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Varför delta i FLL?
POSITIVA UPPLEVELSER AV TEKNIK OCH
ARBETE I PROJEKT
–
UNDERVISNINGSFORM SOM LÄMPAR SIG BRA
FÖR ANPASSAD UNDERVISNING
–
ÖKA ELEVERNAS INTRESSE FÖR
NATURVETENSKAP, MATEMATIK OCH TEKNIK
–
FRÄMJA SAMARBETE OCH
SAMMANHÅLLNING I KLASSEN
–
SKAPA LAGANDA
–
KRÄVER FÄRDIGHETER UTÖVER DE
RENT AKADEMISKA
–
FLL ÄR EN DEL AV UNDERVISNINGEN,
INTE ETT KOMPLEMENT
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Vad är FIRST® LEGO® League?

FIRST® LEGO® League (FLL) är en kunskaps- och tekniktävling där barn får i uppdrag att tänka ut innovativa lösningar på
problem som de vuxna inte vet svaret på. Varje höst lanseras ett nytt inspirerande uppdrag med samhällsaktuellt tema.
Syftet med FLL är att öka barns och ungdomars intresse för vetenskap och teknik och motivera dagens unga att bli morgondagens ingenjörer och forskare.
I projektdelen ska laget självt formulera en problemställning. Därefter ska laget ta reda på mer och ta fram fakta
om problemet och utveckla en ny och smart lösning.
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I teknikdelen ska laget konstruera och programmera en
robot som kan lösa uppdrag på robotbanan.
Eleverna ska marknadsföra laget och produkten, precis
som ett vanligt företag.
Kärnvärdena gäller för hela FLL och utgör en viktig del av
arbetet med både projektdelen (P), teknikdelen (T) och
marknadsföringsdelen (M).
Det krävs inga förkunskaper för att delta. Lagen kan med
fördel bestå av pojkar och flickor med olika förmågor och
intressen. Det viktigaste är att alla i laget vill göra något
roligt och meningsfullt tillsammans. Erfarenheten visar
att lag där deltagarna bygger på varandras kunskaper uppnår bäst resultat.
Lagets handledare behöver inte heller ha några särskilda
förkunskaper, men följande egenskaper är önskvärda:
• vill utforska nya ämnen tillsammans med barnen
• är bra på att kommunicera
• är bra på att göra flera saker samtidigt och prioritera.

K

ÄR

N

M
N VÄ R D E

N

Lärare, föräldrar, fotbollstränare och fritidsledare är exempel på personer som lämpar sig bra i rollen som handledare.
FLL är vetenskapligt förankrat i skolan. Samtliga delar
utgår från kunskapsmålen i svenska, norska och danska skolor. FLL är tvärvetenskapligt med betoning på
naturvetenskap ämnen, svenska, teknik och matematik.
Tidigare år har lagen fått arbeta med teman som avfallshantering i ”Trash Trek”, framtidens undervisning i ”World
Class”, relationen mellan djur och människa i ”Animal
Allies” och nanoteknik i ”Nano Quest”.
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En handledare berättar
Innan FIRST LEGO League drar igång är det viktigt att
minst en av handledarna sätter sig in i projektets värden,
mål och så vidare. Det tar lite tid, men det sparar också
mycket tid längre fram och minskar risken för misstag.
Därefter bör laget, oavsett om det är ett skol- eller fritidslag, sätta sig ned och formulera lagets mål. Hur mycket
tid ska vi ägna åt projektet och vad vill vi uppnå? Det är
inte bra om en handledare eller lagdeltagare vill ägna
mycket tid åt uppgiften, medan resten av laget inte är
beredda att lägga ned fullt så mycket tid och hellre ägnar
sig åt annat.
Innan uppdraget presenteras
I vårt lag Nonstop hade vi lag- och föräldramöte både
med och utan lagdeltagarna samma kväll, för att prata
om de här sakerna. Vi bestämde i förväg vem som skulle
ha huvudansvaret för de olika delarna av handledningen.
Vi kom överens om när alla skulle vara närvarande och
när bara några utvalda skulle arbeta med projektet. Vi
planerade in olika robotdagar och forskningsdagar.

Inför den lokala turneringen besökte Nonstop andra lag
för att testa deras bord, för att upptäcka och utesluta
skillnader mellan olika bord och så vidare. Det var en bra
samarbetsövning som dessutom gav mycket inspiration.
Vi tyckte bara att det var bra om andra lag kunde inspireras av våra idéer.

“Mitt intryck är att
barnen har fått uppleva
något som kommer att bli
ett minne för livet.”

Handledarna satte sig in i FLL:s kärnvärden och förmedlade dem till laget. När vi gick vidare fick alla delta i alla
moment, även om enskilda lagdeltagare fick ägna sig åt
det de var extra bra på. Med tiden insåg lagdeltagarna
att det viktigaste inte nödvändigtvis var att ha den bästa
forskningen eller den bästa roboten. Det var minst lika
viktigt att dela med sig av erfarenheter till varandra. Vi
hittade på saker tillsammans och laget blev med tiden ett
kompisgäng som även träffades på fritiden. De kunde lita
på varandra och var inte rädda för att göra bort sig.
Robotbanan byggde vi tillsammans så fort vi fick lådan
med challengesettet.
En annan sak som det är bra att prata om innan projektet
drar igång är vad som händer om ni går vidare från den
lokala turneringen. Arbetet med att söka sponsorpengar
är tidskrävande och det kostar mycket pengar att resa.
Det kan vara en bra idé att söka pengar från sponsorer inom det område som arbetet handlar om. När vi
forskade om framtidens klassrum hade vi till exempel
norska Forskerforbundet som huvudsponsor.
När uppdraget har presenterats
Många av lagdeltagarna tyckte att det var väldigt lärorikt
att tala inför domarna och andra åhörare. Vi var överens
om att vi skulle vara nöjda om vi lyckades presentera det
vi hade övat på, oavsett vilken placering det gav i själva
turneringen. Jag rekommenderar verkligen att flera i laget hjälps åt med att köra roboten under själva tävlingen.
Delat ansvar ger större glädje när man lyckas och man
har någon att dela besvikelsen med om det inte går som
man tänkt.

Namn: Yngve Johansen
Ålder: 46 år.
Bor i Tysvær.Turneringsby Haugesund.
Handledare sedan 2011. Fyra olika lag
(både fritidslag och skollag)
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INNAN UPPDRAGET PRESENTERAS:

Bilda lag
Anmäl er på 8
Läs igenom handledarhäftet &
Bekanta er med resurserna på hjernekraft.org 8
Läs om FLL:s kärnvärden &8
Betala anmälningsavgiften
Beställ challengesettet på fspartner.no 8
Ta reda på vilken utrustning som behövs (se sid. 10) &
Bygg ett robotbord om skolan/laget inte redan har ett 8
Installera programvaran LEGO® MINDSTORMS® EV3

NÄR UPPDRAGET PRESENTERAS:

Download årets uppdrag , som presenteras i september 8
Bygg ihop challengesettet och placera ut installationer på ett robotbord
Skapa en plan tillsammans med laget
Formulera ett problem som laget vill arbeta med och försöka hitta en
lösning på
Dela ut och gå igenom domarformulär och regler 8
Konstruera och programmera roboten så att den kan lösa uppdragen
Besök hjernekraft.org regelbundet för uppdateringer 8
Bestäm hur laget ska marknadsföra sig och sin lösning
Laget förbereder och övar på presentationer i projekt, teknik, marknads		
föring och kärnvärden
Planera och genomför en generalrepetition strax före turneringsdagen
Planera en avslutningsfest när projektet är över

En
bra handledare styr och
leder processen,
men inte själva
innehållet!
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Genomför
en generalrepetition
strax före turneringsdagen. På så sätt kan laget presentera sitt arbete
för skolkamrater, lärare
och skolledning.

Vi
rekommenderar alla
handledare att delta
i det lokala handledarmöte som hålls
veckan efter att
uppdraget har presenterats.

Faksimile: Lærerveiledning “Nysgjerrigpermetoden” Copyright © Nysgjerrigper/Norges forskningsråd ISBN 978-82-12-03373-3 - 1999, 2006, 2014
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Praktisk info

Här följer en kort översikt av olika praktiska aspekter av projektet. Vi rekommenderar även att ni använder hjernekraft.org
aktivt under projektets gång.

ANMÄLAN: 8
Anmälan kan göras från den 1 februari varje år. I anmälningsavgiften ingår: tillgång till en egen lagsida på
hjernekraft.org, 12 T-tröjor med lagnummer, tillgång till
årets uppdrag och deltagande i en turnering.
UTRUSTNING: &
Årets challengesett
Robotbord
LEGO® MINDSTORMS®-robot
PC/Mac
Valfritt material som laget vill använda sig av för att presentera laget och projektet i en monter. Exempel på detta
är plakat, modell, banners och så vidare.

8

LAGET:
Vi rekommanderar cirka tio barn och två handledare. Det
kan vara fler/färre deltagare än så. Om deltagarna är fler
än tio måste handledarna vara extra noga med att se till
att alla deltagare får meningsfulla arbetsuppgifter. En
skolklass på trettio elever kan till exempel delas in i två
lag.
KOSTNADER: 8
Uppdaterade priser på LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot
och challengesett hittar du på: fspartner.no
Aktuell anmälningsavgift hittar du på: hjernekraft.org

ORGANISERA ARBETET:
Handledarna kan välja att lägga upp lagets arbete på
olika sätt. Oavsett hur ni väljer att göra är det en bra idé
att skapa ett slags plan för de olika delarna av projektet.
Här kan ni till exempel ange vilka arbetsuppgifter som
ska genomföras, hur det ska gå till, inom vilken tidsram
och vilka som ska ansvara för att det blir gjort.
Traditionellt sett finns det tre olika typer av lag:
1) ENDAST PÅ SKOLTID: &8
Vi vill att FLL ska vara förankrat i skolan. Alla delar i projektet utgår från kunskapsmålen i svenska, norska och
danska skolor.
Innehållet i och arbetsmetoderna för FLL lämpar sig
utmärkt för att arbeta med grundläggande färdigheter
och kunskapsmål i många skolämnen. FLL är tvärvetenskapligt med betoning på naturorienterande ämnen,
svenska och matematik.
På sidan 11 kan du läsa om varför FLL passar så bra i
skolan.
2) BÅDE I SKOLAN OCH HEMMA: : 8
Många lag delar upp arbetet mellan skola och fritid. Ett
lag som har valt ämnet teknik kan till exempel arbeta
med roboten och uppdragen på skoltid och ägna sig åt
projektdelen på fritiden.
Ett annat lag kanske vill arbeta med projekt och marknadsföring på skoltid, medan en eller flera deltagare
arbetar vidare med robotdelen på eftermiddagarna.
3) ENDAST HEMMA, ”FRITIDSLAG”: 8
Fritidslag som inte ägnar sig åt FLL på skoltid måste
istället genomföra projektet på eftermiddagar och kvällar.
Involverade vårdnadshavare, fritidsledare, kodningsklubbar, robotklubbar eller liknande tar tillsammans med
barnen fram en plan, som de sedan håller sig till under
arbetets gång.
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FLL’s Kärnvärden
VI JOBBAR TILLSAMMANS SOM ETT LAG.
VI JOBBAR TILSAMMANS FÖR ATT HITTA LÖSNINGAR MED VÄGLEDNING FRÅN VÅRA HANDLEDARE
OCH MENTORER.
VI VET ATT VÅRA HANDLEDARE OCH MENTORER
INTE HAR ALLA SVAR,
UTAN VI LÄR OSS TILSAMMANS.
VI ÄR GODA KONKURRENTER.
DET VI LÄR OSS OCH UPPTÄCKER ÄR VIKTIGARE
ÄN ATT VINNA.
VI DELAR MED OSS OCH PRESENTERAR VÅRA ERFARENHETER FÖR ANDRA.
VI UPPVISAR KÄRNVÄRDENA GRACIOUS
PROFESSIONALISM® OCH COOPERTITION® I ALLT VI
GÖR, VILKET BETYDER ATT VI ÄR
PROFESSIONELLA, HÄNSYNSFULLA OCH HAR EN
STÖTTANDE TÄVLINGSAGENDA.
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Varför genomföra FIRST® LEGO® League i skolan?
FIRST LEGO League är väl förankrad i Läroplan för grundskolan., både i Skoland värdegrund och uppdrag, övergripande
mål og riktlinjer och i kursplaner. ”Målet med undervisningen är att förbereda barn, unga och vuxna för de uppgifter som
de kommer att ställas inför i livet och lära dem att tacka utmaningar tillsammans med andra” 1.
FIRST LEGO League hjälper deltagarna att nå mål. FLL
har nära anknytning till det som inom didaktiken brukar
kallas för forskningsbaserat lärande, där eleverna får
ställa frågor, grubbla, undersöka, utforska, experimentera
och aktivt söka efter kunskap2.
I projektdelen får eleverna utforska samhällsaktuella
teman där deltagarna insamlar information om en problemställning som de själva har formulerat. De får lära
sig hur forskning går till i praktiken och bekanta sig med
olika forskningsmetoder (se sid. 15).
I teknikdelen får eleverna lära sig om design, programmering och vikten av noggrannhet. Teknikdelen är
särskilt relevant för naturvetenskap och matematik, men
ger även bra övning i att läsa instruktioner och är därför
också relevant för språkinlärningen. Dessutom är många
instruktionsvideor på engelska och många deltagare
anser att de tack vare FLL har blivit bättre på engelska.

Man kan anpassa undervisningen genom att ge enskilda
elever arbetsuppgifter som passar just dem och genom
att göra vidare anpassning inom de olika arbetsområdena.
Arbetet med projekt och verklighetsnära problem ställer
höga krav på läraren, men leder till bättre och mer långsiktig djupinlärning4.
SAMARBETE OCH SAMMANHÅLLNING:
Alla deltagare är lika viktiga och alla delar av projektet kommer att bedömas på turneringsdagen. Med utgångspunkt
i kärnvärdena för FLL får eleverna lära sig att klasskamraternas olikheter är en resurs och upptäcka varandras olika
styrkor. Eleverna arbetar tillsammans mot ett gemensamt
mål och alla har allt att vinna på att motivera och peppa
varandra. I de senaste årens utvärderingar har närmare
90 procent av eleverna svarat att de tycker om att vara
en del av ett lag. Arbetet med FLL kan stärka sammanhållningen i klassen även på längre sikt.

ANPASSAD UNDERVISNING:
Ett FLL-lag gynnas av att deltagarna har många olika
kunskaper och färdigheter och FLL lämpar sig därför
mycket bra för anpassad undervisning. Elever med olika
förmågor kan arbeta med olika delar av projektet och
därmed bidra positivt till lagets resultat.

EXEMPEL PÅ KOMPETENS SOM BEHÖVS:
– TEKNIKKUNNIGA
– PROGRAMMERARE
– FORSKARE
– UTREDARE
– PROBLEMLÖSARE
– UNDERHÅLLARE
– KONSTNÄRER
– TEORETIKER
– PROJEKTLEDARE
– FOTOGRAFER

1 Läroplanen för kunskapslyftet sid. 3. 2 Fuglestad, A B Bedre matematikkundervisning, Tangenten 2010/4, Caspar Forlag.
4 Barron och Darling-Hammond, 2010
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Metodik – projekt och marknadsföring

I FIRST LEGO League arbetar deltagarna med ett projekt där forskning och problemlösning spelar en central roll. Under
de åtta veckor som projektet pågår ska laget formulera en problemställning, komma fram till en lösning på problemet
och marknadsföra såväl laget som lagets innovativa lösning. Metodikavsnittet vänder sig i hög grad till skolan, men
är minst lika aktuellt för fritidslag.
Genom att främja undersökande forskning ska eleverna
få de verktyg de behöver för att tillägna sig ny kunskap.
Eleverna ska få öva sig på att utveckla egna hypoteser,
experimentera, göra systematiska observationer, diskutera, argumentera, dra slutsatser av det egna arbetet
och demonstrera ämneskunskaper.

Innan ni sätter igång med forskningsdelen kan det vara bra att arbeta
generellt med årets tema. Temat hittar
du på hjernekraft.org

Innovation spelar en viktig roll i FIRST LEGO League.
Innovation betyder att man skapar något nytt eller något
bättre. En innovativ lösning kan vara att hitta en helt ny
lösning eller att förbättra en redan existerande lösning.

När projektet drar igång är det viktigt att du som handledare kommer ihåg att du ansvarar för att leda projektet
genom att skapa struktur, organisera och handleda
deltagarna längs vägen. Det är eleverna som står för
drivkraften, medan handledaren förväntas fungera som
en trygg klippa som eleverna kan luta sig emot.
I den praktiska delen av det här metodikavsnittet har vi
utgått från en teori av Bjørkvold6 och delar av tillvägagångssättet enligt Nysgjerrigpermetoden från Norges
forskningsråd7.
Stegen i forskningsmetoden utgår i hög grad ifrån Nysgjerrigpermetoden och mer information om de olika stegen hittar du på:
www.nysgjerrigpermetoden.no.

Obs! Ett lag som inte lyckas hitta en innovativ lösning kan
ändå delta i FLL. Det främsta målet med FLL är lärandeprocessen.
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6 Meld. St. 28 (2015–2016) - regjeringen.no. 7 2006: Helhetlig tilpassa opplæring. 8 Norges forskningsråd 2014.

Årets tema och uppdrag har meddelats. Nu ska eleverna
tillsammans ta fram en problemställning. Här följer ett
exempel på hur det kan gå till.
1) Låt eleverna skriva ned problem med anknytning till
temat på papperslappar. Här är det viktigt att poängtera
att det inte finns några dåliga idéer. Alla idéer är lika bra,
eftersom de alla kan bidra till att ni lyckas formulera en
bra problemställning.
En bra problemställning inleds ofta med ”varför” eller
”hur” (eftersom det är frågor som inte kan besvaras med
ja eller nej).
2) Sätt upp alla papperslapparna på en tavla eller en stor
vägg.

Relevans til tema

STEG 1:
BRAINSTORMING/PROBLEMSTÄLLNING

Mulig å forske på

3) Rita upp ett koordinatsystem. (Se bilden.)
4) Placera ut papperslapparna i förhållande till hur väl de
passar in på x- och y-axeln
5) Förklara för eleverna att det är bra om de kan hitta
en problemställning som både är relevant för temat och
som går att undersöka. Plocka bort en lapp i taget tills
det bara återstår tre till fem idéer. Ni kan bli tvungna att
ändra parametrarna på axlarna för att komma ner i tre
till fem idéer. Exempel på andra parametrar är ”ligger oss
nära” eller ”vill veta mer om”.

Det är bra om problemställningen är formulerad på ett
sådant sätt att deltagarna kan
utforska det med hjälp av olika
försök, observationer, enkäter
med mera.

STEG 2:
FORMULERA HYPOTESER
Nu ska eleverna formulera hypoteser. De ska försöka
skriva lite om vad de tror kan hända. Meningarna kan inledas med ”jag tror”. Låt alla skriva en hypotes var. Läs
gärna upp och samla in alla hypoteser. Hypoteserna kan
ligga till grund för diskussioner om ämnet och därmed
generera förslag på vad man rent konkret ska försöka att
hitta en lösning på.
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STEG 3:
UTFORMA EN PLAN
Nu har det blivit dags att ta fram en plan för hur ni ska
undersöka problemställningen vidare. Deltagarna måste
enas om hur de ska gå tillväga för att hitta en innovativ
lösning på lagets problem.
Följande kan tas med i planen:
• Vilket problem ska vi hitta en lösning på?
• Vilka källor ska vi använda oss av för att lära oss mer
om temat?
• Hur kan vi ta reda på vilka lösningar som redan finns?
• Vem tar kontakt med vem?
• Vem ansvarar för vad?
• Ska vi bygga en modell
• Hur ska vi presentera lösningen på turneringsdagen?

1.
2.
3.
4.
5.
STEG 4:
HENT OPPLYSNINGER
I det här steget ska laget verkställa steg 3. Laget ska lära
sig mer om årets tema och det problem som de har valt.
De ska ta reda på vilka lösningar som redan finns och
vem de eventuellt kan vända sig till för att få veta mer.
Eleverna ska nu ge sig ut på ”fältet” och det är viktigt att
de är väl förberedda när de ska ta itu med sina efterforskningar.
Kom ihåg att dokumentera arbetet, även sådant som kan
verka betydelselöst. Det kan visa sig få betydelse vid ett
senare tillfälle.

Tips!
Öva på att ringa telefonsamtal,
hålla intervjuer, skriva brev och
mejl med mera. Om någon ska
ta bilder kan de öva sig på det
innan de sätter igång.
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STEG 5:
KOMMA FRAM TILL EN LÖSNING OCH DEFINIERA VEM
LÖSNINGEN ÄR TILL FÖR

Typ av undersökningar

När laget når det här steget har de gjort efterforskningar
och studerat sitt problem. Nu ska de ta fram en innovativ lösning på problemet. Ditt jobb är att vägleda eleverna
i deras arbete genom att systematisera, summera och
stötta laget i deras resultat. Det kan alltså vara en helt ny
lösning eller en förbättrad variant av en redan existerande
lösning. En bra övning kan vara att låta laget diskutera de
lösningar som finns sedan tidigare och vad som är speciellt med just deras lösning.

Vad eleverna har lärt sig eller tyckte var spännande, roligt
och så vidare

Obs! Kom ihåg att laget givetvis kan delta i FLL även om de
inte kommer fram till en innovativ lösning. Det är själva processen som är det viktigaste, inte resultatet
TRINN 6: DELA LÖSNINGEN
På turneringsdagen ska lösningen presenteras för
domarna. Utöver detta ska laget skriva en rapport (se sid.
20). Laget ska dessutom visa upp sitt projekt i en monter.
Det finns många olika sätt att presentera projektet. Här
följer några förslag på vad ni kan ha med:
Problemställning
Hypoteser

Resultat: lösning på det problem som laget har valt

Detta får gärna vara en kreativ process. Låt eleverna
diskutera hur de vill presentera resultatet. De kan till exempel välja att använda sig av digitala presentationer,
modeller med mera.
Laget ska också hålla en presentation om hur de har
marknadsfört projektet. Här får laget berätta om de har
delat med sig av lösningen till någon. Har de till exempel talat med experter, visat den för någon som kan ha
användning för den, presenterat den för klass- eller skolkamrater och så vidare.
De får gärna presentera resultaten utanför FLL. Kontakta
lokaltidningen, lokala TV-kanaler och så vidare om eleverna har kommit fram till något riktigt smart! Det kommer
laget att ha nytta av i marknadsföringsdelen.
Sammanfattning av projektet:
1) Formulera en problemställning
2) Komma fram till en innovativ lösning på problemet
3) Marknadsför laget (arbetet) och lösningen

Den plan som togs fram tidigt i processen
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MOTIVATION/TIPS
Under projektperioden kan det upplevas att det är svårt att hålla motivationen uppe för alla deltagare. De kan uppleva
att det “fastnat” och inte kommer vidare eller bara är trötta på projektet. Här under hittar du några tips och trix om
detta sker.
VAR EN TYDLIG LEDARE
• Styr processen, men inte resultatet.
• Hjälp eleverna att skapa struktur, men låt eleverna vara
med och fatta beslut i så hög utsträckning som möjligt.
Ju yngre eleverna är, desto mer struktur och handledning
behöver de.
• Hjälp eleverna att komma vidare, men försök att inte ge
några direkta svar.
• ”Se” alla deltagarna i laget – alla kommer att hitta sin
roll i projektet. Det gäller mattesnillet, marknadsföraren,
ledartypen och så vidare. Alla vill till exempel inte vara
med och bygga och köra roboten, flera kan vara sugna på
att förbereda lagets monter, presentationer eller samla information om projektuppdraget. Glöm aldrig kärnvärdena
– inkludera alla deltagarna och fokusera på samarbete.
Du som lärare känner eleverna väl och kan utnyttja detta
för att hitta meningsfulla uppgifter åt den som inte hittar
sin roll direkt.
STÄLL BRA FRÅGOR
(Detta gäller även i högsta grad teknikdelen.)
• Ställ öppna frågor.
•Du ska inte komma med någon lösning, utan istället
försöka inspirera och handleda eleverna så att de själva
kommer fram till en lösning.
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9 Skott, Jess & Hansen 2008: Delta - Matematik for lærerstuderende

EXEMPEL PÅ FRÅGOR

9

VAD HÄNDER OM NI...?
NI KANSKE SKULLE FÖRSÖKA ORGANISERA ELLER
SORTERA…
VAD ÄR LIKHETERNA OCH SKILLNADERNA MELLAN
DET NI REDAN VET? SAKNAR NI NÅGON INFORMATION?
KAN MAN SÄGA NÅGOT RENT ALLMÄNT OM...?
FÖRSÖK SÄTTA ORD PÅ ERA TANKAR…
HAR NI FÖRSÖKT SE PÅ DET UR ETT ANNAT PERSPEKTIV?
TESTA MED ATT LÄSA INFORMATIONEN HÖGT EN
GÅNG TILL. FÖRSÖK ATT SÅLLA UT VIKTIG INFORMATION.
VI KANSKE SKA SÖKA LITE MER INFORMATION
OM… ?
HAR NI TITTAT PÅ HJERNEKRAFT.ORG?
HAR NI KOLLAT OM DET FINNS NÅGRA UPPDATERINGAR OM UPPDRAGET PÅ HJERNEKRAFT.ORG?

KREATIVA ÖVNINGAR OM PROBLEMSTÄLLNINGEN
(Från nysgjerrigpermetoden.no)
• Genomför en rollspelsövning där eleverna tilldelas en
roll och sedan ska förklara problemställningen. Vad
skulle till exempel mormor, kungen, brevbäraren, hunden
eller statsministern ha svarat?
• ”Vad skulle det här kunna vara om det inte var en...?”
Ta fram en helt vanlig sak och låt eleverna komma med
förslag på vad saken skulle kunna användas till om den
inte används till sitt vanliga, avsedda område.
• ”Ja, och…” Alla förslag på en lösning på ett problem
måste besvaras med ”ja, och..”, så att svaret bygger
vidare på föregående förslag.
• ”Ny uppfinning” Låt eleverna ägna en minut åt att skriva
en lista med ord. Därefter ska eleverna två och två skapa sammansatta ord av ord från de två olika listorna och
förklara vad det nya ordet betyder.
SMÅ (ELLER STORA) ÖVNINGAR SOM KAN GENOMFÖRAS I SKIFT ELLER MELLAN ANDRA ARBETSUPPGIFTER:
• Låt deltagarna i de olika grupperna (projekt-, teknik- och
marknadsföringsdelen) växelvis arbeta med att utforma
en monter.
• Gå på studiebesök på ett företag.
• Hitta på ett lagnamn och gör en laglogotyp.
• Titta på filmer om FLL på hjernekraft.org eller Youtube.

TEAMBUILDINGÖVNINGAR
• Be deltagarna ställa sig i en ring och flytta en tennisboll mellan sig utan att använda händerna.
• Bygg en modell av LEGO. Ge modellen till en av deltagarna, som därefter ska förklara för de andra deltagarna hur den ser ut – utan att visa modellen för de andra
och utan att se på när de bygger.
Fler teambuildingövningar hittar du på hjernekraft.org

• Titta på andra lags forskningspresentationer på
hjernekraft.org.
• Kolla efter uppdateringar på hjernekraft.org.
• Ta bilder av laget.
• Gör särskilda hattar som laget kan ha på sig, skriv hejaramsor eller en sång.
• Ta bilder av deltagarna medan de arbetar med projektet.
• Presentera arbetet för andra i närområdet (äldreboende,
fritids).
• Planera en fest för laget efter regionalfinalen, där ni kan
fira lagets bedrifter.
• Skapa en inbjudan till generalrepetitionen, som kan
skickas till vårdnadshavarna.
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Roboten

I teknikdelen används en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. EV3 är tredje generationens LEGO®-robot.
På www.fspartner.no finns mer information om roboten
och robotsettet och här går det även att beställa utrustning.
LEGO MINDSTORMS EV3
EV3-klossen är den mikrodator som styr roboten. EV3 har
ett inbyggt minne och kan användas till att lagra program.
Programmeringen utförs på en PC, Mac eller surfplatta och programmet överförs sedan till EV3-klossen via
USB, wifi eller Bluetooth. EV3-klossen har en skärm där
ni kan se vad som händer samt använda klossens gränssnitt. Klossens knappar kan användas till att navigera i
EV3-klossen. EV3 har fyra utgångar (för motorer) och fyra
ingångar (för sensorer).
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MOTORER
Det finns två typer av motorer till LEGO MINDSTORMS
EV3 – stor och mellanstor. Båda är elektriska, har inbyggd
rotationssensor och får ström från EV3-klossen. Den stora motorn lämpar sig bra som bas för att driva roboten.
Den mellanstora motorn är lättare och mindre kraftfull än
den stora. Den kan användas till att driva de olika verktyg
som ska byggas.

SENSORER
Sensorerna tar emot signaler från omgivningen och skickar meddelanden till EV3-klossen via de kablar som ansluts till
ingångarna. De olika sensorerna har olika funktioner:

TRYCKSENSOR: En analog sensor som registrerar om
den röda knappen på sensorn är intryckt eller inte. Den kan
alltså programmeras för tre olika tillstånd: intryckt, släppt
eller beröring (både intryckt och släppt).

FÄRGSENSOR: En digital sensor som kan registrera färgen och ljusstyrkan på det ljus som kommer in genom det
lilla fönstret på sensorn.
Färgsensorn har tre lägen: färg, styrkan hos reflekterat ljus
samt styrkan hos omgivningsljuset.
PROGRAMVARAN
Den programvara som medföljer EV3-setet kan användas
till att programmera EV3-roboten, och ni kan överföra programmet till roboten via USB, Bluetooth eller wifi.

ULTRALJUDSSENSOR: En digital sensor som mäter
avståndet till objekt som finns framför roboten. Det gör
den genom att sända ut högfrekventa ljudvågor och mäta
hur lång tid det tar för ljudet att studsa tillbaka till sensorn.

Obs! På turneringsdagen går det endast att använda USB
för överföring av program. Programvaran innehåller alla
kommandon som behövs för att klara årets spel. Ni kan
använda uppgifter på hjernekraft.org eller användarhandboken till programvaran för att komma igång. Om ni har
möjlighet rekommenderas ni att öva på allmän robotprogrammering innan projektperioden drar igång.
BATTERI – NÅGRA GODA RÅD
LEGO MINDSTORMS EV3 kan användas med 6 AA-batterier eller laddningsbart batteri. Om ni köper grundsatsen
till LEGO MINDSTORMS Education EV3 medföljer ett
laddningsbart batteri. Oavsett vad ni väljer är det viktigt
att bygga så att ni kan byta batteri under arbetets gång,
eller så att laddporten är lätt att komma åt. När ni byter
AA-batterier är det viktigt att byta ett batteri i taget. Om ni
tar ut alla batterier samtidigt raderas allt som ni har programmerat.

GYROSENSOR: En digital sensor som registrerar robotens
rotationsrörelser och ändringar av robotens riktning. Med
hjälp av den här sensorn kan ni mäta vinklar, skapa balanserande robotar med mera.
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Turnering

RAPPORTINLÄMNING: 8
En vecka före turneringen ska lagen skicka in en rapport
bestående av en kort beskrivning av hur ni har arbetat
med projekt, teknik, marknadsföring och FLL:s kärnvärden.

TURNERINGSDAGEN (EXEMPEL)

På lagsidan på hjernekraft.org finns en mall för rapporten. Det är även här ni ska lägga upp rapporten innan
turneringen startar. Information om sista datum för att
skicka in rapporten får ni av den lokala projektgruppen.
Exempel på tidigare rapporter finns på hjernekraft.org.
SÅ SER LAGETS DAG UT
Laget anländer till turneringen på morgonen. De registrerar sig och gå till den plats som de har tilldelats. Varje lag
får en egen monter, där de ska visa upp sitt arbete.
Presentationerna genomförs i särskilda domarrum. Vid
nogra turneringar genomförs presentationer i lagets
monter.
ROBOTTÄVLINGEN:
Först körs tre inledande omgångar på robotbanan. De lag
som uppnår högst poäng går vidare till finalrunder.
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08.00

Tävlingsområdet öppnar

08.15

Handledarmöte

09.00

Presentationerna börjar

09.45

Samling för öppningsceremoni

10.00

Öppningsceremoni

10.30

1. runda robotkörning börjar.
Presentationer fortsätter

11.40

2. runda robotkörning börjar

12.50

3. runda robotkörning börjar

14.00

Avslutningsceremoni FLL Jr.

14.30

Robotkörning – 1. mellanrunde

15.00

Robotkörning – 2. mellanrunde

15.30

Robotkörning – final

15.50

Samling för avslutningsceremoni

16.00

Avslutningsceremoni med prisutdelning
Alla deltagare får medaljer

Priser
PROJEKTPRISEN:
Det här priset går till det lag som genom sitt arbete visar
att de har förstått årets tema fullt ut. Laget har formulerat en aktuell problemställning och innovativa lösningar
värderas högt. Själva presentationen bedöms också av
domarna. Kreativitet och engagemang är viktiga delar,
förutom den vetenskapliga aspekten.
Del av FLL Champion: 30 %
KÄRNVÄRDESPRISET:
Det här priset går till det lag som visar på vilket sätt
kärnvärdena har spelat en viktig roll i lagets arbete med
FLL. Viktiga ledord är samarbete, engagemang, respekt,
inkludering och organisering.
Del av FLL Champion: 10 %
MARKNADSFÖRINGSPRISET:
Det här priset går till det lag som på ett kreativt och
bra sätt lyckas profilera laget och lagets lösning på ett
problem som de själva har formulerat. Viktiga delar är
en plan för vem eller vilka lösningen är avsedd för, varför
någon kan tänkas ha behov av lösningen samt distribution. Humör, kreativ organisering och entusiasm värderas
högt.

ROBOTTÄVLINGEN – 1:A OCH 2:A PRIS:
1:a pris går till det lag som har flest poäng sammanlagt
i de två finalomgångarna och 2:a pris går till det andra
finallaget.
Del av FLL Champion: 20 %
FIRST LEGO LEAGUE-MÄSTARE:
Medan övriga priser vinns av de lag som varit bäst i en
viss kategori går det här finaste priset till det lag som är
starkast i alla kategorierna sammantaget.
FLL-Champion går till det lag som på ett entusiastiskt
sätt visar hur kul, användbart och värdefullt det är med
teknik och vetenskap och som med sin starka insats på
alla områden uppfyller visionen för FIRST LEGO League.
STORA TURNERINGAR:
Priserna speglar de viktiga FLL-värdena. Beroende på
hur stor den regionala turneringen är kan det delas ut två
uppsättningar priser. Vid stora turneringar (minst 18 lag)
delas det ut 1:a och 2:a pris i projekt-, teknik- och
marknadsföring.

Del av FLL Champion: 10 %
TEKNIKPRISET:
Det här priset går till det lag som inom flera områden har
utvecklat en enastående robot. Viktiga delar är innovativ
design, programmering, strategi, tillförlitlig konstruktion,
funktionalitet och god användning av verktyg för att lösa
uppdragen. Laget bedöms utifrån den tekniska presentationen. I teknikpresentationen ska laget presentera och
demonstrera konstruktion, program och strategi. Laget
ska ha tillgång till en PC eller Mac, så att de kan visa
och förklara något av de program som de har skapat för
domarna.

På hjernekraft.org kan du hämta och
läsa kriterier för bedömning
(protokoll).

Del av FLL Champion: 30 %
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“Engagemang, glädje, samarbete, kreativitet,
utveckling och lärande – som domare i FLL blir
man både imponerad och inspirerad av att se
barnen växa med de tekniska utmaningarna.
Det ger hopp om framtiden och är positivt för alla
oss som arbetar för att få ungdomar att välja ingenjörsyrket.”
-Ole-Bjørn Nikolaisen,						
Sektionschef HR vid Statens vegvesen
(norska väg- och transportverket)

DOMARENS ROLL 8
Domarna är de personer som ska bedöma lagets insatser på turneringsdagen. De har ett protokoll med kriterier
som de måste följa vid bedömningen. Domare rekryteras
från näringslivet och från utbildningsinstitutioner.

SKANDINAVISK FINAL: 8
Vinnarna från de regionala finalerna bjuds in att delta i
den skandinaviska finalen, som går av stapeln tre veckor
efter de regionala finalerna. Laget planerar och finansierar själva sin resa.

Laget presenterar inför olika domargrupper under
tävlingsdagen:

Turneringsdagen går till på samma sätt som vid en
regional turnering.

Bandomarna ansvarar för bedömningen på robotbanan.
De ger laget poäng för genomförte uppdrag under robotkörningarna.

INTERNATIONELLA TURNERINGAR: 8
Championvinnaren från skandinaviska finalen bjuds in
att delta i World Festival i USA, där de får möta FLLchampions från hela världen. Lagen planerar och finansierar själva sin resa.

Teknikdomarna bedömer robotens utformning och programmering. De tittar också på hur lagen har löst den
strategiska delen av robotkörningen.
Projektdomarna är de som bedömer lagets projekt. De
bedömer hur väl laget har förstått årets tema, lagets
forskning och innovation.
Kärnvärdesdomarna är de domare som bedömer samarbete, organisering, engagemang och ömsesidig respekt
inom laget.
Marknadsföringsdomarna är de domare som bedömer hur
väl laget har profilerat sig själva och lösningen.

Vi får ofta möjlighet att skicka flera vinnare från den
skandinaviska finalen till andra internationella turneringar. Lagen uppmanas att ha detta i åtanke under projektperioden och fundera över hur de kan skaffa sponsorer.
Även om det först och främst är vinnarna i den skandinaviska finalen som bjuds in att delta i internationella turneringar kan det vara bra att veta att vi ofta har möjlighet
att skicka ytterligare lag. Om just ditt lag vill delta kan ni
anmäla ert intresse genom att mejla till
post@hjernekraft.org redan under projektperiodens åtta
veckor.
Internationella turneringar hålls vanligen fyra till sju
månader efter den skandinaviska finalen.
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Ordlista:
CHALLENGESETT – Matta och LEGO®-installationer.
COOPERTITION® – Sammansättning av engelskans cooperation (samarbete) och competition (tävling). COOPERTITION® innebär
alltså en stöttande tävlingsanda, där FLL-deltagarna samarbetar och hjälper varandra, även om det är en tävling.
DOMARFORMULÄR – Redogör för vad domarna tittar på när de bedömer lagets prestationer på turneringsdagen. Domarformulären
hittar man på hjernekraft.org några veckor innan de regionala finalerna hålls.
EV3 – Den robot som laget använder sig av för att lösa uppdrag på robotbanan.
FIRST® LEGO® LEAGUE – FLL har utvecklats i ett samarbete mellan organisationen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science
and Technology) från New Hampshire i USA och LEGO Company.
FIRST SCANDINAVIA (FS) – Den ideella stiftelse som organiserar FLL i Skandinavien.
FSPARTNER.NO – FIRST Scandinavias nätbutik. Här beställer lagen sina challengesett och extra T-tröjor, resurssett, laddare och
annan utrustning till LEGO® MINDSTORM® EV3-roboten samt tidigare års challengesett.
GRACIOUS PROFESSIONALISM® – Arbetssättet för FIRST LEGO League som innebär att man är hänsynsfull och professionell. Vi
uppmuntrar till lagarbete av hög kvalitet under projektperioden och uppmanar deltagarna att visa hänsyn och respekt för såväl lagkamrater som motståndare.
HANDLEDARMÖTEN – informationsmöte för alla handledare, som anordnas av de lokala projektledarna. Hålls i alla tävlingsstäder
efter att uppdraget har presenterats.
HYPOTES – Det man tror är lösningen på problemställningen.
LOKALA PROJEKTLEDARE – Planerar, organiserar och genomför de regionala FLL-finalerna. Arrangerar handledarmöten, delar ut
T-tröjor, sätter slutdatum för rapportinlämning och mycket mer. Om laget har frågor om den regionala finalen kan de kontakta en lokal
projektledare. Kontaktinformation finns på hjernekraft.org.
NYHETSBREV – Anmäl er till nyhetsbrevet på hjernekraft.org, så får ni information om FLL från FIRST Scandinavia.
RAPPORT – En kort text (max två sidor per del) och bilder som beskriver de delar som laget arbetar med i FLL. Rapporten läggs upp i
PDF-format på lagsidan på Hjernekraft. Använd rapportmallen som finns att hämta på lagsidan.
ROBOTBORD – Ett specialbyggt bord anpassat efter den matta och de installationer som används i FLL. Bygganvisningar till robotbordet finns på hjernekraft.org.
ROBOTMATCH – När två lag tävlar mot varandra. Varje tävling varar i 2,5 minut.
ROBOTRUNDA – när alla lag har varit genom en match, kallar man det en robotrunda. Alla lag skal genomgå tre robotrundar.
PRESENTATIONER – Lagen håller fyra presentationer var om projekt, teknik, marknadsföring och kärnvärden.
UPPDATERINGAR – Ändringar, förklaringar och justeringar av uppdragen som laget måste hålla koll på. Uppdateringarna hittar ni på
hjernekraft.org.
UPPDRAG – I september varje år presenteras ett nytt FLL-uppdrag med samhällsaktuellt tema.
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Stiftelsen FIRST Scandinavia har sedan år 2000 utvecklat och genomfört koncept
och projekt i vetenskapliga ämnen för över 200 000 barn och ungdomar. FIRST
LEGO League Scandinavia (FLL) och Newton är våra två största och viktigaste koncept, med pågående projekt i 65 städer.
Vi strävar efter att ge barn och ungdomar en god lärandeupplevelse i ämnena teknik
och naturvetenskap. Det vill vi göra i samarbete med andra genom utmanande och
spännande projekt. Våra koncept ska pågå länge och nå ut till många!
Utöver vår verksamhet i Skandinavien har vi bidragit till att implementera och organisera arrangemang, utveckla projekt och genomföra utbildning av lärare och
organisationer i andra länder. Vi har bland annat genomfört aktiviteter i Förenade
Arabemiraten, Japan, Turkiet, Grönland, Litauen, Island, Ryssland och flera andra
länder i Centraleuropa.
FIRST Scandinavia har sitt huvudkontor i Bodø och arbetet bedrivs i två företag.
Den ideella stiftelsen FIRST Scandinavia (grundad år 2000) har utvecklat, äger och
driver koncepten FLL och Newton. Företaget FIRST Scandinavia Partner AS (grundat år 2010) är en officiell samarbetspartner till stiftelsen och hanterar bland annat
kommunikation, service och support av varor och tjänster för stiftelsen och koncepten FLL och Newton, inklusive Newton Camp och Newton Flight Academy.

Om du har frågor om deltagande i FLL kan du
kontakta din lokala projektgrupp eller FIRST
Scandinavia: post@hjernekraft.org.
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