
1

VEILEDERHEFTE



2

GODE OPPLEVELSER MED TEKNOLOGI OG 
PROSJEKTARBEID

-
UNDERVISNINGSFORM SOM EGNER SEG GODT 

FOR TILPASSET OPPLÆRING
-

ØKER INTERESSEN FOR NATURFAG,
MATEMATIKK OG TEKNOLOGI

-
FREMMER SAMARBEID OG GODT

KLASSEMILJØ - LAGFØLELSE 
-

KREVER FERDIGHETER UTOVER DET RENT 
FAGLIGE

-
FLL ER EN DEL AV UNDERVISNINGEN, IKKE ET 

TILLEGG TIL!

Hvorfor FLL?



3

Innhold:

GENERELT

Hva er FLL?

Quick start

UTDYPNING

Praktisk info
FLL Kjerneverdier
Hvorfor FLL i skolen?
Metodikk
Motivasjon/ tips & triks
Roboten
Turnering

VEDLEGG

Ordliste

Når du ser symbolet 8 betyr det at du finner oppdatert informasjon på hjernekraft.org.

Når du ser symbolet & betyr det at du finner utdypende info i dette veilederheftet.

4

6

8
10
11
12
16
18
20

23



4

FIRST® LEGO® League (FLL) er en kunnskaps- og teknologikonkurranse der barn skal finne innovative løsninger på 
problemer som ingen voksne vet svaret på. Hver høst lanseres et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsaktu-
elt tema. Hensikten med FLL er å øke barn og unges interesse for realfag og teknologi og stimulere dagens unge til å 
bli morgendagens ingeniører og forskere.

Hva er FIRST® LEGO® League?

I kategorien prosjekt skal laget selv definere et problem. 
De skal lete etter og forske på fakta rundt problemet, og 
utvikle en ny og smart løsning. 

I kategorien teknologi skal laget designe og programmere 
en robot som skal kunne løse oppgaver på robotbanen.

Elevene skal markedsføre produktet og laget sitt, akkurat 
som en vanlig bedrift.  

Kjerneverdiene omfavner hele FLL og vil være en viktig del 
av arbeidet med både prosjektet (P), teknologidelen (T) og 
markedsføringen (M).

 
Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Lagene kan 
med fordel være sammensatt av jenter og gutter med
forskjellige evner og interesser. Det viktigste er at man
ønsker å gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen. 
Erfaring viser at de lagene der deltagerne bygger på 
hverandres kunnskaper får best resultat.

Lagets veileder(e) trenger ingen forkunnskaper, men det 
er et ønske at veilederen:
• Vil utforske nye ting sammen med barn
• Har gode kommunikasjonsevner
• Har evne til å gjøre flere ting på en gang og prioritere
 

Lærere, foreldre, fotballtrenere, fritidsledere etc. er alle ut-
merkede valg i rollen som veileder.

FIRST LEGO League er faglig forankret i skolen. Alle ele-
mentene tar utgangspunkt i kompetansemål/læringsmål 
i Norge, Sverige og Danmark. FLL er tverrfaglig, og har 
hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk.

Tidligere år har lag arbeidet med avfall i “Trash Trek”, frem-
tidens undervisning i “World Class”, relasjonen mellom dyr 
og mennesker i ”Animal Allies” og nanoteknologi i “Nano 
Quest”.

P T

MK J E R N E V E R D I E R

KJER N E V E R DIER



5

Erfaring fra en veileder
Når man går i gang med FIRST LEGO League, er det 
viktig at minst en av veilederne setter seg inn i hele pros-
jektet; verdier, mål osv. Det krever en del, men vil spare 
mye tid og feil senere. Deretter bør laget, uansett om det 
er skole -eller fritidslag, sette seg ned å se på hva som 
er målet for laget. Hvor mye tid skal vi bruke, hva vil vi 
oppnå? Det nytter ikke om én veileder eller ett lagmedlem 
vil bruke masse tid hvis de andre på laget bare vil bruke 
litt tid og setter andre aktiviteter først. 

Før oppdragslipp
I Nonstop hadde vi lag- og foreldremøte både med og 
uten lagmedlemmer samme kveld, for å diskutere disse 
tingene. Vi definerte i stor grad på forhånd hvem som 
skulle ha hovedansvaret for de forskjellige delene av 
veiledningen. Vi ble enige om tider, både når alle måtte 
være til stede og tider der bare noen arbeidet.  Vi defin-
erte robotdager og forskingsdager. 

Veilederne satte seg inn i verdiene til FLL og viderefor-
midlet dem til laget. Vi fortsatte prosessen med at alle 
var med på alt, selv om vi brukte egenskapene til den en-
kelte der de var best. Gradvis klarte vi å få medlemmene 
på laget til å se at det ikke bare var å ha best forsking 
eller best robot som ga oss noe. Det å lære av hverandre 
og lære bort til andre var like kjekt. Vi gjorde sosiale ting 
sammen og laget ble egentlig en vennegjeng på fritiden. 
De kunne stole på de andre og ikke være redde for å 
dumme seg ut. 

Robotbanen bygde vi som felles kos så fort esken med 
Challengesettet dukket opp. 

En annen ting som er OK å snakke om på forhånd er 
“hva om vi går videre fra lokal turnering?” Sponsormidler 
krever mye jobb og  det er dyrt å reise på tur. Det har 
vært lettere å hente sponsormidler fra noe forskingen 
handler om. Da vi forsket på framtidens klasserom, fikk vi 
Forskerforbundet som hovedsponsor.

Etter oppdragslipp
Det å snakke for dommere eller andre var veldig lærerikt 
for mange på laget.  Vi hadde fokus på at hvis man får 
fram det man har øvd på, er det bra nok uansett plasser-
ing. Jeg anbefaler på det sterkeste at det er flere par som 
kjører roboten under konkurransene. Felles ansvar gir 
større glede om en lykkes og flere til å bære tyngden om 
det ikke går bra. 

Før den lokale turneringen begynte Nonstop å besøke 
andre lag og kjøre på deres bord for å oppdage og luke 
bort forskjeller på bord og lignende. Dette var bra for å 
lære samarbeid og for inspirasjon. Det var bare kjekt om 
andre lag tok etter noen av våre ideer.  

“Inntrykket mitt 
er at ungene
opplevde ting 
som vil være et 
minne for resten
av livet.”

Navn: Yngve Johansen 
Alder: 46 år.

Bor i Tysvær 
Turneringsby Haugesund.

Veileder fra 2011.
4 forskjellige lag
(både privat og skolelag)
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FØR OPPDRAGET SLIPPES:
q Dann lag
q Meld dere på 8
q Les veilederheftet & 
q Bli kjent med ressursene som ligger på hjernekraft.org 8
q Bli kjent med FLLs kjerneverdier & 8
q Betal påmeldingsavgiften
q Bestill challengesett på fspartner.no 8
q Identifiser utstyr som behøves (se side 10) &
q Bygg et robotbord dersom skolen/laget ikke har det tilgjengelig 8
q Installer LEGO®  MINDSTORMS® EV3 programvare

VED OPPDRAGSSLIPP:
q Last ned årets oppdrag som lanseres i september 8
q Bygg challengesettet og plasser installasjoner på et robotbord
q Lag en fremdriftsplan sammen med laget
q Identifiser et problem laget vil arbeide med og forsøk å finn en   
        løsning på 
q Del ut og gjennomgå dommerskjema og regler 8
q Design og programmer roboten til å løse oppgaver på robotbanen
q Sjekk hjernekraft.org jevnlig for oppdateringer 8
q Finn ut hvordan laget skal markedsføre løsningen sin og laget
q Laget forbereder og øver på presentasjoner innenfor kategoriene:
        prosjekt, teknologi, markedsføring og kjerneverdier
q Planlegg og avhold en generalprøve rett før turneringsdagen
q Planlegg en avslutningsfeiring på slutten av prosjektperioden

Quick start til FLL

En 
god veileder

kontrollerer og 
leder prosessen, 

men ikke
innholdet!

Vi 
anbefaler 

alle veiledere å 
delta på sitt lokale 
veiledermøte uken 

etter oppdrags-
slipp.

Avhold 
en generalprøve 

rett før turnerings-
dagen. På denne måten 
får medelever på skolen, 

lærere og foresatte se 
arbeidet laget har gjort i 

prosjektperioden.



7Faksimile: Lærerveiledning “Nysgjerrigpermetoden” Copyright © Nysgjerrigper/Norges forskningsråd ISBN 978-82-12-03373-3 - 1999, 2006, 2014
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Her finner du en oversiktlig og kort innføring i forskjellige praktiske ting knyttet til prosjektet. Vi anbefaler at du også 
bruker hjernekraft.org aktivt i prosjektperioden.

Praktisk info

PÅMELDING: 8
Påmeldingen starter 1. februar hvert år. Påmeldingsav-
giften inkluderer: tilgang til egen lagside på hjernekraft.
org, 12 t-skjorter med lagnummer, tilgang til årets op-
pdrag og deltagelse i en turnering.

UTSTYR: &
Årets challengesett
Robotbord
LEGO® MINDSTORMS® robot
PC/Mac

Valgfritt materiell som man ønsker å bruke i profilering av 
laget og prosjektet på stand. Eksempler på dette kan være 
plakater, en modell, bannere, etc.

LAGET:
Lagets anbefalte størrelse er inntil 10 barn og 2 veiledere. 
Man kan være færre/flere deltagere pr. lag. Flere deltagere 
medfører at veileder må være mer observant slik at alle 
deltagerne får meningsfulle oppgaver. En skoleklasse på 
30 stk. kan f.eks dele seg inn i 2 lag.

KOSTNADER: 8
Oppdaterte priser på LEGO® MINDSTORMS® EV3 robot og 
challengesett finner du på: fspartner.no
 
Påmeldingsavgiften er oppdatert på: hjernekraft.org
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ORGANISERING AV ARBEIDET:
Det er ulike modeller på hvordan veiledere velger å 
organisere laget sitt. Uansett hvordan man organiserer 
laget, vil det være en fordel å bruke en eller annen form 
for “smørbrødliste” til de ulike delene av prosjektet. Denne 
kan bl.a. inkludere oppgaver som skal gjennomføres, 
hvordan den skal gjennomføres, tidsramme og hvem i 
laget som er ansvarlig.

Tradisjonelt sett ser vi 3 typer lag organiseringer:

1) KUN SKOLE: &8
Vi vektlegger at FLL skal være forankret i skolen. Alle ele-
mentene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemål i 
Norge, Sverige og Danmark.

Både innhold og arbeidsmåter i FLL egner seg godt til
arbeid med de grunnleggende ferdighetene og kompe-
tasemål i mange fag. FLL er tverrfaglig med hovedvekt 
på naturfag, norsk og matematikk .

Se hvorfor FLL passer inn i skolen side 11.

2) KOMBINERT SKOLE/HJEM SAMARBEID: 8
Flere lag organiserer FLL med arbeid både på skolen 
og hjemme. For eksempel vil et lag som har valgfaget 
Teknologi i praksis kunne arbeide med roboten og robot-
oppdragene på skolen, mens de arbeider med prosjektet 
på fritiden.

Et annet lag vil kanskje arbeide med prosjekt og 
markedsføring på skolen, mens en eller flere foresatte tar 
robotdelen på ettermiddagen.

3) KUN HJEMME “FRITIDSLAG”: 8
Fritidslag som ikke bruker skoletid på FLL er avhengig 
av å gjøre dette på ettermiddag/kveldstid. Engasjerte 
foresatte, fritidsklubbarbeidere, kodeklubber, robotklub-
ber etc. legger sammen med barna opp en framdriftsplan 
som de arbeider etter gjennom perioden.
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VI ER ET LAG. 
-

VI ARBEIDER SAMMEN FOR Å FINNE 
LØSNINGER, MED HJELP FRA VÅRE VEILEDERE 

OG MENTORER.
-

VI VET AT VEILEDERNE OG MENTORENE IKKE 
HAR ALLE SVARENE – VI LÆRER SAMMEN.

-
VI ER GODE KONKURRENTER.

-
DET VI OPPDAGER, LÆRER OG ERFARER ER 

VIKTIGERE ENN DET Å VINNE.
-

VI DELER ERFARINGENE VÅRE MED ANDRE.
-

VI VISER GRACIOUS PROFESSIONALISM® OG 
COOPERTITION® I ALT VI GJØR.

-
VI HAR DET GØY!

FLL kjerneverdier
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FIRST LEGO League har klar forbindelse til Læreplan for Kunnskapsløftet, både de grunnleggende ferdighetene og kom-
petansemål i flere fag. Det overordnede målet for opplæringen, står beskrevet i Kunnskapsløftets første setning: “Op-
plæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre” 1.

Hvorfor FIRST® LEGO® League i skolen?

Deltakelse i FIRST LEGO League kan bidra til å nå dette 
målet. FLL har en god tilknytning til det som i didaktikken 
kalles inquery based learning, eller undringsbasert læring, 
der elevene får stille spørsmål, undre seg, undersøke, ut- 
forske, eksperimentere og søke etter kunnskap2.

Gjennom prosjektkategorien får elevene utforske sam-
funnsaktuelle tema, der deltakerne selv utforsker en 
problemstilling de har utarbeidet. De får erfare forskning 
i praksis og bli kjent med ulike forskningsmetoder (se s. 
15).

Teknologidelen gir elevene ferdigheter i å designe, 
programmere og i å være nøyaktig. Teknologidelen er 
spesielt relevant for naturfag og matematikk, men gir 
også god trening i å lese instruksjoner og dermed veldig 
relevant også for norskfaget. I tillegg er mange instruks-
jonsvideoer på engelsk, og mange synes derfor de får økt 
sine engelskkunnskaper gjennom FLL.

PERIODEPLAN OG MÅLARK: 8
Før arbeidsperioden kan det være lurt å vurdere periode- 
plan og målark. Det er laget eksempel på periodeplan
og målark for både 5.-7. trinn og for 8.-10. trinn som er 
knyttet opp mot Kunnskapsløftet. Disse er igjen delt i en 
prosjektdel og en teknologidel.

Eksempel på relevante mål i Kunnskapsløftet finner du 
bakerst i dette heftet. I tillegg vil årets tema alltid berøre 
flere kompetansemål enn de som står beskrevet.

TILPASSET OPPLÆRING:
I Opplæringslovens §1-3, slås det fast at:
“Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå 
den enkelte eleven (...)”3.

I FLL trenger laget mange ulike kunnskaper og fer-
digheter, og vil derfor kunne fungere svært godt for 
tilpasset opplæring. Elever med ulike kvaliteter ville 
kunne arbeide med ulike elementer, og dermed bidra på 
en positiv måte i laget.

LAGET TRENGER FOR EKSEMPEL:
-TEKNOLOGER
-PROGRAMMERERE
-FORSKERE
-UTREDERE
-PROBLEMLØSERE
-ENTERTAINERE
-KUNSTNERE
-TEORETIKERE
-PROSJEKTLEDERE
-FOTOGRAFER

Man kan da både tilpasse opplæringen ved å gi passende 
oppgaver til hver av elevene og ved å tilpasse innenfor de
ulike arbeidsområdene.

Arbeid med prosjekter og virkelighetsnære problemer 
stiller krav til læreren, men vil også kunne føre til bedre 
og mer langsiktig
dybdelæring4.

SAMARBEID & KLASSEMILJØ:
På laget er alle lagmedlemmene like viktige, og alle ele-
mentene blir bedømt på turneringsdagen. Gjennom å 
bruke kjerneverdiene i FLL, får elevene erfare at ulikhet i 
klassen er en ressurs, og oppdage nye styrker ved hveran-
dre. Elevene arbeider sammen mot et felles mål der alle er 
tjent med å motivere og styrke hverandre. I evalueringene 
de siste årene har nærmere 90 % av elevene svart at de 
liker å være en del av et lag. Arbeid med FLL kan være en 
styrke for klassemiljøet også på lengre sikt.

1 Læreplanverket for kunnskapsløftet s. 3. 2 Fuglestad,A.B. Bedre matematikkundervisning, Tangenten 2010/4, Caspar Forlag.
3 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova), 1998, Kunnskapsdepartementet. 4 Barron og Darling-Hammond, 2010
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I FIRST LEGO League jobber deltakerne med et prosjekt der utforskning og problemløsning er sentralt. Gjennom de 8 
ukene skal laget definere et problem, finne en løsning på problemet og markedsføre seg selv og sin innovative løsning. 
Metodekapitlet henvender seg i stor grad til skolen, men er like aktuelt for fritidslag.

Metodikk - prosjekt og markedsføring

Med Læreplan for Kunnskapsløftet5 kom Forskerspiren 
med som et eget hovedområde i naturfag. Forskerspiren 
skal gi elevene verktøy som kan brukes til å tilegne seg 
kunnskap. Elevene skal få trening i hypotesedanning, eks- 
perimentere, gjøre systematiske observasjoner, diskutere, 
argumentere, trekke konklusjoner av arbeidet de gjør og 
formidle fagstoff.

Videre er læreplanen under revisjon, og begreper som in-
novasjon, verdiskaping og dybdelæring er fremhevet gjen-
nom Stortingsmelding 286  som viktige begreper i arbeidet 
med ny læreplan.

Det innovative aspektet er viktig i FIRST LEGO League. 
Innovasjon betyr å skape noe nytt (til det bedre). En inno-
vativ løsning kan være å finne en helt ny løsning, eller å 
forbedre en eksisterende.

Før dere setter i gang med forsknings-
delen, kan det være lurt å arbeide
generelt med årets tema først. Temaet
finner dere på hjernekraft.org

OBS! Selv om laget ikke lykkes i å finne en innovativ 
løsning, kan de likevel være med i FLL. FLL handler om 
prosessen underveis.

Når dere setter i gang med prosjektet er det viktig å huske 
at du som lærer er ansvarlig for å lede prosjektet gjennom 
struktur, organisering og veiledning underveis. Det er im-
idlertid elevene som skal være drivkraften, mens læreren 
fungerer som et trygt stillas som elevene kan støtte seg 
på.

I den mer praktiske delen av dette metodekapittelet, har 
vi tatt utgangspunkt i teori fra Bjørkvold6 og deler av fre-
mgangsmåte fra Nysgjerrigpermetoden fra Norges
forskningsråd7.

Trinnene i forskningsmetoden her er i stor grad basert  
på Nysgjerrigpermetoden, og mer utfyllende lesning om 
hvert trinn finner du på:

www.nysgjerrigpermetoden.no. 

5 2006. 6 Meld. St. 28 (2015–2016) - regjeringen.no.  7 2006: Helhetlig tilpassa opplæring. 8 Norges forskningsråd 2014. 
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TRINN 1:
IDÉMYLDRING / PROBLEMSTILLING

Dere har nå fått vite tema og oppdrag. Engasjer elevene i 
utarbeiding av en problemstilling. Under følger et eksem- 
pel på hvordan dette kan gjøres

1) La elevene skrive problemer knyttet til tema ned på 
gullapper. Her er det viktig å presisere at ingen idéer er 
dumme. Alle idéer er gode idéer fordi de kan lede til en 
god problemstilling.

En god problemstilling starter ofte med “hvorfor” eller 
“hvordan” (fordi de ikke kan svares ja eller nei på).

2) Klistre alle gullappene opp på tavla eller en stor vegg.

3) Lag et koordinatsystem som på tavla. (se illustrasjon)

4) Plasser gullappene i forhold til hvordan de passer på 
x- og y-aksen

5) Snakk med elevene om at det er problemstillingene 
som både er relevante og mulig å forske på man helst 
bør spare på. Plukk bort til det kun er 3-5 idéer igjen. For 
å komme ned i 3-5 idéer, kan det hende man bør endre 
parameterne på aksene. For eksempel ”er det nært oss” 
eller ”vil utforske mer”.

Det er lurt at problemstillingen 
er slik formulert at man kan 
gjøre undersøkelser i form av 
forsøk, observasjoner, spørre-
undersøkelser e.l. 

TRINN 2: 
FORMULERE HYPOTESER 

Nå skal elevene formulere hypoteser. De skal prøve å 
skrive litt om hva de tror kan komme til å skje. Setnin- 
gene kan starte med “Jeg tror”. Alle kan skrive hver sine 
hypoteser. Det kan være lurt at alle hypotesene leses opp 
og samles. Hypotesene kan være en veldig god inngang-
sport til diskusjon om emnet og dermed gi idéer til hva 
man konkret skal forsøke å finne en løsning på.

R
el
ev

an
s 

ti
l 
te

m
a

Mulig å forske på
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TRINN 3: 
LEGG EN PLAN

Det er på tide å legge en plan på hvordan man skal 
forske videre på problemstillingen. Deltakerne må finne 
ut hvordan de skal gå frem for å finne en innovativ 
løsning på sitt problem. 

I planen kan følgende tas med:
• Hvilket problem skal vi finne en løsning på?

• Hvilke kilder skal vi bruke for å lære mer om tema?

• Hvordan kan vi finne ut hvilke løsninger som finnes fra 
  før?

• Hvem tar kontakt med hvem?

• Hvem skal ha ansvar for hva?

• Skal man lage en modell?

• Hvordan skal man presentere løsningen sin på
  turneringsdagen?

1.
2.
3.
4.
5.

Tips!
Øv på telefonsamtale, intervju, 
forfatte brev/ mail osv. Hvis 
noen skal ta bilder kan de øve 
seg før de setter i gang.

TRINN 4:
HENT OPPLYSNINGER

Her skal planen laget la i trinn 3 iverksettes. Laget må 
lære mer om tema og sitt valgte problem. De må finne 
ut hvilke eksisterende løsninger som finnes og hvem de 
evt. kan få hjelp fra.  Elevene får nå prøvd seg ute i “feltet” 
og det er viktig at de er godt forberedte når de skal sette i 
gang med undersøkelsene. 

Husk dokumentasjon underveis, også de tingene man 
tror at ikke får betydning. De kan bli viktige senere. 
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TRINN 5: 
KOMME FREM TIL EN LØSNING OG DEFINERE HVEM 
LØSNINGEN ER FOR

Når laget kommer hit, har de gjort undersøkelser og 
forsket på sitt problem. De skal nå utarbeide en innovativ 
løsning på problemet. Din jobb blir å veilede elevene i ar-
beidet med å systematisere, oppsummere og støtte laget 
i det de finner ut. Det kan være noe helt nytt eller det kan 
være en forbedret løsning av noe som allerede eksisterer. 
Det som kan være en god øvelse at laget diskuterer både 
det som finnes fra før innenfor deres tema og hva som er 
spesielt med akkurat deres løsning. 

OBS! Husk at laget selvfølgelig kan være med i FLL selv om 
de ikke skulle finne en innovativ løsning. Det viktigste er
prosessen, ikke produktet. 

TRINN 6: DELE LØSNINGEN

På turneringsdagen skal løsningen presenteres for dom-
mere. I tillegg skal de skrive en rapport (se s. 20). I tillegg 
viser laget prosjektet på standen sin. Det finnes mange 
måter å
presentere prosjektet på. Under er noen punkter man kan 
vurdere å ha med:

• Problemstilling 

• Hypoteser

• Planen som ble lagt tidlig i prosessen

• Type undersøkelser

• Resultat: løsning på sitt  egenvalgte problem

• Hva elevene lærte eller syntes var spennende, morsomt 
m.m.

• Vær gjerne kreativ i denne prosessen og la elevene dis- 
kutere hvordan de ønsker å presentere resultatet. Det kan 
for eksempel være digitale presentasjoner, modeller eller 
andre ting man kommer på. 

Laget skal også ha en presentasjon innenfor Markeds-
føring. Her vil det vektlegges om laget har delt løsningen 
sin med noen. Har de for eksempel snakket med eksper-
imenter, vist den til noen som kunne ha behov for den, 
presentert den for resten av trinnet/skolen osv.

Bruk gjerne resultatene utenfor FLL. Kontakt lokalavis, tv 
osv. hvis elevene har kommet frem til noe lurt! Dette teller 
positivt innenfor markedsføring. 

Kort oppsummert handler prosjektet om:

1) Definer et problem
2) Finn en innovativ løsning på problemet
3) Markedsfør laget (”bedriften”) og løsningen



16

I løpet av prosjektperioden kan man oppleve at det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe for en eller flere 
deltagere. Det kan være at deltakerne sliter med å komme videre eller bare rett og slett er litt lei avprosjektet. Under 
finner dere noen tips og triks hvis dette skjer.

MOTIVASJON / TIPS OG TRIKS

VÆRE EN TYDELIG LEDER
• Styr prosessen, men ikke resultatet. 

• Hjelp elevene med å strukturere, men la elevene få være 
med å bestemme der det er mulig. Jo yngre elevene er, 
desto mer struktur og veiledning trenger de. 

• Hjelp elevene videre, men forsøk å unngå å gi direkte svar

• “Se” alle deltagerne på laget - alle finner sin rolle i pros-
jektet, både matematikeren, markedsføreren, lederen 
etc. Ikke alle vil bygge og kjøre robot, flere kan værer in-
teressert i å forberede laget’s stand, presentasjoner eller 
forske på prosjektoppgaven. Ha fokus på kjerneverdiene 
- inkludere alle deltagerne med fokus på samarbeid. Du 
som lærer kan bruke din kjennskap til elevene for å finne 
meningsfulle oppgaver til de som faller utenfor. 

 STILLE GODE SPØRSMÅL
(denne er veldig aktuell også for teknologidelen):

•  Still åpne spørsmål

• Ikke kom med løsningen, men forsøk å inspirere og 
veilede elevene til å finne en løsning.

9 Skott, Jess & Hansen 2008: Delta - Matematik for lærerstuderende

AKTUELLE SPØRSMÅLSFORMULERINGER:  9

Hva skjer hvis dere…..?

Hva om dere forsøker å organisere eller sortere…

Hva er likt og forskjellig med det dere kjenner til fra før?

Mangler dere noen opplysninger?

Kan man si noe generelt om...?

Prøv å forklar hva dere tenker nå …. 

Har dere prøvd å se det fra en annen vinkel?

Kan dere prøve å lese informasjonen høyt en gang til. 
Prøv å merk av viktige opplysninger. 

Hva om vi prøver å finne mer informasjon om … ?

Har dere sett på hjernekraft.org? 

Har dere sjekket oppdateringer på robotoppdraget på 
hjernekraft.org?
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KREATIVE ØVELSER OM PROBLEMSTILLINGEN
(fra nysgjerrigpermetoden.no)

•  Lage rollespill der elevene gjennom en tildelt rolle skal 
gi en forklaring på problemstillingen. Hva ville f.eks. be-
stemor, kongen, postbudet, hunden eller statsministeren 
ha svart?

•  “Hva er dette hvis det ikke er en...?”: Finn frem en hver-
dagslig ting, og la elevene parvis komme med forslag til 
hva tingen kan brukes til dersom den ikke brukes som 
den gjør til vanlig.

•  “Ja, og…”: Alle forslag til en løsning på et problem må 
besvares med et “Ja, og..”, slik at svaret bygger på det 
forrige forslaget.

•  “Ny oppfinnelse”: På ett minutt skal elevene skrive ned 
en liste med ord. Deretter skal elevene parvis sette sam-
men ord fra hver av listene og deretter forklare hva dette 
nye ordet er/betyr. 

SMÅ (ELLER STORE) OPPGAVER SOM KAN GJØRES PÅ 
SKIFT ELLER MELLOM ANDRE OPPGAVER:

• Utforme stand som rotasjon på gruppene mellom pros-
jektet, teknologi, markedsføring etc. 

• Dra på studiebesøk til bedrift e.l. 

• Finne lagnavn og lage logo

•  Se filmer på hjernekraft.org eller Youtube om FLL

•  Se andre lags forskningspresentasjon på hjernekraft.
org. 

• Se etter oppdateringer på hjernekraft.org

• Ta lagbilde

• Utforme noe særegent for laget, f.eks. hatter, seiersrop 
eller sang.

• Ta bilder av deltagerne mens de jobber med prosjektet.

• Presentere arbeidet for nærmiljøet (eldresenter, SFO 
etc.)

• Planlegge en lagsamling etter regionale finaler for å feire 
lagets innsats.

• Lage invitasjon til generalprøve for foresatte.

TEAMBUILDINGAKTIVITETER

•  Laget stiller seg i en sirkel og skal uten å bruke hender, 
flytte tennisballen fra lagmedlem til lagmedlem. 

•  Bygg en modell av LEGO. En av lagets deltagere får 
modellen, og skal uten å vise modellen til lagmedle-
mmene og uten å se hvordan de bygger den, forklare 
hvordan modellen ser ut.

Se andre teambuildingsaktiviteter på hjernekraft.org
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I teknologidelen brukes en LEGO® MINDSTORMS® EV3 
robot. EV3 er LEGO®s tredje generasjons robot.

Hos www.fspartner.no finnes det mer informasjon om ro-
boten, robotsett og her kan du også kjøpe utstyr.

Roboten

LEGO MINDSTORMS EV3
EV3-klossen er microcomputeren som styrer roboten. 
EV3´en har innebygget minne og mulighet til å lagre pro-
grammer. Programmene kan lages på PC/Mac/Tablet 
og lastes deretter ned til EV3´en via USB, Wi-Fi eller Blue-
tooth. EV3-klossen har en skjerm som viser hva som sk-
jer og der kan man også bruke klossgrensesnittet. Med 
klossknappene kan man navigere inni EV3-klossen. EV3 
har fire utgangsporter (til motorer) og 4 inngangsporter 
(til sensorer). 

MOTORER
LEGO MINDSTORMS EV3 har to typer motorer, stor og 
medium. Begge er elektriske, har innebygd rotasjonssen-
sor og får strøm fra EV3-klossen. Stor passer godt til å 
være kjørebasen på robotene. 

Medium motor er mindre kraftig og lettere enn den store 
motoren. Den passer godt til ulike verktøy som skal byg-
ges.
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SENSORER
Sensorene mottar signaler fra omgivelsene og gir “beskjed” til EV3-klossen gjennom ledningene som kobles til inngang-
sportene. De ulike sensorene har ulike funksjoner:

FARGESENSOR: Digital sensor som kan registrere fargen 
eller intensiteten til lyset som kommer inn gjennom det 
lille vinduet foran på sensoren.

Fargesensoren har tre modus: Farge, reflektert lysinten-
sitet og intensitet til lyset i omgivelsene

TRYKKSENSOR: Analog sensor som registrerer når sen-
sorens røde knapp har blitt trykket og når den slippes. Den 
kan altså programmeres ved bruk av tre forhold: trykket, 
sluppet eller berørt (både trykket og sluppet).

ULTRALYDSENSOR: Digital sensor som kan måle avstand 
til et objekt foran roboten. Dette gjør den ved å sende ut 
høyfrekvens lydbølger og måler hvor lang tid det tar før 
lyden reflekteres tilbake til sensoren. 

GYROSENSOR: Digital sensor som registrerer robotens 
rotasjonsbevelgelser og endrer retningen til roboten. Man 
kan måle vinkler, lage balanserende roboter m.m. med 
denne sensoren

 
PROGRAMVAREN
Programvaren som følger med EV3-settet lar deg pro-
grammere EV3-roboten og laste programmet over til robo-
ten via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.

OBS! På turneringsdagen kan man KUN bruke USB for 
overføring av programmer. Programvaren inneholder alle 
kommandoer man trenger for å løse årets oppdrag. For å 
komme i gang kan man bruke oppgaver fra hjernekraft.org 
eller brukerveiledning i softwaren. Hvis dere har mulighet, 
anbefaler vi å øve litt generelt på robotprogrammering før 
prosjektperioden.

BATTERI - NYTTIG Å VITE
For LEGO MINDSTORMS EV3 kan man bruke 6 AA-batter-
ier eller oppladbart batteri. Kjøper du grunnsettet til LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 følger oppladbart batteri 
med. Uansett hva man velger, er det viktig at man bygger 
slik at man kan bytte batteri underveis eller lar ladeporten 
være lett tilgjengelig. Dersom dere skal bytte AA-batterier 
er det viktig å bytte ett og ett batteri. Om alle batteri tas ut 
samtidig vil programmene på brikken automatisk slettes. 
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Turnering

RAPPORTINNLEVERING: 8
Lagene skal i uken før turneringen levere inn en rapport 
som inkluderer en kort beskrivelse av prosjektet, tekno-
logi, markedsføring og FLL kjerneverdier.

Mal til rapporten ligger på lagsiden på hjernekraft.org, og 
det er også her den skal lastes opp før turneringen. Dere 
vil få informasjon fra den lokale prosjektgruppen om 
fristen for innlevering.

Eksempler på tidligere innleveringer finner dere på 
hjernekraft.org.

HVA KAN LAGET FORVENTE SEG?
Laget ankommer turneringen på morgenen. De 
registrerer sin ankomst og fortsetter til sin angitte plass. 
Lagene får hver sin stand hvor de viser frem arbeidet de 
har gjort.

Presentasjonene foregår i egne dommerrom. Noen
turneringer vil også ha presentasjoner i lagets stand. 

ROBOTKONKURRANSEN:
Det kjøres tre innledende runder på konkurransearenaen. 
De lagene med best score går videre til finalerundene.

TURNERINGSDAGEN (EKSEMPEL)
 
08.00    Turneringsområdet åpner

08.15    Veiledermøte

09.00    Presentasjoner starter

09.45    Oppstilling til åpningsseremoni

10.00    Åpningsseremoni

10.30    1. runde robotkjøring starter, presentasjoner 
 fortsetter 

11.40    2. runde robotkjøring starter

12.50    3. runde robotkjøring starter

14.00    Avslutningsseremoni FLL Jr.

14.30   1. mellomrunde robotkjøring 

15.00    2. mellomrunde robotkjøring

15.30    Finale robotkjøring

15.50    Oppstilling for avslutningsseremoni

16.00    Avslutningsseremoni med premieutdeling
 Alle  deltakerne får medalje   



21

PRISER:

PROSJEKTPRISEN:
Denne prisen går til det laget som gjennom sitt arbeid 
viser at de virkelig fullt ut har forståelse for årets tema. 
Laget har identifisert en aktuell problemstilling og innova-
tive løsninger vektlegges. Selve presentasjonen vurderes 
også av dommerne, og kreativitet og engasjement er 
viktige elementer i tillegg til det faglige.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 30%

KJERNEVERDIPRISEN:
Denne prisen går til det laget som viser hvordan kjerne-
verdiene har spilt en viktig rolle i deres arbeid med FLL. 
Viktige stikkord er samarbeid, engasjement, respekt, 
inkludering og organisering.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 10%

MARKEDSFØRINGSPRISEN:
Denne prisen går til det laget som på en kreativ og god 
måte klarer å profilere laget og sin løsning på et egen-
definert problem. Viktige elementer er plan for hvem 
løsningen er for, hvorfor noen har behov for løsningen og 
distribusjon. Humør, organisering kreativitet  og entusi-
asme vektlegges.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 10%

TEKNOLOGIPRISEN:
Denne prisen går til laget som på flere områder har ut-
viklet en enestående robot. Viktige elementer er innovativt 
design, programmering, strategi, pålitelig konstruksjon, 
funksjonalitet og bruk av gode verktøy for å løse robot-
oppdragene. Laget vurderes ut fra den tekniske presen-
tasjonen. I teknologipresentasjonen skal laget presentere 
/demonstrere sin konstruksjon, program og strategi. La-
get skal ha med PC/Mac slik at de kan vise og forklare 
dommerne ett av programmene lagene har designet.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 30%

ROBOTKONKURRANSEN 1. OG 2. PRIS:
1. pris går til laget som har flest poeng sammenlagt i to 
finalerunder, og 2. pris går til det andre finalelaget.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 20%

FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION:
Mens de andre prisene er vunnet av lag som har vært 
best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det 
laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sam-
menlagt.

FLL-champion prisen går til det laget som på en entusi-
astisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt 
teknologi og realfag er, og med sin sterke innsats på alle 
områder oppfyller visjonen med FIRST LEGO League.

STORE TURNERINGER:
Prisene gjenspeiler de viktige verdiene i FLL. Det deles ut 
to prissett avhengig hvor stor den regionale turneringen 
er. I store turneringer (fra og med 18 lag og opp) deles 
det ut 1. og 2. pris i prosjekt, teknologi og markedsføring.

Last ned og se på kriterier for
bedømming (dommerskjema)
på hjernekraft.org
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DOMMERENS ROLLE 8
Dommerne er de som skal vurdere lagets innsats på 
turneringsdagen. De har dommerskjema med kriterier de 
skal følge i vurderingsprosessen. Dommerne rekrutteres 
fra næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Laget vil møte ulike dommergrupper i løpet av turnerings- 
dagen:

Banedommerne har ansvaret for bedømmingen på 
robotbanen. Banedommerne gir laget poeng for utførte 
oppdrag under robotkjøringene.

Teknologidommerne bedømmer robotens design og pro- 
grammering. De ser også på hvordan lagene har løst den 
strategiske delen av robotkjøringen.

Prosjektdommerne er de som bedømmer lagets prosjekt.
De ser på forståelsen for tema, lagets forskning og inno-
vasjon.

Kjerneverdidommerne  er de som bedømmer lagets 
samarbeid, organisering, engasjement og respekt for 
hverandre.

Markedsføringsdommerne er de som bedømmer hvordan 
laget har profilert seg selv og deres løsning. 

SKANDINAVISK FINALE: 8
Championvinnerne fra de regionale finalene får invitasjon 
til den skandinaviske finalen som arrangeres 3 uker etter 
de regionale finalene. Reisen organiseres og dekkes av 
laget selv.

Turneringsdagen forløper som i en regional turnering.

INTERNASJONALE TURNERINGER: 8
Championvinneren fra skandinavisk finale får invitasjon 
til å delta på World Festival i USA, der de får møte FLL 
Champions fra hele verden. Lagene må selv organisere 
og dekke reisen.

Vi får ofte mulighet til å sende flere prisvinnere fra 
skandinavisk finale til andre internasjonale turneringer. 
Lagene oppfordres til å ha dette i tankene i løpet av pros-
jektperioden med tanke på sponsorarbeid.

Det kan være verdt å merke seg at selv om plassene 
til internasjonale turneringer først og fremst blir tilbudt 
til prisvinnere fra den skandinaviske finalen, har vi ofte 
mulighet til sende ekstra lag. Om ditt lag er interessert 
kan dere sende en email til post@hjernekraft.org og 
melde deres interesse allerede i løpet av prosjektperi-
odens 8 uker.

Internasjonale turneringer avholdes som regel 4-7 
måneder etter skandinavisk finale.

“Engasjement, glede, samhandling, kreativitet, 
utvikling og læring - som dommer i FLL blir du 
imponert og inspirert av å se unger som
blomstrer med teknologiske utfordringer.
Det gir håp for framtida og oss som jobber for å 
få ungdom til å velge ingeniørfag.”

-Ole-Bjørn Nikolaisen,      
Seksjonssjef HR i Statens vegvesen.
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Ordliste:
CHALLENGESETT –Matten og LEGO® installasjonene.

COOPERTITION® - Satt sammen av ”cooperation” = samarbeid og ”competition” = konkurranse. Altså er COOPERTITION® at man kan 
samarbeide og hjelpe hverandre selv om FLL er en konkurranse.

DOMMERSKJEMA – viser hva dommerene bedømmer etter på turneringene. Disse blir gjort tilgjengelig på hjernekraft.org i ukene før 
regionale finaler
 
EV3 - roboten laget bruker for å løse oppgavene på robotbanen.

FIRST LEGO LEAGUE – FLL er utviklet i et samarbeid mellom organisasjonen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology) fra New Hampshire i USA og LEGO Company.
 
FIRST SCANDINAVIA (FS) – den ideelle non-profit stiftelsen som organiserer FLL i Skandinavia.

FSPARTNER.NO - er FIRST Scandinavia sin nettbutikk. Her bestiller lagene challengesett og ekstra t-skjorter, ressurssett, lader og 
annet utstyr til LEGO® MINDSTORM® EV3 roboten, samt tidligere års challengesett.

GRACIOUS PROFESSIONALISM® - måten man jobber på i FIRST LEGO League som oppfordrer til høy kvalitet på arbeidet laget gjør i 
prosjektperioden og hvordan man verdsetter og respekterer sine lagmedlemmer og de lagene en konkurrerer mot.
 
HYPOTESE – det man tror er løsningen på problemstillingen.

LOKAL PROSJEKTLEDER –planlegger, organiserer og gjennomfører de regionale FLL finalene. De arrangerer veiledermøter, fordeler 
lag t-skjorter, setter frister for innlevering av rapport og mye mer. Spørsmål laget har vedr. sin regionale finale rettes til de lokale pros-
jektlederne. Kontaktinformasjon finnes på hjernekraft.org.

NYHETSBREV – meld dere på nyhetsbrevet på hjernekraft.org og få informasjon om FLL fra FIRST Scandinavia.

OPPDATERINGER –endringer, forklaringer og justeringer på robotoppdragene som laget må holde seg informert om. Disse finner dere 
på hjernekraft.org.

OPPDRAG – hvert år i september slippes et nytt FLL oppdrag med et samfunnsaktuelt tema.

RAPPORT - kortfattet tekst (maks to sider pr del) og bilder som beskriver de elementene som laget arbeider med i FLL. Rapporten 
lastes opp i PDF format på lagsiden på hjernekraft. Bruk malen på rapport som er tilgjengelig på lagsiden.

ROBOTBORD –er et spesialbygget bord tilpasset matten og installasjonene som brukes i FLL. Byggeveiledning til robotbordet finner 
dere på hjernekraft.org.

ROBOTKAMP – når to lag spiller mot hverandre. Hver kamp varer i 2 ½ minutt.

ROBOTRUNDE – når alle lag har vært igjennom en kamp, kalles dette en robotrunde. Alle lag skal igjennom 3 robotrunder.

PRESENTASJONER – lagene skal ha fire presentasjoner: prosjekt, teknologi, markedsføring og kjerneverdier.

VEILEDERMØTER – infomøte for alle veiledere organisert av lokal prosjektleder. Avholdes etter oppdragsslipp i alle turneringsbyer.
 



Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter 
og prosjekter innen realfagene for over 200 000 barn og unge. FIRST LEGO League 
Scandinavia (FLL) og Newton er våre to største og viktigste konsept, hvor vi har 
pågående prosjekter i 65 byer. 

Vårt ønske er å gi barn og unge en god læringsopplevelse med teknologi og 
naturvitenskap. Dette ønsker vi å oppnå i samarbeid med andre gjennom utfordren-
de og spennende prosjekter. Våre konsept skal vare lenge og nå mange!

I tillegg til våre aktiviteter i Skandinavia har vi vært involvert i å implementere og 
organisere arrangement, utvikle prosjekter og gjennomføre opplæring av lærere og 
organisasjoner i andre land. Vi har blant annet gjennomført aktiviteter i De Forente 
Arabiske Emirater,  Japan, Tyrkia, Grønland, Litauen, Island, Russland, og flere andre 
land i Sentral-Europa. 

FIRST Scandinavia har hovedkontor i Bodø og arbeidet springer ut av to selskaper. 
Den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia (stiftet i år 2000) har utviklet, eier og drifter 
konseptene FLL og Newton. Selskapet FIRST Scandinavia Partner AS (stiftet i år 
2010) er en offisiell samarbeidspartner til stiftelsen og håndterer blant annet for-
midling, service og support av varer og tjenester for stiftelsen og konseptene FLL 
og Newton, inkludert Newton Camp og Newton Flight Academy.

Spørsmål vedrørende deres deltagelse i
FLL henvises til deres lokale prosjektgruppe,
eller til FIRST Scandinavia:
post@hjernekraft.org. 

SPONSORERHOVEDSPONSOR


