar på utfordringer som voksne ikke har svaret på!
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Eksempler på prosjekter:
•
Hjelp til synshemmede med å forflytte
seg i byer
•
Aktivitetsplasser
•
Apper som belønnet brukeren for å
bevege seg
•
Motvirke lite bevegelse for de som er i
fengsel
•
Aktivitetsbånd
•
Digitale klatrestativ
•
Hvordan få blinde i mer aktivitet
•
Utendørs escaperooms
•
Digitale kontorstoler som gir beskjed
når noen har sittet for lenge i ro
•
Elektrisk buss der passasjerene trår
på pedaler ved setene de sitter i slik at
bussen får strøm til å kjøre
•
Klatrevegg for blinde og svaksynte
•
Bytte ut kinoseter med sykler
•
Kombinere aktivitet med læring:
kulturarvstier med innsjekk via QR
koder
•
Downhillbane for rullestolbrukere:
en trygg måte for rullestolbrukere å
komme seg på fjelltur
•
Aktivitetslås knyttet til en app på
telefonen. Må være i aktivitet i x-antall
minutter før en kan slå på sin på PC,
Playstation X-Box o.l.

FIRST® LEGO® League Explore
Explore er bygd opp etter samme prinsipper som Challenge, men med forenklet oppdrag og
tilnærming.
Aldersgruppen er 6 - 9 år, og hensikten med konseptet er å introdusere de yngre barna for en
spennende verden av teknologi og vitenskap.
Deltakerne skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på
denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk.
Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna lage en poster og en LEGO-modell ved
bruk av et spesielt LEGO-sett (Explore-settet) og LEGO Education WeDo, en LEGO-robot som
lærer barna å programmere. Posteren og LEGO-modellen presenteres foran dommere på en
regional turnering.

FIRST® LEGO® League Explore PLAYMAKERS
I 2020 skulle Explore lagene forske på bevegelse og aktivitet. De skulle finne på nye og morsomme
måter alle kan bevege seg på, som får pulsen til å stige. Laget måtte inkludere én motorisert del av sin
LEGO Education WeDo 2.0 for å operere en hinderløype de designet. Hver deltaker på laget designet
hver sin del til hinderløypen. Laget lagde også en poster, der de brukte ord, bilder og tegninger for å dele
det de hadde lært.
Lørdag 7. november deltok lagene på en regional turnering, og viste stolt frem hinderløypen de hadde
designet og programmert, og det de hadde lært underveis i prosjektperioden, til dommere, foreldre,
venner og gjester.

ÅRSRAPPORT 2020 /9

FIRST® LEGO® League Discover
Discover er et realfagsprosjekt som skal engasjere og begeistre barnehagebarn gjennom lekende læring.
Discover passer inn i barnehagenes rammeplan og mål, og skal
•
•
•
•
•

utvikle selvtillit og sosiale ferdigheter
stimulere naturlig nysgjerrighet, skaperglede og utforskertrang
gi gode læringsvaner
vise sammenheng mellom den virkelige verden og STEAM-ferdigheter
(realfag, teknologi og kunst)
gi gode opplevelser og meningsfulle utfordringer

Hvert år det det nytt oppdrag i Discover. Oppdraget i 2020 het «Boomtown».
Byen «BOOMTOWN» vokser, og menneskene trenger flere steder å bo, jobbe og leke.
Barna skulle se på om de kunne designe og bygge nye bygninger til byen.
Hvilke nye bygninger var det behov for og hvem skal bruke bygningene?
Barna skulle bygge, teste og utforske. Ved bruk av LEGO DUPLO-broen, underlaget og andre deler av STEAM
Park-settet skulle de bygge en ny by som var tilgjengelig for alle mennesker.
I leken skulle barna deler ideer om hvordan man kan bo, jobbe og leke, og underveis testet de måter de kunne
forbedre bygningene på, og la til bevegelige deler som tannhjul, vinsjer og gyngende klosser.
Discover består av ti økter som avsluttes med en finalefeiring i barnehagen. Det er valgfritt når på året
oppdraget gjennomføres.
Rundt 50 barnehager deltok den første sesongen av Discover. Espira var blant annet med med 20 barnehager,
og Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Espira sa at de ønsket å delta fordi realfag er et av Espiras
satsingsområder og prosjektet støtter godt opp Espiras tanker om hva godt realfagsarbeid i barnehagen er.
– Materialet innbyr til utforsking, samarbeid og kreativitet. I tillegg får barna erfaringer med å løse
problemer i samarbeid med andre. Vi tenker kanskje ikke så ofte på at Duplo innbyr til utforsking av både
fysiske og matematiske prinsipper, fordi barna kanskje bare opplever at det er morsomt å holde på med. Det
er akkurat slik godt realfagsarbeid i barnehagen skal være, sa Paulsrud.
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FIRST® LEGO® League Challenge
43 turneringsbyer
726 innovative løsninger

11 000 deltakere
1200 veiledere

FIRST® LEGO® League
Explore
21 turneringsbyer
2630 deltakere

263 lag
263 prosjekter

FIRST® LEGO® League
Discover

38 lag

192 deltakere
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Turneringsbyene våre
Det var 43 byer som endte med å arrangere regionale turneringer, men vi hadde med oss 48 frem til høsten.
Da var det noen som ikke klarte å gjennomføre turneringsdag under de spesielle omstendighetene, men
mange av disse vil være tilbake igjen i 2021. Vi fortsetter vårt harde arbeid for at alle barn skal ha mulighet til
å være med på FLL, og satser på mange nye byer i 2021 og 2022 når vi forhåpentligvis kan komme oss ut på
veien igjen!

Norge:
Agder
Alta
Bergen
Drammen
Finnsnes
Gjøvik
Hammerfest
Harstad
Haugalandet
Helgeland
Kirkenes
Larvik
Lofoten
Nordre Follo
Oslo
Romsdal
Salten
Sandefjord
Sarpsborg 1
Sogn og Fjordane
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ålesund

Danmark:
Billund
Bornholm
Esbjerg
Fyn
Fredensborg
Gentofte (utsatt til våren 2021)
Gladsaxe
Helsingør
Herning
Hørsholm
Kolding
København
Roskilde
Sorø
Aalborg
Aarhus
Føroyar

Sverige:
Borlänge
Botkyrka
Gøteborg
Karlstad
Skövde
Skåne
Stockholm
Trollhättan
Östersund

- Byer merket med
har også FIRST LEGO League Explore
- Byer i grått er avlyst/utsatt pga Covid-19.

12 / ÅRSRAPPORT 2020

ÅRSRAPPORT 2020 /13

Hvordan ble turneringen avholdt?

Hvor fornøyd er dere med gjennomføringen av
deres turnering?

05
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Skandinavisk finale - så du live
sendingen fra finalen?

17%
39%

Nei
Deler av den
Ja

44%

Hvordan likte du sendingen?

15
12
9
6
3
0

1

2

3

4

5

6
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Året som gikk
Gjennom hele året arbeider vi med FIRST LEGO League. Hovedarbeidet vårt ligger i drift av
nettverket - å være oljen i maskineriet. Uten det fantastiske nettverket vårt med prosjektledere
i alle byer, veiledere og tusenvis av frivillige og engasjerte mennesker, hadde ikke FLL vært
tilgjengelig for så mange barn i Skandinavia.
Vi er heldige som har mange prosjektledere og veiledere som har vært med i både 5, 10 og 20 år, og stadig
kommer det nye til. Vi arbeider hardt for å rekruttere nye byer og nye lag, samt å støtte de vi allerede har et
samarbeid med. I år har det vært spesielt godt å ha mange byer med erfaring og evne til å se løsninger, siden
måten vi tenker på måtte gjøres helt om.

JANUAR – MARS
Januar
•
Oppstartsmøter internt
•
Planlegging av webarbeid – arbeidsmøte i Trondheim
•
Leverandørmøte med våre logistikkpartnere i Danmark og Norge i Kongsberg
•
Planlegging Scandinavian Innovation Award
•
Fullt trykk på Discover for de minste barna
•
Møte med Espira-gruppen i Oslo om Discover i deres barnehager
•
Evalueringsmøter og oppstartsmøter med samarbeidspartnere
•
Evalueringsmøte av finalen med besøk av prosjektlederne fra Roskilde
•
Oppfølging av eksisterende byer mot ny sesong
•
Logistikkplanen for 2020 ble lagt
•
Arbeid med nettbutikk
•
Varetelling
•
Avslutning av forrige sesong
Februar
•
Ny ansatt Anne-Lise Grundstad Meby begynner i FIRST Scandinavia
•
Opplæringsmøter
•
Vårt første webinar – Discover
•
Scandinavian Innovation Award 10. februar - gjennomføring og evaluering
•
Arbeid med en felles co-brandingmanual for samarbeid med sponsor
•
Pedagogikk – forberedelser til implementering av ny læreplan i Norge
•
Innføring i og bruk av prosjektstyringsverktøyet Monday
•
Arbeid med nytt konsept Classpacks
•
Arbeid med Discover
•
SPIKE Prime – intern workshop
•
Planlegging av prosjektledermøter
•
Produksjon av div. materiell; presentasjoner, flyer mm.
Mars
•
Planlegging av Skandinavisk finale 2020 i Ålesund – oppstartsmøte
•
Sponsor- og eventprisen
•
Korona setter en stopper for de fysiske prosjektledermøtene i Norge, Sverige og Danmark
•
2 digitale prosjektledermøter
•
Planlegging av ny arbeidshverdag – hvordan løser vi den nye situasjonen
•
Arbeid med logistikk til byene og t-skjorter til lagene
•
Planlegging av turneringsmateriell fra LEGO
•
Klargjøring av nettbutikken
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FLL-lag har deltatt i flere internasjonale turneringer, blant andre World Festival i Detroit, Razorback Invitational i USA og Open Invitational i
Tyrkia.

APRIL – JUNI
April
•
Produksjoner
•
Planlegging
•
Klargjøring nettbutikk
•
Div. adminmøter
•
Webmøter med samarbeidspartnere
•
Samarbeidsavtalen – det første utkastet sendes ut og følges opp med påfølgende møter
•
Kommunikasjon med turneringsbyer – vi begynner med månedlige check-ins
•
Internasjonale turneringer avlyses
Mai
•
Nytt evalueringsverktøy – opplæring og innføring
•
Pakking av lager i gammelt kontor
•
Flytting til nytt kontor
•
18. mai kan vi igjen møtes og flytter rett inn i helt nytt bygg
•
Vi mottar årets oppdrag: RePLAY og PLAYMAKERS
•
Månedlig check-in med alle prosjektledere
•
Individuelle check-ins med mange av prosjektlederne/turneringsbyene
•
Planlegging av kommunikasjon i SoMe for høsten
•
Statusmøte web
•
Oppstartsmøte med partnere for arbeid med oppdragene
•
Bestilling av alt turneringsmateriell hos LEGO
•
Bestilling av 18 000 t-skjorter til årets sesong
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Juni
•
Videre arbeid med oppdrag 2020
•
Logistikkarbeid
•
Turneringenes materiellbestillinger hentes inn
•
Bygging av årets Challengesett
•
Planleggingsmøte for FLL-høsten
•
Planlegging av høstens prosjektledermøte – digital
utgave. Prosjektledermøte som skulle være på
Færøyene i august avlyses.
•
Rapportering til Utdanningsdirektoratet
•
Partnerkonferanse (digital) for alle FLL-partnere
•
Arbeid med årets oppdrag sammen med svensk
og dansk partner
•
Månedlig check-in med alle prosjektledere
•
Individuelle check-ins med mange av
prosjektlederne/turneringsbyene
•
Påmeldingskampanje sponset av Equinor

JULI – SEPTEMBER
August
•
Siste arbeid med oppdraget sammen med partnere
•
Testing og klargjøring av web til oppdragsslipp
•
Internseminar
•
Oppstartsmøter høst 2020, markedsføring, strategi, arbeidsplan mm.
•
Digitalt prosjektledermøte
•
Presentasjon av ny bedømmingsmodell
•
Supportering av turneringsbyer
•
Månedlig check-in med alle prosjektledere
•
Individuelle check-ins med mange av prosjektlederne/turneringsbyene
•
Ferdigstilling av alle ressurser og materiell til årets sesong
•
Utvikling FLL-kurs med SPIKE Prime (ny robot)
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•
•
•
•

Equinor FLL-kurs i Stavanger og Salten
Arbeid med LEGO grant og Connections Grant
Webinar Challenge
Webinar Discover

OKTOBER – DESEMBER
September
•
Publisering av oppdrag 12. september
•
Oppstart og planlegging av neste sesong med Discovery
•
Oppstartsmøte med Espira-barnehagene som er med i Discover
•
Mye markedsføring og innlegg på sosiale medier
•
Den fysiske skandinaviske finalen i Ålesund avlyses
•
Equinor FLL-kurs i Kristiansund og Drammen
•
Equinor-kampanje for støtte av lag – administrasjon
•
Månedlig check-in med alle prosjektledere
•
Individuelle check-ins med mange av prosjektlederne/turneringsbyene
•
Planlegging av en digital finale starter
•
FIRST Scandinavia fyller 20 år den 18. september
•
Mye supportering av lag og byer
Oktober:
•
Testing av turneringer på hjernekraft. Testing internt og eksternt.
•
Utarbeiding av en streamingpakke for turneringsbyene
•
Support og støtte til turneringsbyer før deres turneringer i november – lage plan A, B og C
•
Support til lag og veiledere
•
Planlegging av digital Skandinavisk finale - internt og med samarbeidspartnere – vi tilknytter oss eventbyrået Opplevelse som skal hjelpe oss med den tekniske gjennomføringen
•
Grafisk produksjon til Skandinavisk finale
•
Planlegging av gjennomføring av turneringsdagen/knytte sammen turneringene, samt sosiale medier
•
Interne og eksterne møter om muligheten for å avholde Open European Championship i Bodø i 2024
November:
•
Support og støtte til turneringsbyer
•
Regionale finaler i 43 byer mellom den 5. og 14. november (20 av disse hadde også Explore)
•
Planleggingsmøter internt og med Opplevelse om Skandinavisk finale
•
Grafisk produksjon til Skandinavisk finale
•
Skandinavisk finale 28. november med studio i Oslo. Byene deltok i sin egen by.
•
Planlegging av Discover-sesongen 2021
Desember:
•
Evaluering av årets sesong
•
En forbedømmingsjury gjennomgår alle de nominerte til Scandinavian Innovation Award og velger de ti
best kvalifisertekandidatene. Disse inviteres.
•
Planlegging av Scandinavian Innovation Award – utsettes til 12. april 2021
•
Utsending av julekort og julegaver til prosjektledere, sponsorer og andre samarbeidspartnere
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Annerledesåret 2020
Året 2020 ble for FLL-nettverket som for alle andre, et ordentlig annerledesår. Kort tid etter nedstengningen
bestemte vi oss for at vi måtte gjøre det beste ut av det, og tenke nytt og kreativt. Heldigvis har vi turneringsbyer og prosjektledere som mer enn gjerne tenker nytt, er fleksible og finner gode løsninger. På slutten av året
laget vi en hyllest til alle i FLL-nettverket. Den kan du se her: https://fb.watch/3LeR-2FiZI/
Her er noen av initiativene FIRST Scandinavia tok i 2020:
Digitale prosjektledermøter:
Prosjektledermøtet vi skulle ha i Danmark i mars ble brått satt en stopper for da Danmark stengte ned rett før
avreise dit. Like etter stengte Norge, og vi bestemte oss for å møtes digitalt med to møter; ett for Norge og
Danmark, og ett for Sverige, siden situasjonene og tiltakene i landene var ulike på det tidspunktet. Selv om vi
gjerne skulle vært sammen, fikk vi gjort mye av det vi hadde planlagt: diskutert korona, turneringene og ikke
minst møtt hverandre (på skjerm).
I august har vi alltid vårt store prosjektledermøte der vi gjennomgår oppdraget i detalj. Vi, konseptleder Silje,
og våre trofaste oppdragspartnere Röde Nyström (SE) og Jan Søndergaard (DK) hadde i forkant hatt en god
digital gjennomgang, og gjennomgikk så dette med de respektive landene. Det var utrolig inspirerende å se
prosjektledere over hele Skandinavia sitte med hvert sitt robotbord og heftene klare for gjennomgang. Selv
om det ikke er optimalt å ikke møtes fysisk, både for nettverksarbeidet og for teknisk gjennomgang, var både
FIRST Scandinavia og prosjektlederne enige om at dette var den beste løsningen på dette tidspunktet.
Månedlige check-ins med prosjektlederne
FIRST Scandinavia bestemte seg tidlig for å være den trygge havnen for turneringsbyene. Vi skulle ha god
informasjonsflyt og kommunikasjon i en vanskelig periode der alt var nytt og usikkert. Vi begynte derfor med
månedlige check-in-møter, der vi kalte alle inn i Zoom for 1-2 timer gjennomgang av aktuelle tema. I alle disse
møtene tok vi for oss utviklingen i Norge, Sverige og Danmark, og hvordan de ulike nivåene ville kunne påvirke
turneringene. Da høsten kom og den negative utviklingen i smittetrenden ble et faktum, brukte vi også disse
møtene som en sted der prosjektlederne kunne dele sine ideer om både gjennomføring av turneringer, og om
praktiske detaljer som for eksempel bruk av digitale løsninger og oppsett.
Det ble tidlig bestemt, og turneringsbyene har gitt tilbakemelding på at de ønsker det, at vi skal fortsette med
månedlige check-ins i fremtiden. Dette fører til tryggere og bedre kommunikasjon, og man kan få formidlet
informasjon, så vel som å se og snakke med hverandre.

20 / ÅRSRAPPORT 2020

Webinar
I februar holdt vi vårt første webinar for FIRST LEGO League, og vi startet med Discover. Vi lærte mye av dette
første webinaret som vi tok med oss videre, og totalt hadde vi seks webinarer gjennom sesongen, der vi informerte om konseptet (inndelt på divisjonsnivå) og ga deltakerne hjelp til å komme i gang. Webinar fungerte
så godt at dette er noe vi vil fortsette med med i neste sesong!

Innsending av presentasjoner og kamper
Også lagene fikk mye å bryne seg på, og for over halvparten av lagene, ble det digital innsending av presentasjoner og/eller kamper. Mange lag synes dette var en verdifull erfaring, og de synes det var gøy å lage presentasjoner av laget, prosjektet og roboten sin.
Streamingpakke til byene
FIRST Scandinavia tilbyr alltid byene en bredt utvalg av grafisk materiell til turneringsdagen, men siden turneringsdagen for de fleste ble helt annerledes i 2020, utarbeidet det grafiske teamet en streamingpakke som
skulle hjelpe turneringsbyene når de streamet ut til sitt publikum. Siden fysisk publikum ble umulig for de
fleste, var dette en fin måte for familie, venner og skole til å følge lagets reise i FLL.
Streamingpakken besto av:
•
åpningsfilm for turneringen
•
reklamefilm fra hovedsponsor
•
videohilsen fra idrettsutøvere
•
animerte overganger og elementer skreddersydd til årets oppdrag
•
promofilm fra FIRST Game Changers
•
sponsorfilmer med de nasjonale sponsorene.
Wrap up-film fra byene
En annen utfordring i årets sesong var at siden mange av turneringene ble digitale, og også spredt over flere
dager, ville det bli vanskeligere å knytte nettverket sammen underveis for å vise hvor stort FLL er i Skandinavia. Vi løste dette med at turneringsbyene sendte inn en 10-sekunders video med et eller annet fra forberedelser, gjennomføring eller etterarbeid. Dette satte vi sammen til en wrap up-film som du kan se her:
https://fb.watch/3LlLqEnnPU/
Heldigital skandinavisk finale
Det var ikke bare mange av turneringene som måtte gjøres digitale, også den skandinaviske finalen måtte
gjennomføres digitalt. Normalt sett møtes lag fra Norge, Danmark, Sverige og Færøyene til finalen, men i år
var ikke det mulig. Du kan lese mer om den skandinaviske finalen senere i denne årsrapporten.
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13 449
barn og ungdom
deltok i FLL i
Skandinavia i 2020

I 2020

Ble FIRST LEGO League
i Skandinavia arrangert
for 21. gang

5796

Vi har
likes på Facebook
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1. april
2021
åpner påmeldingen
til årets sesong

FUN
FACTS

YouTube-kanalen
vår heter
FIRST LEGO League
Scandinavia

989

unike roboter i FLL Challenge
og Explore

1.208
roboter var i aksjon
9 november.

1028

følger oss på Instagram.

"

Jeg synes FLL i år har vært en kjempefin
opplevelse selvom alt har måttet være
over nettet. Jeg og mitt lag har stor kost
oss og lært enormt mye. Creds til dere
som har gjort at FLL har blitt mulig i år
også!

Deltagere mener

"

"

Det var utrolig gøy å få delta i en slik utfordring. Jeg tenker at det er viktig at så
mange som mulig får muligheten til denne
type læring. Dette er en fin måte å lære på,
både med tanke på fag og det sosiale. Synd
det ikke ble noe turnering i år.

"

ÅRSRAPPORT 2020 /23

väldigt
"kulDetattvarjobba
med

FLL. Man lärde sig
mycet om programmering och man
jobbade som ett
lag.

"

hårdt
"Detmenhardetværet
har også

været en god
oplevelse som man
vil huske resten af
livet.

"

var gøy for da kan vi lære mer
"Det
om programmering. Jeg kunne
ikke så mye om det men da jeg
ble med på FLL lærte jeg mye
mere en det jeg kunne. Jeg
anbefaler dette til andre barn
fordi det er gøy og du lærer mer
om programmering.

"

"

I år var det litt annerledes
pga. korona men det var gøy
allikevel, og FLL har hjulpet
meg med å tenke smartere
og finne løsninger fortere.
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"

var en del sjovere end
"Det
jeg havde troet og at jeg

blev positivt overasket over
hvor sjovt og spændene det
var.

"

var en stor
" Detta
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.

"

og mitt lag har stor
"Jeg
kost oss og lært enormt
mye. Creds til dere som
har gjort at FLL har blitt
mulig i år også!

"
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Kurs

En viktig rekrutteringsarena for FIRST LEGO League er kurs. Vi vet at FLL kan oppleves stort
og uoversiktlig, men også spennende og givende.
Gjennom kursene prøver vi derfor å trygge veiledere (og andre) på deres rolle, og tydeliggjøre verdien av å
delta i FIRST LEGO League.
I 2020 holdt vi 4 kurs i FIRST LEGO League.
Equinorkurs
I 2020 gjennomførte vi fire kurs. Equinorkursene er et særdeles godt
rekrutteringstiltak, da det gir en starthjelp til nye deltakende lag i form av
sponset påmelding, robot og utvidelsessett, challengesett (robotbanen) og
ikke minst kurs for veilederen.
Prosjektlederne i kursbyene hadde gjort en strålende jobb med rekruttering
og smittevernhensyn i forkant, og vi holdt kurs i følgende byer:

4 kurs

64 deltakere

50 nye lag fra kurs

Drammen - 10 deltakere - 11 nye lag (turnering avlyst men lag fikk jobbet med prosjektet)
Salten - 24 deltakere - 15 nye lag
Stavanger - 9 deltakere - 10 nye lag
Romsdal - 21 deltakere - 14 nye lag

Arrangementer
Scandinavian Innovation Award
10. februar ble FIRST® LEGO® League Scandinavian Innovation Award (SIA) arrangert for
tredje gang.
Arrangementet har som mål å sette fokus på FLL-lagenes Prosjekt og deres innovative løsninger på problemer innenfor årets tema. Lagene med de 10 mest innovative løsningene i Skandinavia ble invitert til arrangementet som ble holdt på Equinors forskningsstasjon på Rotvoll, der FIRST Scandinavia ble stiftet i år 2000.
Programmet for dagen så slik ut:
09:00 Åpningsseremoni og presentasjon av lag, jury og mentorer
09:30 Workshop med mentorer i standområde
11:00 Lunsj
12:00 Presentasjoner
14:00 Pause og rydding av standområde
14:15 Guidet tur i forskningssenteret til Equinor
15:30 Avslutningsseremoni
Frédéric M. Lindboe var konferansier for dagen, og holdt de ulike delene godt sammen med noen spreke
innslag underveis.
Juryen besto av:
Bernt Nilsen 			
Frank Norbeck			
Martin Kulhawczuk		
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Datakortet AS/Norsk Test AS og tidligere dommer i Global Innovation Award
Ungt Entreprenørskap
Vitensenteret

Mentorer

Gjennom de tre årene med SIA har vi fått et godt samarbeid med NTNU. Lagene veiledes av mentorer som
er mastergradsstudenter i entreprenørskap ved NTNU. Dette har vært et godt samarbeid med gode tilbakemeldinger både fra lag og mentorer. Det gir også en fin kobling til videre muligheter for deltakerne.

Samarbeid

Hovedsponsor for FIRST LEGO League, Equinor, var sponsor for arrangementet og har tatt stort eierskap til
arrangementet. De bidro solid med markedsføring.

Pris

Lagnavn

By

Land

1. plass

Hældagerskolen

Kolding

Danmark

2. plass

Innovative Space
Viking II

Salten

Norge

3. plass

KIS BLUE

Oslo

Norge

Rising star

Ekkana

Billund

Danmark

Fokuset på Prosjekt er viktig, og verdsatt av både lag, veiledere og prosjektledere. Det å lære
seg å arbeide med et prosjekt fra idé til gjennomføring og produksjon er verdifullt, både mens
elevene arbeider med FLL og ikke minst senere i livet.
Gjennom prosjektet får elevene oppleve skaperglede, utforskertrang, demokrati og medvirkning,
engasjement, kreativitet og kritisk tenkning! Gjennom det grundige arbeidet med prosjekt og
teknologi styrkes relevansen til fagfonyelsen.
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Løsninger:
1. plass

Hældagerskolen
Illumileginator - activity park with LED Lights.

2. plass

Innovative Space Viking II

Norge

Salten

I årets oppdrag valgte vi å forske på overvannsutløp, og hvordan man kan forhindre at
plast og annet avfall kommer fra overvannsutløpene og ut i havet. Vi har undersøkt
eksisterende løsninger, og har deretter utviklet et nytt produkt som vi kaller
Stormwater TRM (Stormwater Trash Reduction Module).
Stormwater TRM skal plasseres på overvannsutløp, og filtrerer bort avfallet fra vannet.
Den fungerer som en sil med et blad som blir rotert av et system styrt av
hydrolikk. Produktet kan tømmes med hjelp fra en vanlig søppelbil. Vi har til nå laget
3D-modeller, samt en liten prototype av produktet. Planen vår videre er å lage en
fullskala prototype, og å få patent på produktet vårt.
Vi har vært i kontakt med Patentstyret, og har fått et prisoverslag på hva det vil koste
med en patent som i første omgang gjelder begrensede områder i Europa.
Vår viktigste motivasjon med dette prosjektet er at vi ønsker å beskytte dyrelivet i
havet, og også forhindre at plast oppløses til mikroplast.

3. plass

KIS BLUE

Norge

Oslo

Vi har forsket på hvordan sement og betong er en livsviktig og nødvendig byggeblokk i
dagens byer, samt hvordan produksjonen av sement og betong bidrar til utslipp av
co2; noe som igjen bidrar til global oppvarming.
I denne forskningsperioden så har vi kommet frem til en løsning som bruker pilerot
istedenfor Portland sement, og grønne energi kilder (vind, sol, hydro, etc) istedenfor
energikilder som bidrar til utslipp av co2.
Så vårt produkt er en betong som bruker pilerot istedenfor Portland sement og lages
ved bruk av grønne energikilder.

Rising Star

Ekkana

Danmark

Billund

Our problem is the navigation of visually impaired people around cities, specifically
how they cross the road. Our solution is an application called B-leif which picks up
transmissions from these technologies called beacons to guide visually impaired
people more safely across the road.
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Skandinavisk finale
Sammen med prosjektledelsen i Ålesund, som skulle være arrangør sammen med oss for den
skandinaviske finalen 2020, levde vi lenge i håpet om at vi skulle kunne arrangere en fysisk
finale 28. november. Men da september kom, var vi alle enige om at det ikke kom til å gå.
Avgjørelsen om at Ålesund i stedet skulle få arrangere finalen i 2021 ble tatt, og vi sto litt på
bar bakke.
Vi bestemte oss da for at vi måtte få til å arrangere noe for alle lagene som ble champions i
byene. De skulle tross alt levere på turneringer oppi alle restriksjoner og retningslinjer, og
fortjente noe å se frem til. Ideen om en heldigital Skandinavisk finale ble til.
Prosjektgruppe:
Mariann Johnsen - prosjektleder
Anne-Lise Grundstad Meby - prosjektleder
Sebastian Siggerud - teknisk ansvarlig
Silje Kumeus - hoveddommer
Marte Antonsen - kommunikasjon, foto og sosiale medier
Det hele startet med en omfattende og god brainstorming der et stort team fra FIRST Scandinavia bidro med ideer. Deretter fulgte en prosess med kategorisering og prioriteringer. Noen
drakamper ble det underveis, men til slutt landet vi på en plan.
Studio og eventbyrå

Et studio skulle binde det hele sammen. Vi inngikk et samarbeid med Opplevelse, et eventbyrå som hjalp
oss med alt det praktiske, og formidlet kontakt med en teknisk leverandør og studio i Oslo, Konsertsystemer
LLB AS.
I studioet var planen å ha:
• Live streaming
• Forhåndsopptak
• Show
• Gjester
Det viste seg å bli vanskelig å få gjester i studio på grunn av innstramming i coronarestriksjonene, men vi
brukte i stedet innsendte hilsener og bidrag fra deltagerlagene. Konferansier Per-Kristian Grytdal gjorde en
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svært god jobb med å holde den røde tråden gjennom sendingen, og imponerte med sine naturfagshow.
Underveis i sendingen pyntet han juletre på uventet vis, og underholdte med flytende nitrogen.
Underveis streamet vi flere ganger live ut til byene, både i form av stemningsbilder fra byene, direkte fra
robotkampene og under avslutningsseremoni med premieutdeling. Det ble utrolig fint, og gjorde det hele
mer levende.
I tillegg fikk vi vist flere presentasjoner, som også synliggjorde flere av delene av FLL, og ikke bare robotkampene som jo ofte er det som får mest oppmerksomhet.

Lokasjon og turneringsbyene

Hvert lag skulle gjennomføre finalen i sin turneringsby, der turneringsbyen skulle stille som arrangør og ha
en egen banedommer i sin by. Dette ville stille store krav til byene både teknisk og praktisk, med tanke på å
overholde restriksjoner og anbefalinger i deres område. Vi gjennomførte flere møter med turneringsbyene
der vi informerte om vår og deres rolle. Turneringsbyene og lagene var veldig positive og løsningsorienterte,
og uten dem hadde vi aldri kommet i mål med arrangementet.
Turneringsbyene stilte med, eller samarbeidet med lagene om:
Et egnet lokale
Robotbord
Banedommer
Datamaskin/mobil til filming av kamper (alle kamper ble filmet for dokumentasjon)
Datamaskin til stream - med Microsoft Teams
iPad/PC til registrering av resultater fra robotkampene
Alle byene deltok gjennom teams. En person hadde det tekniske ansvaret for å holde kontroll på alle de 43
byene, og streame direkte fra riktig sted til riktig tid. Et imponerende arbeid.

Lagene

Lagene var uten unntak utrolig positive. For å skape en dynamisk og interessant sending, ba vi lagene på
forhånd om å sende inn flere bilder/filmer:
Lagbilder
Video der de fortalte hvorfor de liker/elsker/digger FLL
Video der de danser den offisielle FLL-dansen + selvvalgt koreografi
Presentasjon av prosjekt, teknologi og kjerneverdier
Lagene var utrolig flinke og hadde virkelig gjort seg flid med videoene. Dette ble satt sammen til flere filmer
som vi viste i løpet av sendingen. Tilbakemeldingen var at lagene syntes det var gøy å se både seg selv og
de andre lagene gjøre det samme.

Dommere og bedømming

Vi hadde totalt 25 dommere som satt rundt omkring i hele Skandinavia. Disse bedømte presentasjonene og
var tilstede i Q&A-sessions med alle lagene på turneringsdagen. Totalt hadde vi sju dommergrupper, som
hver brukte det nye bedømmingssystemet, der hver gruppe bedømte alle kategorier sammen. Gruppene var
sammensatt med ulike språk og kompetanser, og de deltok via Zoom. Uten dommerne ville ikke den digitale
finalen vært mulig, og vi setter utrolig stor pris på deres gode måte å møte lagene og oss på!

Gjennomføringen

Finalen ble som planlagt avholdt 28. november.
Presentasjonene ble sendt inn på forhånd slik at dommerne kunne se gjennom og diskutere dem før
turneringsdagen. På turneringsdagen hadde alle lag en Q&A-session med en dommergruppe der dommerne
kunne stille spørsmål til prosjektet, kjerneverdiene og roboten/programmeringen.
Robotkampene ble gjennomført live på turneringsdagen og flere av disse ble vist på sendingen fra studio.
En dommer i turneringsbyen dømte kampen live. Alle kampene gikk på bestemte tidspunkt. Vi fikk noen
utfordringer der noen var sene med å legge inn resultater, men alt i alt fungerte det godt!
Studio som bandt det hele sammen. Her ble det vist presentasjoner som lagene hadde sendt inn,
stemningsbilder, videoer, show mm.
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Prisvinnere
FIRST LEGO League
Champion
Robo Sapiens
Danmark

Nominerte lag:
• Robo-Sapiens, NoTcrackers
• Aktiva Gänget, Meme Team
• RoboMech 2.0

Robotkonkurransen 1. plass
Chip Dipp (Norge)
Prosjektprisen 1. plass
Team Rett i Ryggen Norge
Prosjektprisen 2. plass
Aktiva Gänget Sweden
Prosjektprisen 3. plass
Meme Team Færøyene
Teknologiprisen 1. plass
NoTcrackers Sverige
Teknologiprisen 2. plass
RoboMech 2.0 Norge
Teknologiprisen 3. plass
Många Mandariner Sverige

Kjerneverdiprisen
Jyderne Danmark

Robotkonkurransen 2. plass
Robo-Sapiens (Danmark)
Nominerte lag:
• Aktiva Gänget
• RoboMech 2.0
• Aspeboda science club
• Meme Team
• Team Rett i Ryggen

Nominerte lag:
• Playtime
• Många Mandariner
• Robo-Sapiens
• NoTcrackers
• RoboMech 2.0

Nominerte lag:
• Team ActivEL •
• NoTCrackers •
• Jyderne

Den digitale sendingen for
Skandinavisk Finale 2020 hadde
over 3 000 seere!

Program
08.00

Laget ankommer
Velkomstfilm
Klargjøring for kamper

10.00 - 12.00

Testing
Byene fikk en ca.-tid hvor vi
testet fra deres by

09:30 - 09:45

1. robotrunde

10:45 - 11:00

2. robotrunde

13:00

Sendingen starter
Lagene hadde også
en spørsmål/svar-session
med dommerne.
De fikk tildelt et kvarter
mellom 08.45 og 11.55
Innmarsj
Stemningsrapport fra noen
byer (avtalt på forhånd)

Aktiva Gänget
Meme Team

Visning av presentasjoner
13:40 - 13:50

Veilederprisen
RoboMech 2.0 Norge

Vi sendte noen kamper live
(avtalt på forhånd)
13:55
14:15 - 14:25

Oppsummering
Alt i alt er FIRST Scandinavia veldig fornøyd med arrangementet. Det
å planlegge et så stort digitalt arrangement på så kort tid når man ikke
har gjort det før, er utfordrende, men også utrolig gøy. Teamet har lært
mye og det er flere ting fra denne digitale finalen vi kan ta med oss
videre, ikke minst hvordan vi kan løfte prosjektdelen av FLL, og knytte
lagene sammen gjennom felles oppgaver i forkant av turneringen.

3. robotrunde

14:25
14:35 - 14:45

Diverse innslag
Kvartfinale - sendt live
(utvalgte)
Diverse innslag
Semifinaler

14:45

Diverse Innslag

14:55

Finaler - sendt live

15:30

Avslutningsseremoni

Vi har tilknyttet oss nye mennesker som vi kan samarbeide med i
fremtiden, og nok en gang har vi bevist at vi kan levere!
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Fra Veilederundersøkelsen

Hvor mange år har du vært veileder i FIRST LEGO League,
inludert årets sesong?

100%

75%

50%
42.1%
25%
22.8%
9.4%

0%

1

2

3

4.7%

5.8%

5.3%

4

5

6

1.2%

1.2%

1.8%

1.8%

4.1%

7

8

9

10

Mer enn
1-0 år

Totalt observasjoner 171
Hvor mange lag var du veileder for?

89.2%

Totalt observasjoner
1
2
3
Flere enn 3

vil anbefale andre
å være veileder i FIRST LEGO
League

Laget mitt var:

100%

75%

50%

60.1%

25%
17.9%
8.3%

0%

et skolelag, hvor vi brukte
vanlige undervisningstimer
til FIRST LEGO League

et skolelag, hvor vi brukte
valgfagstimer til
FIRST LEGO League

Totalt observasjoner 168
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et skole/hjem samarbeid
mellom lærer/veileder
og foresatte

10.7%

et privatlag

3.0%

annet

170
57.1%
22.9%
11.8%
8.2%

Hva er hovedgrunnen til at du deltok som
veileder i FIRST LEGO League?

100%

75%

50%

56.4%
49.1%

49.1%

44.2%

25%

30.3%
23.0%
0.6%

0%

For å få
programmering inn
i ordinær undervisning

For å arbeide
med teknologi
og design

For å arbeide
med innovasjon

Initiativ tatt
av skoleledelsen

For å øke
motivasjonen
til elevene

På grunn av
årets tema

9.1%

Personlig
utvikling

Annet

Totalt observasjoner 165
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Hvorfor vil du som veileder anbefale
andre å delta i FLL?
Oi! Her er det mye:
1. Først og fremst elevenes utvikling i perioden. Både faglig, sosialt og måten de
jobber på gjennom prosjektet har de en unik mulighet for å dra med seg i annet faglig
arbeid. Viktigheten med å forstå at de er et lag, og at lagets beste kommer foran. Jobbe konkret mot et mål.
2. Det å se hvordan elevene utvikler eierskap til prosjektet utover i perioden. Se dem
blomster på ulike felt. At de får muligheten å se det praktiske i realfagene gjennom
programmering og koding. Alle vurderinger de må ta rent strategisk ut fra gitte kriterier er verdifulle erfaringer å ta med seg uansett prosjekt de skal være med på senere.
3. Elevene utvikler stolthet over sitt eget produkt, lærer seg å være kritiske til eget
arbeid. Får innspill og må endre på produktet for å utvikle det videre.
4. Tenne realfagsspirene!
5. Motiverende for egen utvikling og for skolen i sin helhet. Det å se elever være stolte
av seg selv og sine produkter er nesten rørende.
6. Elevene lærer seg å stå i en prosess over lang tid, med alt det innebærer av opp og
nedturer. Men at de likevel kommer fram til målet med et produkt de er stolte av.
7. Jeg har aldri før i skolesammenheng opplevd noe som gir en sånn mestringsfølelse
som FLL gjør. Det er tidkrevende og krever aktiv innsats fra dem selv, om produktet
skal bli bra.
8. Rett og slett utrolig motiverende og givende å følge dem gjennom hele prosessen.
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"

Spennande og interessant. Det er opplysande å sjå utvikling og
meistring til elevane, sjølv dei som ikkje er så gode reint
teoretisk. Godt utbytte og relevant ihht fagfornyinga.

"

"

Det var utviklande for meg med tanke på korleis ein kan variere
undervisninga, og ein blir kjend med elevane på ein annan måte
enn berre gjennom fagleg undervisning.

"

"

Å arbeide med programmering og forsking utviklet elevene på en
god måte. Å se mestringen og samarbeidet til elevene var givende.
Det er veldig lærerikt og motiverende for både deltakere og
veiledere.

"

"

Jeg synes, det er et
godt projekt. Det er
meget professionelt
og meget lærerigt for
eleverne.

"

"

For det er en veldig læringsrik prosess både for elever og
voksne. At elever er motiverte og jobber for et felles mål der alle
må bidra, er veldig inspirerende og kjekt å være en del av. Selv
om det krever mye arbeid og organisering av veilederen, er jeg
glad for at jeg fikk sjansen til å være med på dette. En stor fordel
om en annen veileder på skolen har vært med før og vet litt hva
som kreves for å komme godt i mål.
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"

Fra Deltakerundersøkelsen
Kjønnsfordeling

49,3 % jente
46,1% gutt

•
•

2,3% annet alternativ
2,3% ønsker ikke svare

Hvor mange ganger har du deltatt i FIRST LEGO
League, inkludert årets turnering?

100%

75%
74.7%
50%

25%
13.3%

7.2%

0%

1

2

3

1.3%

0.7%

1.9%

0.8%

4

5

6

7

Totalt observasjoner 990
Hva jobbet du med i årets FIRST LEGO League?

Du kan velge flere svar
100%

75%

50%

54.9%
45.1%
38.0%

25%

8.7%

0%

Teknologi

Totalt observasjoner 973
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Prosjekt

Kjerneverdier

Annet

FIRST LEGO League har økt min interesse for:

100%

75%

50%
47.7%
34.5%

25%

27.6%
18.3%

15.7%

0%

Matematikk

Naturfag

10.3%

8.9%

9.1%

Samfunnsfag

Norsk/Svensk
Dansk

Engelsk

Programmering

Innovasjon

Å lære

Totalt observasjoner 967

Jeg har blitt bedre til å:
1000
900
800

17.3%

15.0%

18.3%

18.7%

22.8%

47.2%

45.2%

49.2%

46.3%

37.8%

36.5%

32.1%

30.9%

Tenke innovativt (tenke
nytt/forbedre noe)

Løse problemer i den
virkelige verden

700
600
500

53.5%

400
300
200
100
0

29.1%
Definere en
problemstilling

Tenke kritisk og stille
spørsmål

Gå i dybden på
utfordringer

1000
900
800
700

400

29.4%

28.7%

34.4%

37.0%

Designe/bygge
en funksjonell
robot

Programmere

300
200
100
0

Totalt observasjoner
Mye bedre
Litt bedre
Usikker

11.2%

35.6%

34.5%

53.7%

54.3%

Samarbeide

Være kreativ

34.3%

36.2%

600
500

10.7%

947

ÅRSRAPPORT 2020 /37

Når du blir eldre, kunne du tenke deg å studere eller
jobbe med:
1000
900
800
700

36.0%

37.9%

44.6%

36.6%

30.9%

27.7%

32.3%

30.6%

51.9%

47.1%

52.7%

20.4%

20.5%

16.7%

Matematikk

Naturfag

Samfunnsfag

600
500
400

37.6%

300
200
100
0

19.5%
Innovasjon

Totalt observasjoner
Ja
Nei
Kanskje

31.6%

25.5%

Teknologi/
programmering

Forskning

940

Vil du anbefale FIRST LEGO League til andre?

Totalt observasjoner
Ja
Nei
Vet ikke
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940
74.3%
12.0%
13.7%

Fra Prosjektledere:

I den utfordrende tiden vi
"har
vært inne i, har FIRST
Scandinavia vist seg fra
sin beste side! Profe
sjonell, tydelig, og
samtidig utrolig fleksible i
forhold til nye smittevernregler osv. Utfordringen
har vært stor for i år, og
deres hjelp underveis har
vært til stor hjelp!

"

for altid hurtigt svar og
"Tak
hjælp

"

i Bodø!
"NiAlltidär fantastiska
snabb support, positi-

va och professionella i allt ni
gör!

"
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Hvorfor deltok du som veileder i FIRST
LEGO League?

"

For å skape et godt klassemiljø, for å arbeide med
reelle og relevante problemer, for å trene på å definere en
problemstilling og utføre et forskningsarbeid, for å vise at
barnas arbeid er viktig og blir tatt på alvor, for å få
kontakt med ekte eksperter og fagmiljøer, for å arbeide
med oppgaver der alle i gruppen får viktige oppgaver
fordi det er så variert.. Fordi det er et FANTASTISK
prosjekt!!!!

"

"

Etter å ha vært veileder og dommer i flere år ser jeg
hvilken fantastisk påvirkning dette har på deltakerne. De
får brukt kreativiteten sin og de lærer å samarbeide på
helt nye måter, og ikke minst ser de at de kan få det til
bare de prøver og ikke gir opp! Enestående arrangement
og tiltak!

"

"

Synes konseptet er fantastisk. Det at barn kan lære
konstruksjon, programmering, strategi, samarbeid, være
nysgjerrig, formidle og samtidig konkurrere i det er helt
topp. Mange av våre deltakere har aldri gjort noen av
delene når de begynner hos oss.

"
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Nyheter
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Søk i artikler


Utvalg av pressesaker:

pens svar på årets FLL-utfordring er en app med ukentlige aktivitetsmål. Fra venstre: Celine Jansen
sen, Emma Christin Borge Zweidorffog Sarah Jade Mackenzie.

Robotkjøring på høyt nivå
– Noe av programmeringen som elevene gjør er mer avansert enn hva jeg kan, sier
Arild Mundal, veileder for to First Lego League-lag på Holen skole og ett frittstående
lag med elever fra Alvøen skole. Nå ser han frem til årets regionale �nale i verdens
største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge.
Publisert: 03.11.2020 10:24 , Oppdatert: 06.11.2020 13:17

Tekst og foto: Magne Fonn Hafskor
– First Lego League handler om nysgjerrighet, utforskertrang og tverrfaglighet. Du får
egentlig inn alle fagene på en eller annen måte.
Forskning og løsning
First Lego League (FLL) har vært arrangert årlig siden tusenårsskiftet, og går ut på å forske på
og foreslå en løsning på en samfunnsaktuell utfordring. Årets tema heter «Replay», og handler
om at deltakerne skal forske på egenvalgte problemstillinger innenfor sport og aktivitet. I
tillegg skal de programmere og utstyre en Lego Mindstorms-robot til å løse bestemte oppdrag
på robotbanen.
VilVite arrangerer den regionale �nalen for First Scandinavia lørdag 7. november. Egentlig
skulle det da konkurreres i �re kategorier, men i år må tre av presentasjonene skje digitalt.
Kun robotkonkurransene går «som normalt», men med kun få deltakere per lag.
Hver robotkamp varer i to og et halvt minutt, og alle lag har tre innledende runder der den
beste poengsummen teller. De beste lagene konkurrerer videre frem til �nalen. Laget som tar
sammenlagtseieren (i alle de �re kategoriene) – og vinner championsprisen i hver
turneringsby – inviteres til å delta i den skandinaviske �nalen, som avholdes tre uker etter de
regionale konkurransene.
Heldigital nale

Test av roboten. Holen Teknopraksis har lag
trenger på robotbanen. Fra venstre

FIRST LEGO LEAGUE

First Lego League (FLL) er verdens
største kunnskaps- og
teknologikonkurranse for barn unge
i alderen 4-16 år. VilVite er lokal
arrangør.
First Scandinavia står bak FLL i
Norge, Sverige, Danmark og
Færøyene. Dette er en ideell
stiftelse som siden år 2000 har
utviklet og gjennomført konsepter
og prosjekter innen realfagene for
over 500.000 barn og unge.
Konkurransen er et samarbeid
mellom First Scandinavia og
Equinors talentutviklingsprogram
Morgendagens Helter – der satsing
på utdanning og realfag står
sentralt.
Årets FLL-tema heter Replay, og
handler om at deltakerne skal
forske på egenvalgte
problemstillinger innenfor sport og
aktivitet.
Den regionale FLL-�nalen for
aldersgruppen 10-16 år arrangeres
via VilVite lørdag 7. november. Her
er 25 lag påmeldt. På grunn av
smittevernhensyn vil det bli en
heldigital �nale, og publikum blir
henvist til å følge med på
strømming via VilVites nettside
(vilvite.no).
Den regionale �nalen arrangeres
med støtte fra Equinor, BI Bergen,
Fana Sparebank og Tekna. Mer
informasjon: hjernekraft.org,
�rstscandinavia.org og vilvite.no.

Onsdag kom meldingen fra VilVite om at årets regionale �nale blir heldigital. VilVite planla å
samle 25 lag med 120 deltakere og veiledere til regional �nale kommende lørdag, med
omfattende smitteverntiltak og tilpasninger av konkurransen. Nå erstattes det fysiske
arrangementet med digitale innleveringer og livesending.
– Vi vet at barna har jobbet og gledet seg i ukesvis, og jeg skulle ønske vi kunne gitt dem en
velfortjent og fantastisk opplevelse på VilVite på lørdag. Selv om vi har lagt opp til
omfattende smitteverntiltak, vurderer vi at risikoen ved å møtes fysisk har blitt for stor etter
siste dagers utvikling. Både foreldre, lærere og vi selv har blitt urolige av de stigende
smittetallene. Vi vil være sikre på at vi kan gjennomføre hele turneringen og kåre en vinner vi
kan sende til den skandinaviske �nalen. Derfor legger vi nå om til en heldigital turnering med
innsending av alle bidrag for bedømming, sier prosjektleder Charlotte Tonheim ved VilVite.
Vil vinne på VilVite
De ulike lagene deles vanligvis inn i to grupper; en som har ansvaret for det som skjer på
matten (programmering og bygging) og en som gjør forskning på en problemstilling knyttet
til årets tema. Noen har også valgt en annen modell for hvordan de samarbeider.
– Vi bytter på hvem som gjør hva i gruppen, forklarer Isabell Dagnes Mundal, en av de fem
jentene på Alvøen-laget Vil Vinne – som alle er elever på trinn seks ved Alvøen skole.
Dette er andre året de deltar. Spillebordet har de installert hjemme hos Arild Mundal, som er
faren til Isabell.
– Jeg startet laget fordi jeg ville at min datter skulle få være med på dette, sier Mundal, som er
godt kjent med FLL-prosjektet etter å ha jobbet med det i mange år, både som skolelærer og
som tidligere ansatt ved VilVite.
Fra 2012 til 2014 jobbet han halv stilling som lærer ved Holen skole og halv stilling som
formidler ved VilVite. Han er fortsatt teknisk prosjektleder for VilVites satsing på FLL, i tillegg
til at han er digital pedagog for Bergen kommune.

– Så du har kontakt med andre skoler også da?
– Ja. Hvis det er noen som lurer på noe angående robotbanen, robotbygging, og
programmering, så kan de ta kontakt med meg. Det er gratis for skolene i Bergen, siden det er
kommunens fagavdeling som betaler meg for å holde kursene.

– Da er det vel du som har innført FLL på Holen skole?
– Det stemmer. Skolen har vært med siden 2010. Vi har fem rom vi kan bruke, så vi har store
muligheter til å kunne jobbe med litt forskjellige ting.
Jobber tverrfaglig

– Hvilket utbytte får elevene fra dette sammenlignet med tradisjonell undervisning?
– Fordelen er at du kan ha fokus på �ere ting samtidig og tenke litt utradisjonelt. Elevene kan
få jobbe med det de trenger å utvikle seg på i stedet for at alle skal sitte med det samme, sier
han.
– Men det viktigste er at de lærer å samarbeide og å tenke selv. FLL handler om nysgjerrighet,
utforskertrang og tverrfaglighet. Du får egentlig inn alle fagene på en eller annen måte.

– Kroppsøving også?
– Akkurat dét sliter vi kanskje litt med, men årets tema legger jo opp til aktivitet. Ellers er det
mye matematikk involvert når roboten skal programmeres. Da snakker man om rotasjoner,
vinkler og avstandsberegning.

– Hvor viktig er konkurranseelementet?
– Jeg synes det er knallviktig, men vi er ikke nødvendigvis ute etter å vinne – selv om det
smakte bra da Holen Teknopraksis ble tildelt teknologiprisen i fjor. Det som er viktig er at alle
skal ha vært gjennom en forskerprosess og alle skal få prøve seg på programmering, sier han.
– Det er veldig moro å se utviklingen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Mange av dem får
et høyt nivå på programmeringen. Noe av det de gjør er mer avansert enn hva jeg kan. Men
det er helt OK.
Tørrskodd spasertur i Bergensvær
Undertegnede kan gjerne underskrive på det samme. Etter å ha besøkt alle de tre lagene som
veiledes av Arild Mundal, er en stille imponert over hva de får til, og hvor dedikerte de er til
oppgavene. Kanskje det rett og slett handler om innstilling?
– Jeg blir litt oppgitt når programmeringen av roboten ikke fungerer. Men da er det bare å
nullstille og se det fra et nytt synspunkt, sier Olav Stokke Hammer på ungdomstrinn-laget
Holen Teknopraksis.
Forskningsbiten til laget hans handler om å skape aktivitet ved hjelp av en VR-simulator.
– Man har på seg VR-briller, hodetelefoner og gjerne en mikrofon, og så står man på et
underlag som kan rulle i alle retninger.
På den måten kan man ta seg en lang spasertur i en virtuell verden uten å bevege seg ut fra
stuen.
– Her i Bergen er det mye regn, og da er det ikke så populært å gå ut, i hvert fall ikke for meg,
fortsetter han.
Belønning for aktivitet
Trinn fem på Holen skole har en egen gruppe, for enkelhets skyld kalt Holen Barneskole.
Forskningen deres handler også om aktivitet, men da ute i den virkelige verden.
– Tanken vår er å lage en app for å få folk ut i aktivitet, fordi alt for mange sitter hjemme og
ser på mobilen, sier Annalinnea Clausen.
Appen deres planlegges med ukentlige mål. Når du har klart disse så får du en premie.
– Et av målene er å gå to kilometer to ganger i løpet av en uke: Dersom du klarer det, får du
rabatter i helsekost- og sportsbutikker, forklarer Ricce Christine Furnes.

– Kan man fuske?
– Egentlig ikke, siden appen skal ha både skritteller og GPS. Hvis du går en fjelltur, så vil den
registrere at du har gjort det.
Ideene har de kommet frem til i fellesskap.
– Noen ganger kommer alle med forslag. Da plukker vi ut de beste, og avgjør det med
loddtrekning.
Gode verdier
Holen Teknopraksis har også lagt vekt på samarbeid. To av elevene har jobbet med roboten og
programmeringen, mens de �re andre har jobbet med forskningsprosjektet.
– Vi samarbeider egentlig ganske greit, selv om vi ikke blander oss så mye inn i hva de andre
gjør, sier Sebastian Torgersen, som har vært i forskergruppen.
– Nei, men vi kommer med tips og forslag til hverandre, legger Olav til.
Han har jobbet mest med programmeringen.

– Er det noe som er sammenfallende mellom forskningsoppdraget og robotbordet?
– Ja, for på banen er det faktisk mulig å sette ut en modell av forskningsprosjektet. Den
kommer vi til å bygge, og samarbeide om det.

– Hva har dere lært av prosjektet?
– Veldig mye om kjerneverdier, og at samarbeid er viktig. Før vi begynner med noe nytt, må vi
gå gjennom det. Det går lett skeis dersom vi bare går rett på, uten å snakke sammen om det på
forhånd.
Noe av nøkkelen til FLLs suksess ligger nettopp i kjerneverdiene deres. Disse handler om at
laget skal være bevisst på hva de har lært, hva dette kan brukes til i virkeligheten, hvordan de
har samarbeidet, hvordan de har fordelt oppgavene, og hvordan de har formidlet og delt
ideene slik at andre lag kan ha nytte av dem.
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Sosiale medier noen av våre beste innlegg
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Oppsummering
I vårt 21. FLL-år ble alt snudd på hodet. Det ingen hadde forestilt seg at kunne skje, inntraff i
mars. Vi kunne valgt å avlyse sesongen, men vi ønsket at FLL skulle bestå og at det skulle være
et positivt innslag i lærernes og elevenes kaotiske hverdag som plutselig besto av
omorganisering og endring.
Annerledesåret har gitt oss mange utfordringer, men også muligheter og lærdom. Gjennom året
har vi økt vår kompetanse på digitale leveranser, både i møter, webinar, filmer og annen
kommunikasjon. Vi har lært mye som vi kommer til å ta med oss videre og som kommer til å
gjøre FLL enda bedre i årene fremover!
Mest av alt sitter FIRST Scandinavia igjen med en takknemlighet for alle som også i 2020 fikk
FLL til å bli en realitet; lag, veiledere, dommere, frivillige, og ikke minst prosjektledere og deres
organisasjoner. Uten dem hadde det ikke vært mulig!
Når vi ser frem mot 2021 ser vi lys i tunellen. I 2021 skal vi fortsette det viktige arbeidet med å
synliggjøre relevansen FLL har for læreplanen. Med nøkkelord som skaperglede, utforskertrang,
innovasjon, bærekraft, programmering mm., passer læreplanen som hånd i hanske med FLLs
arbeid og verdier. Ikke minst settes det fokus på sosiale ferdigheter som samarbeid,
kreativitet og utholdenhet. Når vi vet at samfunnsutviklingen går i et høyt tempo, og at mange av
våre barns arbeidsplasser ennå ikke er skapt - ja, da blir det viktig å lære elevene å bli
problemløsere, og å legge til rette for kreativitet og innovasjon!
Vi skal tilknytte oss nye turneringsbyer, nye veiledere og nye lag. Vi skal fortsette å ha digitale
møtepunkter, men forhåpentligvis også fysiske. Vi skal utvikle webinarer og opplæringsfilmer.
Og ikke minst krysser vi fingrene for at når november kommer, så skal barn, ungdom og voksne
igjen møtes til en skikkelig FLL-feiring!
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Sponsorer
Stiftelsen FIRST Scandinavia støttes økonomisk av bedrifter og offentlige myndigheter. Følgende sponsorer
gjorde FIRST LEGO League mulig i Skandinavia 2020.

Hovedsponsor Equinor er et bredt energiselskap med en stolt historie. Med 21 000 engasjerte ansatte som
utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant
verdens største offshoreoperatør, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk
utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger de en global virksomhet tuftet på
selskapet sine verdier og framtidens energibehov.
Equinor er, gjennom Morgendagens helter-programmet, hovedsponsoren til FIRST LEGO League (FLL), og
ved å støtte FLL ønsker Equinor å inspirere unge mennesker over hele verden til å bli interessert i vitenskap,
teknologi og forskning.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og
videregående opplæring, og er underlagt Kunnskapsdepartementet.
Utdanningsdirektoratet støtter FIRST LEGO League som ett av mange tiltak for å
motivere barn og unge til å velge realfag.
Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 87 000
medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i
forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. For Tekna er det viktig å være
en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å formidle realfagenes betydning for
fremtidig verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Tekna støtter FIRST LEGO League
på flere måter.
Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som
arbeider for rammebetingelser som styrker kraftnæringens lønnsomhet og
konkurranseevne. Organisasjonen har 280 medlemsbedrifter som produserer, frakter
og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av
kraftproduksjonen og dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Energi
Norges visjon er bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.
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Følg FIRST LEGO League Skandinavia på
Facebook, Snapchat, Flickr og YouTube.
Og @hjernekraft på Instagram

hjernekraft.org
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