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CITY SHAPERSM  
Udfordringen

Arkitekter designer og konstruerer bygninger. 
De kombinerer videnskab og kunst, når de laver 
konstruktioner og bygninger for deres kunder. 
Sommetider er der tale om nybyggerier, og 
andre gange er det ombygninger af eksisterende 
bygninger.

De arbejder I større teams, ligesom I gør. I 
samarbejde med konstruktører, civil- og bygnings-
ingeniører sikrer de sig, at de forskellige dele af 
projektet gennemføres korrekt. Bygningsarbejdere 
som elektrikere, murere og tømrer udfører det 
fysiske arbejde, og projektledere sikrer, at arbejdet 
udføres til tiden og inden for budgettet. Enhver rolle 
er vigtigt for at få arbejdet udført korrekt.

I vore byer, store som små, er der mange 
udfordringer, fx transport, tilgængelighed og 
selv naturkatastrofer. Hvordan kan vi skabe en 
bedre fremtid for alle? Det kræver samarbejde og 
nytænkning. Er I klar til sammen at skabe en bedre 
fremtid?

I Robotkonkurrencen skal jeres hold:

• Identificere de missioner, der skal løses. 
• Designe, bygge og programmere en LEGO® 
  [MINDSTORMS] Robot, der kan udføre missionerne.
• Teste og forbedre jeres program og design.

Jeres Robot skal kunne navigere, aktivere ting samt 
transportere, levere og hente objekter. I og jeres robot 
har kun 2½ minut til at udføre så mange missioner 
som muligt. Så, I skal være kreative!

I jeres Innovative Projekt skal holdet: 

• Identificere et problem med en bygning eller et 
  offentlig område i jeres samfund 
• Designe en løsning.
• Del jeres løsning med andre.

På turneringsdagen skal holdet præsentere deres 
projekt, inklusiv problemstillingen, løsningen 
og hvordan de har delt den, i en 5 minutters 
præsentation.

ROBOT KØRSEL PROJEKT

KERNEVÆRDIER
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Gennem sæsonen skal kerneværdierne være grundlaget for godt 
samarbejde, respekt og inkludering  
Vi udtrykker FIRST®-filosofierne Gracious Professionalism® og Coopertition® gennem kerneværdierne: 

På turneringsdagen skal I præsentere for dommerne hvordan I har inkluderet kerneværdierne i det øvrige 
arbejde, samt vise jeres kendskab til kerneværdierne i sig selv. Præsentationen skal være på max 5 minutter. 
Kerneværdierne præsenteres ofte i holdets pit.

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.

Inkludering: 
Vi respekterer 
hinanden og 

rummer hinandens 
forskelligheder.

Teamwork:
Vi er stærkere, når 
vi står sammen.

Sjov:
Vi har det 

sjovt!

Innovation:
Vi bruger kreativitet 

og udholdenhed til at 
løse problemer.

Effekt:
Vi anvender det, vi 

lærer, til at forbedre 
vores verden.

RAPPORT-
INDLEVERING

DOMMER-
PRÆSENTATIONER

PIT-
STAND

ROBOT-
KAMPE

Holdets leverancer:
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Brug af Deltagerhæftet
Deltagerhæftet guider jer gennem hver session. Brug det til at dokumentere jeres tanker, skitser og idéer. Den 
fungerer som et bevis på jeres læring, og er en fantastisk ressource til brug ved præsentationen af jeres robot 
og løsningen på jeres Innovative Projekt. I skal også dokumentere de kerneværdier, som jeres hold har arbejdet 
med i CITY SHAPER.

Hver session har en række opgaver, som angivet efter gruppe 1 og gruppe 2. Marker opgaverne, efterhånden 
som I fuldfører dem.

På de næste par sider finder I, hvad I skal bruge for at designe, programmere og bygge jeres robot til 
robotkonkurrencen. Der er også en forklaring på dette års opgaver og reglerne for at deltage i FIRST® LEGO® 
League. 

Det er meget vigtigt, at I læser begge grundigt og forstår dem.

• Skitser 
• Design
• Noter
• Beregninger
• Billeder og tegninger

• Processer
• Tanker
• Kodeforklaringer 
• Programudvikling
• Diskussioner

Her er nogle idéer til, hvad I kan notere i deltagerhæftet 

akt 2:
Klienten

GRUPPEI

->LesgjennomProqektI
-> Diskutersparsmalene

nedenfor.og not6rned
idler.Installasjon Ekspert

B'.rzn'JS
Klient Omride

Skisserlgsningen
Lagen prototype av
materialenedereharf5tt av
veilederen

-> Gien statusoppdatering til
denandregruppen.

GRUPPE2

->FullfgrLeksjonI i
Robotleksjoner(Robot
Lessons) for 5 Fare det
grunnleggendeog bygg
deres f®rsterobotbase

%Dt:-5
'ftt.,.

1:Starthere>Try
2: Start here > Use (page 3)

3: Start here >Use (page4)

-> Diskuter spgrsm51ene
nedenfoLog not6rned
idler.

-> Gien statusoppdatering til
denandregruppen

Hvilket problem identifiseres iProsjekt 1?Hvordan
er dette problemet knyttet til oppdraget? Identifiser
installasjonen, eksperten,klienten og omridet.
Hvordan vil dere utforme en losning pa problemet
som presenteres? Skisser og merk l©sningen,og
bygg deretter en prototyped

Hvordan pavirker reglene og robotbanen strategien
irobotkonkurransen?

v'
.]

Oppdagelse:Vi
utforskernye
kunnskaperog

ideer. a

Hvilke ferdigheter laertedere? Hvordankan disse
ferdighetene brukes idesign av roboten og Igsning
avrobotoppdraget?

* En prototype erenmodeloav
l@sningensomwiserhvordan
den vil fungere. Derekan faye
enprototype av LEGO-klosser
og-elementer.elleravandre
gjenstanderderefir avveiiederen
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Okt 3:

Omrfdeundersakelse
GRUPPEI

->Fullf@rLeksjon2for6
programmereroboten
deres tim bevege seg
p5 ulike mater. Gjar
oppgavene:

Installasjon Ekspert Klient Omride

)t55/c..,A3./to\,Z.. Mo€'Da'SnL'l-ft '," 1:Starthere>Use(page3)
2:Starthere>Use(side4-8)
3: Brukdet derehar laerttil a kjare

roboten gjennom robotbanen. Bruk
Rubensom stoppested

-> Diskuter spgrsm51et
nedenfor.og not6rned
idler.

-> Gienstatusoppdatering til
denandregruppen.

GRUPPE2

-> Les gjennom Prosjekt 2.
-> Diskuter sp@rsmalene
nedenfor,ognot6rnedid6er.
->Skiss6rlgsningen
-> Lagen prototype av
materialenederehar fdtt av
veilederen
-> Gienstatusoppdatering til
denandregruppen

Hvilke ferdigheter laertedere?Hvordan kan disse
ferdighetene brukes idesign av roboten og Igsning
avrobotoppdraget?

Moro
Vi har

detgayl

Hvilket problem identifiseres iProsjekt 2? Hvordan
er dette problemet knyttet til oppdraget? Identifiser
installasjonen. eksperten, klienten og omridet.

Hvordan vil dere utforme en Igsning pa problemet
som presenteres?Skisser losningen,og bygg
deretteren prototyped.

* Enprototype er enmodeloav
Igsningensom viser hvordan
den vi! fungere.Derekan cageen
prototypeavLEGO-kiosser.eller
av andre gjenstander dere fir av
veilederen.
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DESIGN, BYG OG PROGRAMMER JERES ROBOT

KONSTRUKTION
I kan bruge alle LEGO®-element i sin originale form som den er fabrikeret.

I MÅ I MÅ IKKE
Klippe LEGO® snore og –rør i passende længder. Bruge LEGO® wind-up/pull-back-“motorer.”
Markere dele, hvor det ikke kan ses (for identifikation) Bygge eller bruge jeres egne bane-installationer.
TIPS! I bør forvente, og designe for, variationer, for eksempel ændringer i lysforhold, ujævnheder i banevæggene eller små bølger på 
robotmåtten. 

HARDWARE

Nødvendigt Udstyr Antal tilladt EV3 (eller tilsvarende NXT/ RCX)

X Contoller 1 per dyst

X Motorer Hvilken som helst konbination, 
max. 4 totalt

Medium

Large
Sensorer Ubegrænset

 

 
SOFTWARE

I kan bruge hvilken som helst software så længe robotten bevæger sig autonomt. 
Det betyder at den skal bevæge sig af sig selv. 

Ingen form for fjernbetjening er tilladt.
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KLARGØRE ROBOTBANEN
JERES CHALLENGE-SÆT INDEHOLDER:
Robotmåtte, Installationer, Dual Lock, LEGO® klodser, der kan bruges til at bygge jeres prototype i projektet.

Måttens placering:
Placer måtten, så den ligger mod kantvæggene mod syd og øst. Når bordstørrelsen og placeringen af måtten 
er korrekt, vil Hjem være ca. 1143 mm x 343 mm.

1. BYG INSTALLATIONERNE – Brug LEGO® elementerne fra Challenge-sæt og byggevejledningen
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner.  
Anslået tid for 1 person = 6 timer. Det er afgørende, at I er nøjagtige, når I bygger jeres installation. 
Dobbelttjek det, I har bygget, især om alle dele sidder helt fast.

2. DUAL LOCK OG SIKRING AF INSTALLATIONER – Følg instruktionerne på de følgende sider.

DUAL LOCK – find de brune ark i dette materiale fra 3M i jeres Challenge set. Dette kaldes Dual Lock.  Det 
fastgør installationerne til måtten, men gør det også muligt at fjerne dem igen.

SIKRING AF INSTALLATIONER – "X”-firkanter viser, hvor I skal bruge Dual Lock på installationer på måtten.  
Brug det som i dette eksempel, og vær meget præcis.

TRYK PÅ INSTALLATION – Når du trykker en installation ned, skal du trykke på dens laveste faste del 
forneden i stedet for at mase på hele installationen.  Løft i den samme del, hvis I har brug for at frigøre 
installationen fra måtten.

LØSE INSTALLATIONER – Placer som vist og beskrevet her.

TRIN 1: Klæbende side nedad

En blå enhed m/ fladt tag Flagermus, opgraderinger for bæredygtighed 
(Sol paneler, taghave, isolering), 14 enheder, jeres 
konstruktioner til opgaven 11

En hvid enhed

TRIN 2: Klæbende side opad TRIN 3: Juster model, tryk ned

Inspektionsdrone Seks præcisionsbrikker

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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SIKREDE INSTALLATIONER I FLERE TRIN 
Fastgør og forbered som vist og detaljeret her.

SIMPLE SIKREDE INSTALLATIONER 
Fastgør og forbered som vist her i detaljer.

Gynge

Trin 1

Trin 1

Trin 1: Bind knude tæt 
på snorens ende

Trin 2: Fastgør den blå enhed og 
træk den helt op. Roter kranen 
helt med uret

Stålkonstruktion

Testbygning:

Kran:

Træ Trafikprop

Trin 2: Juster mod øst

Trin 2

Elevator
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SIKREDE INSTALLATIONER I FLERE TRIN

Trin 7: Brug støtteakslerne under broen, så den 
kan holde en tung robot. Eksperimenter for at se, 
hvilken længde der gør toppen mest plan.

Bro:

Trin 2: Dobbelttjek alle 
dual lock-placeringerne         

Trin 6: Sørg for, at broen er centreret over den nordlige væg og 
erstatningsvæggen (hvis I har en)

Trin 3: Geninstaller 
indgangen

Trin 4: Juster dual 
lock trin for at sætte 
hjørnerne på røde  
prikker. Tryk Dual lock 
fast overalt.

Trin 5: Sørg for, at  
flagene er frit bev-
ægelige og peger 
nedad.

Set nedefra

Trin 1: Fjern omhyggeligt hele broens indgang

TIP: Brug bøger til understøttelse af brugen, hvis jeres bane ikke har nogen vægge.
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Robot-opgaver
Formålet med udfordringen er at forme jeres voksende by med mere stabile, smukke, nyttige, tilgængelige 
og bæredygtige bygninger og konstruktioner. Løs problemer fra den virkelige verden, som er repræsenteret i 
opgaverne, for at score point. I kan også score point ved at bygge nye bygninger på banen. Værdien af de nye 
enheder afhænger af deres højde og placering. 
 
Husk: Hver officiel dyst varer 2,5 minutter. I har muligvis ikke tid til at gennemføre alle opgaverne, så vær strate-
giske om, hvilke I vælger.
 
OBS: Hvis jeres robot og alt udstyr på den er indenfor 'Lille inspektionsområde' før start, giver det jer den fordel, 
at der tillægges 5 point for hver opgave, hvor I får point. Undtagelse: Opgave 14 giver ikke ekstra point, og for 
opgave 2 gives 10 point i stedet for 5.

Se reglerne 33 og 34 for definition af begreberne ”uafhængig” og ”understøttet”.

Opgave 1 FORHØJET PLADS (Point for det, der udføres)
➔ Hvis robotten kun er understøttet af broen: 20
➔ Hvis et eller flere flag er tydeligt hævet i nogen grad kun af robotten:  
     15 Hvert flag

I kan kun få flagpoint, hvis I får bropoint. Regel 30 tillader, og det forventes, at robotterne kollid-
erer, mens de forsøger at optjene flagpoint. Det er okay. Når det er tydeligt, at kun én robot holder 
et flag hævet, opnår kun denne robot point.

Opgave 3 INSPEKTIONSDRONE
➔ Hvis inspektionsdronen kun understøttes af 
aksel 
     (A) på broen: 10

Opgave 2 KRAN (Point for det, der udføres)
Hvis den blå enhed med krog er
➔  tydeligt sænket ved en hvilken som helst afstand fra 

toppen: 20
➔  Uafhængig og kun understøttet af en anden blå enhed: 15
     og niveau 1 er helt inde i den blå cirkel: 15 

A

35 point

20 point

10 point

35 point 50 point
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Opgave 4 DESIGN MÅLRETTET DYRELIV
➔  Hvis flagermusen kun understøttes af grenen 

(B) på træet: 10

Opgave 5 BYGNING I TRÆ (Point for det, der udføres)
Hvis en enhed kun er understøttet af træets
➔ Store grene: 10 pr. enhed
➔  Små grene: 15 pr. enhed

Opgave 6 TRAFIKPROP
➔  Hvis trafikproppen er ophævet. Den bevægelige 

del skal være uafhængig og kun understøttet af 
sine hængsler som vist: 10

Opgave 7 GYNGE
➔  Hvis gyngen er sluppet løs:  20

B

Opgave 8 ELEVATOR (Scor point på den ene eller den 
anden)
Hvis elevatorens bevægelige dele er uafhængig og kun 
er understøttet af sine hængsler som vist i følgende 
position
➔ Blå vogn nedad: 15
➔  Balanceret: 20

10 point

10 point

10 point

20 point

15 point 20 point

15 point
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Opgave 11 INNOVATIV ARKITEKTUR
Hvis der er en holddesignet prototype som er klart større end en blå bygnings- 
enhed, der kun er bygget af jeres LEGO® klodser fra ”BAG 10"
➔  Helt inde i en hvilken som helst cirkel: 15
➔  Delvist inde i en hvilken som helst cirkel: 10

Bemærk: Der vises en vilkårlig prototype. Design og byg jeres egen prototype inden dysten. I skal ikke bygge 
prototypen under dysten.
Prototypen i opgave 11 skal bygges udelukkende af klodserne i Bag 10. Den kan også indeholde 
de røde og grå elementer. Bemærk at det ikke er nødvendigt at bruge alle klodserne fra Bag 10.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               

Opgave 9 SIKKERHEDSFAKTOR
➔  Hvis testbygningen er uafhængig og kun er 

understøttet af de blå bjælker, og nogle bjælker 
som minimum er blevet slået halvvejs ud:   
10 pr. udslået bjælke

Opgave 10 STÅLKONSTRUKTION
➔ Hvis stålkonstruktionen står oprejst, er 
     uafhængig og kun understøttet af sit eget 
     understel som vist: 20

Opgave 12 DESIGN OG BYG (Brug den nødvendige tid til at forstå scoring-eksemplerne)
➔  PLACERING - Hvis der er cirkler med mindst én tilsvarende farvet enhed (farveoverensstemmelse), 

som er helt inde i cirklen og ligger fladt ned på måtten: 10 pr. cirkel
     (Bemærk: Den blå cirkel er ikke en del af opgave 12)

➔  HØJDE - Hvis der er uafhængige stakke som minimum delvist er i cirklerne, skal du lægge alle deres 
højder sammen: 5 pr. niveau

     (Bemærk: En stak er en eller flere bygningsenheder, hvor niveau 1 rører fladt på måtten, og eventuelle højere niveauer er placeret 
     fladt på niveauet under).

Farveoverensstemmelse = nej
Brun stak = 2 niveauer
Hvid stak = 1 niveau
15 point vist

Farveoverensstemmelse = nej
Broforbundet stak = 4 niveauer
20 point vist

Farveoverensstemmelse = rød
Rød stak = 2 niveauer
Anden stak = 4 niveauer
40 point vist

15 point
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Opgave 13 OPGRADERINGER FOR BÆREDYGTIGHED  (Kun en pr stabel)
➔  Hvis en opgradering (solpaneler, taghave, isolering) er uafhængig og kun 

understøttet af en stak, der som minimum er delvist indenfor en hvilken 
som helst cirkel: 10 pr. Opgradering

Opgave 14  PRÆCISION  (Kun en point-sum tæller)
➔ Hvis antallet af præcisionsbrikker, der er tilbage på banen, er   
     6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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Regler for robotkonkurrencen
DEFINITIONER
– Her er det, der er nødvendigt for jer at vide og kan forvente for at være klar til en Robotdyst. 

01. ROBOT –Dette er jeres LEGO® MINDSTORMS-controller og alt det udstyr, som I har kombineret den med 
ved håndkraft, og som ikke er beregnet til at blive adskilt fra den, undtagen ved håndkraft.

02. UDSTYR – Dette er alt, hvad I medbringer til en opgaverelateret aktivitet, herunder robotten.

03. DYST – Når to hold spiller i hver sin retning på to baner, som er opstillet, så de vender nord mod nord. 
Jeres robot sættes i gang én eller flere gange fra Startområdet og forsøger at udføre så mange opgaver som 
muligt på 2,5 minutter. 

04. BANE –  Omfatter Hjem, Banemåtte, Installationer og alt andet, der omfatter de indvendige sider af 
grænsevæggene. 

05. INSTALLATION – Enhver LEGO® genstand, som allerede befinder sig på banen, når I ankommer.

06. STARTOMRÅDE – Dette er måttens indvendige kvarte cirkelområde og de sorte linjer, der danner det. Det 
udvides til at omfatte forsiden af den sydlige grænsevæg, men ikke længere end dertil. Den omfatter ikke det 
hvide bånd med sponsorlogoer.

07. HJEM – Bordoverfladen vest for den banemåtte, der indeholder indersiden af grænsevæggene.

08. START – Når I er færdig med at klargøre robotten og derefter sætter den i gang.

09. AFBRYDELSE – Næste gang I interagerer med robotten efter start.

10. PRÆCISIONSBRIKKER – Dette er seks røde skiver på banen, som allerede er point værd, når dysten 
starter. Hvis I afbryder robotten, før den er helt inde i Hjem, bliver en brik fjernet af dommeren.

11. TRANSPORT OG LAST – Når noget målrettet/strategisk bliver
➔  fjernet fra sin plads og/eller
➔  flyttet til et nyt sted og/eller
➔   bliver frigivet et nyt sted,
bliver det ‘Transporteret’, og det kaldes ‘Last’. Når genstanden tydeligt ikke længere rører det, der 
transporterede den, afsluttes transporten, og genstanden er ikke længere Last. 

Bane

Stort 
inspektionsområde                   

Måtte

Lille 
inspektionsområde                                

Hjem

Startområde
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TURNERINGSREGLER

Husk, at I har mindst tre officielle runder, så gå ikke i panik, hvis noget går galt. Jeres bedste score tæller.

GRUNDLÆGGENDE REGLER

12.  Hold, ledere, dommere og alle andre forventes altid at efterleve kerneværdierne.

13.  Fjernbetjening og/eller dataudveksling med robotterne (herunder Bluetooth) i konkurrenceområdet er 
forbudt.

14. I kan kun røre jeres robot for at forberede en igangsætning, når den er helt inde i Hjem eller i Startområdet. 

15. Den tynde linje rundt om et scorings-område tæller som en del af området. 

16.  TVIVLEN KOMMER JER TIL GODE  – Hvis dommeren står over for en meget svær afgørelse, og ingen kan 
pege på et sted i reglerne til at afgøre den, kommer tvivlen jer til gode, men I skal ikke lade det være en del 
af jeres strategi.

17.  De officielle opdateringer til robotkonkurrencen har forrang over opgaverne og ”Klargøre Robotbanen”. 
Opgaver og ”Klargøre Robotbanen” har forrang over reglerne. Den lokale hoveddommer træffer de endelige 
beslutninger under turneringen, når det er nødvendigt.

FØR DYSTEN BEGYNDER 

18.  I har mindst 1 minut til at forberede jer. Dette er jeres chance for at bede dommeren om at kontrollere, at 
opgavens opsætning er korrekt, og/eller kalibrere lys-/farvesensorer efter behov.

19.  Vis dommeren at ALT jeres udstyr passer ind i enten det store eller det lille inspektionsområde (I 
bestemmer hvilket) under et fiktivt loft på 30,5 cm.  Hvis det passer ind i det lille inspektionsområde, får I 
en fordel. Fordelen ved det “Lille område” i City Shaper-udfordringen er 5 ekstra point pr. udført opgave, dog 
gives der 10 ekstra point for opgaven Kran (Opgave 2). Der gives dog ikke ekstra point i opgave 14. Efter 
inspektionen placerer I alt jeres udstyr i Hjem og Start-området.

20.  Beslut jer for to teknikere, der skal begynde konkurrencen. Kun to teknikere er tilladt på konkurrencebanen 
ad gangen, men teknikerne kan til enhver tid skiftes ud. Resten af holdet står klar som anvist af 
turneringens officials, med mindre det er nødvendigt med nødreparationer under dysten.  

TAG MED TIL DYSTEN EFTERLAD UDENFOR KONKURRENCEOMRÅDET
Jeres konkurrenceklare hold (op til 10 personer), 
herunder to udpegede teknikere.

Alle andre elektroniske dele

Jeres robot (kun én, hvis I har mere end én) og alt 
dens udstyr, herunder: 

Ekstra robotter

EN strømforsyning til controlleren eller SEKS AA-
batterier

Ekstra controllere

LEGO® ledninger og konverterkabler efter behov.
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UNDER DYSTEN

21. STARTSEKVENS
KLAR-SITUATION: 
➔  Jeres robot og alt, hvad den skal flytte og bruge, er arrangeret efter jeres ønske. Den skal passe helt ind i 

Startområdet og må ikke være højere end 30,5 cm.
➔ Når nedtællingen starter, må ingenting bevæge sig eller håndteres. 
➔  Den præcise timing af den første start af dysten sker ved begyndelsen af det sidste ord eller den sidste lyd i 

nedtællingen, f.eks. “Klar, parat, Nu!” eller Biiiip!

22.  I må ikke interagere med nogen som helst del af banen, der ikke er helt inde i Hjem, undtagen ved Start.   
- Undtagelse:  Hvis udstyr falder utilsigtet af robotten, kan I tage det op med det samme fra et hvilket som 
helst sted.

23.  Lad ikke andre ting end robotten bevæge sig eller køre ud af Hjem, heller ikke delvist, bortset fra ved Start. 
- Undtagelse:  Hvis noget ved et uheld flyttes ud af Hjem, kan I flytte det tilbage.

24.   Alt, hvad robotten påvirker eller sætter helt uden for Startområdet, bliver hvor det er, medmindre robotten 
ændrer det. 

25. Skil ikke installationerne ad, medmindre opgaven kræver det.

26. Sørg for at opbevare alt jeres udstyr og alt, hvad robotten bringer til Hjem inden for Hjem.

27.  PROCEDURE FOR AFBRYDELSE  – Hvis I afbryder robotten, skal I straks stoppe den og derefter roligt løfte 
den op indtil næste start.    
Hvor blev robotten afbrudt?

	 ➔  Helt inde i Hjem:   Det er ikke noget problem.
	 ➔ Ikke helt inde i Hjem: I mister et præcisionsbrik.

28. AFBRYDELSE MED LAST – Hvis robotten har Last, når den afbrydes:
 Hvor blev Lasten sat på robottet/hentet?
 ➔ Helt inde i startområdet: Behold den.
 ➔  Ikke helt inde i startområdet:
 
 Hvor var lasten ved afbrydelsen?
 ➔  Helt inde i Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt inde i Hjem: Dommeren tager den

29. STRANDET LAST  – Hvis en uafbrudt robot taber sin Last, skal I lade lasten ligge.  
 Hvor blev lasten tabt?
 ➔ Helt inden for Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt inden for Hjem:  Lad den blive, hvor den er.

30. FORSTYRRELSE – Undlad at påvirke det andet hold negativt, undtagen som det er tilladt i en 
opgavebeskrivelse. Hvis I, jeres hold eller jeres robot forhindrer et andet hold i at fuldføre en opgave, tildeler 
dommeren dem point for den pågældende opgave.

31. SKADE PÅ BANEN – Hvis robotten adskiller en Dual Lock eller ødelægger en installation og tydeligt drager 
fordel af skaden, vil opgaven ikke give point.

➔
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SLUT PÅ DYSTEN 

32. Når dysten afsluttes, må alt blive, præcist som det er. 
➔ Hvis jeres robot bevæger sig, skal I stoppe den omgående og lade den stå, hvor den er. (Ændringer efter 
     dystens slutning tæller ikke).
➔ Herefter må intet berøres, før dommeren giver tilladelse til at nulstille banen.

Vær opmærksom på disse to særlige definitioner, når I læser scoringskravene til opgaven:

33. UAFHÆNGIG – Ingen berøring af udstyr.

34 UNDERSTØTTET – 100 procent af dens vægt holdes oppe og sikres mod at falde ned. 
 
POINTGIVNING

35. Kun den endelige (slut på dysten) tilstand af jeres bane evalueres for pointoptælling.

36. Dommeren går igennem det, der er sket, og inspicerer banen sammen med jer, opgave for opgave.
➔  Hvis holdet og dommeren er enige, underskriver et holdmedlem scoringsarket, og beslutningen er afgjort.
➔ Hvis holdet og dommeren er uenige, træffer dommeren den endelige beslutning.

37. Det er minimum tre indledende runder ved hver turnering. I hver dyst har holdene en ny chance
for at opnå den højeste pointsum. Det er ingen sammenhæng mellem dystene. Hvis det bliver uafgjort, bruges 
næstbedste og tredjebedste pointsum for at afgøre, hvem der er bedst placeret. Hvis det skulle være uafgjort i 
alle gennemkørsler, afgør turneringens hoveddommer hvad de vil gøre.

Finaler: Hvis det skulle blive uafgjort i nogen af finalerunderne (kvart-, semi-, finale), tæller bedste resultat 
i forrige runde.
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Mød ekspertene!

Civilingeniør, arkitekt
Ekspertise: At få bygninger til at passe ind i omgivelserne.  
At skabe bæredygtige bygninger og offentlige steder.

Mål: At hjælpe folk med at nyde skønheden i naturen.

Arkitekt
Ekspertise: At designe og konstruere hospitaler.

Mål: At skabe bygninger og offentlige rum, der 
er tilgængelige og funktionelle for alle, ved at se 
verden, som den betragtes af folk med anderledes 
evner.

Civilingeniør, miljøingeniør
Expertise: At designe klimaskærme (ventilerede 
facader), der giver mulighed for korrekt 
luftstrøm, varme og luftfugtighed.

Mål: At skabe energieffektive bygninger, der er 
komfortable for folk.

Bygningsingeniør, professor
Ekspertise: Design af bygninger, som kan modstå 
jordskælv.

Mål: At sørge for, at mennesker og ting overlever 
jordskælv, ved at teste strukturelle design og 
undersøge, hvordan seismiske skader opstår.

AZIZA

JESSICA

WEI

LELLI
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Projekt 1

Område: Sápmi - Den samiske region i Skandinavien.

Sted: 250 km nord for polarcirklen

Forhold: Bløde bakker, tyk skov og store vidder. 
Ekstremt vejr fra -40°C til +35°C, snefald i op til 225 
dage om året.

Klient: Samisk hotelkæde eller En samisk rejsearrangør

Behov: Nyt hotel

Mål: Gæsterne skal føle sig som en del af naturen, men 
med hjemmets komfort. Udsigten skal beholdes, og 
omgivelserne skal ikke forstyrres.

PROJEKTER, DER KAN HJÆLPE JER I GANG

Projekt 2

Sted: Det nordøstlige USA.

Betingelser: Fladt terræn med par bølgende bakker. 
Nem adgang for personer, materiale og udstyr.

Kunde: Byfolk

Behov: Redesigne og opdatere en gammel legeplads.

Mål: Udstyr til legepladser, der kan bruges af alle.

Robotkonkurrencen

Opgaven “Bygning i træ” (opgave 5) viser, hvordan 
arkitekter har løst udfordringen med at bygge et skovhotel. 
Deres løsning var en række træhytter, der ser ud, som om 
de svæver i luften.

Robotkonkurrencen

Opgaven “Gynge” (opgave 7) viser dig præcis, hvordan 
arkitekter og ingeniører har løst dette problem: En gynge, 
der er bygget til en kørestol!
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Projekt 3

Sted: Valparaiso-regionen på Chiles kyst.

Betingelser: Høj ejendom ved stranden med vanskelig 
adgang for bygningskonstruktører. Sandsynlighed for 
jordskælv.

Kunde: Købere i Chiles kystområder.

Behov: Prisbillige huse, der hurtigt kan konstrueres

Mål: Energieffektive hjem, som opfylder lokale 
bygningsreglementer for jordskælvssikkerhed.

Projekt 4

Sted: Det centrale vestlige USA.

Betingelser: Hovedsageligt fladt prærieområde med 
adskillige søer, floder og vandløb.

Kunde: Det statslige transportministerium.

Behov: Inspektion af ca. 20.000 vejbroer.

Mål: Udføre inspektioner hurtigt og sikkert med så lave 
omkostninger som muligt.

Robotkonkurrencen

Opgaven “Design og byg” (opgave 12) viser en fantastisk 
måde til hurtigt at bygge boliger. Modulopbygget 
konstruktion er en metode til at oprette sektioner af en 
bygning, der hurtigt kan samles på byggepladsen.

Robotkonkurrencen

Opgaven “Inspektionsdrone” (opgave 3) viser en prisbillig 
måde til at inspicere broer og andre høje konstruktioner. 
Droner kan flyve i timevis og sende detaljerede billeder og 
endda 3D-scanninger tilbage.



23 DELTAGERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Session 1:

Arkitekten
Gruppe 1

➔   Gennemlæs udfordringen.

➔   Registrer navne og numre 
på den eller de tildelte 
installationer.

➔   Byg den eller de tildelte 
installationer ved at følge 
byggevejledningen.

➔   Placer de færdige 
installationer på 
banemåtten.

➔   Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Gruppe 2

➔   Gennemlæs udfordringen.

➔   Registrer navne og numre 
på den eller de tildelte 
installationer.

➔  Byg den eller de tildelte 
installationer ved at følge 
byggevejledningen.

➔  Placer de færdige 
installationer på 
banemåtten.

➔   Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Hvad var mest interessant ved udfordringen CITY 
SHAPER?

Hvilke forhindringer kan I komme ud for på banen?

Hvad ved I allerede om udfordringens emne?

Hvad er jeres foretrukne installation? Hvorfor? 
Hvilke problemer fra den virkelige verden kan 
demonstreres med denne installation?

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.
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Opgaver for gr  1

➔  Gennemgå Projekt 1

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Skitser jeres løsning.

➔  Lav en prototype ud fra 
materialet fra jeres vejleder.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Installation Ekspert Kunde Sted

*   En prototype er en model af jeres 
løsning, der viser, hvordan den vil 
fungere. I kan oprette en prototype 
fra LEGO® klodser eller andre 
genstande, I får af jeres vejleder.

Session 2:

Kunden

Hvilket problem identificeres i Projekt 1? Hvordan 
er dette problem relateret til opgaverne? Identificer 
installationen, eksperten, kunden og stedet.

Hvordan vil I designe en løsning på det problem, 
der præsenteres? Skitser jeres løsning, og byg 
derefter en prototype*.

Hvordan påvirker robotreglerne og banens 
udformning jeres strategi i robotkonkurrencen?

Hvilke færdigheder lærte I? Hvordan vil disse 
færdigheder få betydning for jeres design af 
robotten og løsning af udfordringerne generelt?

Gruppe 2

➔ Fuldfør Lektion 1 i 
     Robotlektioner (Robot 
     Lessons) for at lære det 
     grundlæggende, og byg 
     jeres første standardrobot:

- 1: Start here > Try

-  2: Starte here > Use (side 3)

-  C: Start here > Use (side 4)

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.
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Session 3:

Områdeundersøgelse
Gruppe 1 

➔ Gennemfør Lektion 2 ved 
     at programmere robotten 
     til at bevæge sig i 
     forskellige retninger. Brug:

 - 1: Start her > Use (side 3)

 - 2: Start her > Use (side 4-8)

 - C: Brug det, I har lært til at køre 
robotten henover måtten. Brug 
en blå bygning som stoppunkt. 

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Hvilke færdigheder lærte du? Hvordan vil disse 
færdigheder få betydning for jeres design af 
robotten og løsning af udfordringerne generelt?

Hvilket problem identificeres i Projekt 2? Hvordan er 
dette problem relateret til udfordringen? Identificer 
installationen, eksperten, kunden og stedet.

Hvordan vil I designe en løsning på det problem, der 
præsenteres? Skitser jeres løsning, og byg derefter 
en prototype*.

*   En prototype er en model af 
jeres løsning, der viser, hvordan 
den vil fungere. I kan oprette 
en prototype fra LEGO® klodser 
og elementer eller andre 
genstande, I modtager af jeres 
vejleder.

Installation Ekspert Kunde Sted

Gruppe 2 

➔Gennemgå Projekt 2.

➔ Diskuter nedenstående 
     spørgsmål, og skriv jeres 
     idéer ned.

➔ Skitser jeres løsning.

➔ Lav en prototype ud fra 
     materialer fra jeres vejleder.

➔ Giv en statusopdatering til 
     den anden gruppe.

Sjov: 
Vi har

det Sjovt!
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Installation Ekspert Kunde Sted

Session 4:

Fundamenter

Gruppe 2 
➔ Gennemfør Lektion 3 for 
     at programmere robottet til 
     at bevæge sig og stoppe på 
     forskellige måder. Brug:  

 - 1: Tutorials > Basics > Straight 
       Move

 - 2: Tutorials > Basics > Stop at 
       object

 - C: Tutorials > Basics > Tank 
Move

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Hvilket problem identificeres i Projekt 3? Hvordan 
er dette problem relateret til robotopgaverne? 
Identificer installationen, eksperten, kunden og 
stedet.

Hvordan vil I designe en løsning på det problem, 
der præsenteres? Skitser løsningen og byg 
derefter en prototype*.

Hvilken opgave tror du, at denne robotlektion vil 
hjælpe dig med at løse? Hvordan?

Gruppe 1 
➔ Gennemgå Projekt 3.

➔  Diskuternedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Skitser jeres løsning.

➔  Lav en prototype ud fra 
materialet fra jeres vejleder.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Sjov: 
Vi har

det Sjovt!

*   En prototype er en model 
af jeres løsning, der viser, 
hvordan den vil fungere. I kan 
oprette en prototype fra LEGO® 
klodser eller andre genstande, I 
modtager af jeres vejleder.
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Session 5:

Vitruvius

Gruppe 2 
➔ Gennemgå Projekt 4.

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Skitser jeres løsning.

➔  Lav en prototype ud fra 
materialet fra jeres vejleder.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Gruppe 1 
➔  Gennemfør Lektion 4 for at 

programmere robotten til 
at påvirke installationerne. 
Brug:

 - 1: Tutorials > Basics > Curved 
Move

 - 2: Tutorials > Basics > Move 
object

 - C: Tilpas program og værktøj, 
så I 
       kan levere forskellige 
bygninger 
       ud på robotbanen (Opgave 
12).  

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Hvilken opgave tror du, at denne robotlektion vil 
hjælpe dig med at løse? Hvordan?

Hvilket problem identificeres i Projekt 4? Hvordan 
er dette problem relateret til robotopgaven? 
Identificer installationen, eksperten, kunden og 
stedet.

Hvordan vil I designe en løsning på det problem, 
der præsenteres? Skitser jeres løsning, og byg 
derefter en prototype*.

Effekt:
Vi anvender det, 

vi lærer, til at 
forbedre vores 

verden.

*   En prototype er en model 
af jeres løsning, der viser, 
hvordan den vil fungere. I kan 
oprette en prototype fra LEGO® 
klodser eller andre genstande, I 
modtager af jeres vejleder.

Installation Ekspert Kunde Sted
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Session 6:

Plantegninger
Gruppe 1 
➔  Identificer problemer med 

en bygning eller et offentligt 
område i lokalområdet.

➔  Undersøg og brainstorm 
på løsninger, og find 
begrænsningerne for hver 
løsning.

➔  Vælg den løsning, som 
vil fungere bedst efter 
jeres mening. Skitser jeres 
løsning.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Skriv jeres problem, jeres løsning og jeres 
begrænsninger* ned i Deltagerhæftet. Definer 
kunden til dette job, de eksperter, der skal bruges, 
og området, der berøres.

Hvordan vil I designe en løsning til det problem, I 
har valgt? Skitser jeres løsning.

Hvilket værktøj kan I bygge for at løse en opgave? 
Hvordan vil I bruge linjerne til at komme dertil?

Gruppe 2 
➔ Gennemfør Lektion 5 for at 
     lære at bruge sensorer til 
     at få robotten til at bevæge 
     præcist. Brug:

- 1: Tutorials > Beyond Basics 
       > Multiple Switch

- 2: Tutorials > Beyond Basics 
       > Sensor Blocks

- C: Tutorials > Beyond Basics 
       > Sesor Blocks (page 5)

➔ Diskuter nedenstående 
     spørgsmål, og skriv jeres 
     idéer ned. 
➔ Giv en statusopdatering til 
     den anden gruppe.

*  Begrænsninger er ting, der 
hjælper dig med at fokusere, så 
I kan bygge den bedste løsning 
til jeres kunde og jeres sted. 
Begrænsninger kan f.eks. være, 
hvor mange penge I kan bruge, 
tilgængelige byggematerialer samt 
placeringen og funktionerne på 
byggepladsen.

Problemer Begrænsninger Løsninger



29 DELTAGERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Session 7:

Bygningsforeskrifter
Gruppe 1 
➔ Gennemfør Lektion 6 for 
     at lære, hvordan man 
     stopper ved og følger en 
     linje. Brug:

- 1: Tutorials > Basics > Stop 
       at line

- 2: Tutorials > Beyond Basics 
       > Switch

- C: Tutorials > Beyond Basics 
       > Color Sensor - Calibrate

➔ Diskuter nedenstående 
     spørgsmål, og skriv jeres 
     idéer ned.

➔ Giv en statusopdatering til 
     den anden gruppe.

Gruppe 2 
➔  Identificer problemer med 

en bygning eller et offentligt 
område i lokalområdet.

➔  Undersøg og brainstorm 
på løsninger, og find 
begrænsningerne for hver 
løsning.

➔  Vælg den løsning, som 
vil fungere bedst efter 
jeres mening. Skitser jeres 
løsning.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Hvordan kan I programmere jeres robot til at være 
hurtig OG pålidelig på Robotbanen?

Skriv jeres problem, jeres løsning og jeres 
begrænsninger* ned i Deltagerhæftet. Definer 
kunden til dette job, de eksperter, der skal bruges, 
og området, der berøres.

Hvordan vil I designe en løsning til det problem, I 
har valgt? Skitser jeres løsning. *   Begrænsninger er ting, der hjælper 

dig med at fokusere, så I kan bygge 
den bedste løsning til jeres kunde 
og jeres sted. Begrænsninger kan 
f.eks. være, hvor mange penge I kan 
bruge, tilgængelige byggematerialer 
samt placeringen og funktionerne på 
byggepladsen.

Inkludering: 
Vi respekterer  
hinanden og 

rummer hinandens 
forskelligheder.

Problemer Begrænsninger Løsninger
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Session 8:

Konstruktion

Gruppe 2 
➔  Beslut jer for et endeligt 

projekt og en løsning 
sammen med jeres hold.

➔  Gennemfør Opgaverne i 
Lektion 7:

- 1: Byg det værktøj, der skal 
       til for at løse kran-opgave 
       (Opgave 2)

- 2: Brug programmet i Lektion 
       7 for at løse kran-opgaven

- C: Design/konstruer en 
       løsning, der kan aktivere 
        begge håndtag på kranen. 

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Gruppe 1 
➔ Beslut jer for et endeligt 
     projekt og en løsning 
     sammen med jeres hold.

➔  Undersøg eller brainstorm 
på alle begrænsningerne.

➔  Beslut jer for, hvordan I vil 
teste jeres løsning for at 
sikre, at den fungerer.

➔ Lav en endelige prototype. 
     Sørg for, at bruge LEGO® 
     klodserne fra ”BAG 10” på 
     en eller anden måde.

➔  Dokumentér eventuelle 
ændringer, der er blevet 
foretaget i jeres oprindelige 
design.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Angiv begrænsningerne* for løsningen på jeres 
projekt. Registrer eventuelle ændringer, I har 
foretaget i jeres løsning efter jeres research og 
brainstorming.

Skitser jeres robotløsning. Hvordan ser dens 
basis-robot ud? Har den sensorer og tilbehør?

Hvilke ændringer foretog I undervejs i 
opbygningen af jeres robot? Hvordan ser det 
endelige design ud? *   Begrænsninger er ting, der hjælper 

dig med at fokusere, så I kan bygge 
den bedste løsning til jeres kunde 
og jeres sted. Begrænsninger kan 
f.eks. være, hvor mange penge I kan 
bruge, tilgængelige byggematerialer 
samt placeringen og funktionerne 
på byggepladsen.

Problemer Begrænsninger Løsninger
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Session 9:

Inspektion
Gruppe 1 

➔  Læg jer fast på jeres 
strategi for robotkørslen.

➔  Opret og test løsningen på 
opgaven Kran.

➔  Vælg en anden opgave, der 
skal skabes en løsning til, 
og test den, hvis der er tid 
til det

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe.

Gruppe 2 

➔  Beslut jer for, hvordan jeres 
hold vil præsentere det 
endelige projekt.

➔  I kan oprette en digital 
præsentation, en plakat 
eller bruge en anden 
fremgangsmåde. (Bed jeres 
vejleder om hjælp).

➔  Få fat i alt det, I skal bruge, 
og begynd at arbejde på 
jeres præsentation.

➔  Giv en statusopdatering til 
den anden gruppe. Sørg for 
at fortælle dem, hvad der 
skal gøres for at gennemføre 
præsentationen.

➔ Husk at medtage 
     problemet, løsningen, 
     begrænsningerne og 
     den proces, I gennemgik i 
     projektpræsentationen.

Teamwork:
Vi er stærkere, 

når vi står 
sammen.

Projektpræsentation:
•  Problem
•  Innovation
•  Research  
•  Kerneværdier

•  Løsning   
•  Prototype  
•  Designproces  

Har I haft succes med denne opgave? Hvilke 
ændringer har I foretaget i designet og 
programmeringen?

Hvilke opgaver er placeret i nærheden af hinanden 
på banen? Hvilke opgaver har ens eller lignende 
elementer?

Angiv alt det, I skal bruge til at fuldføre 
præsentationen.

Hvad mangler at blive gjort for at gennemføre 
præsentationen?
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Gruppe 1 

➔  Find ud af, hvad der 
mangler at blive gjort for 
at fuldføre jeres endelige 
præsentation af projektet.

➔  Giv en statusopdatering 
til den anden gruppe, så I 
sammen kan lægge sidste 
hånd på præsentationen.

Teknologipræsentation
•  Fakta om robotten  
•  Mekanisk design
•  Strategi   
•  Programmering

•  Opgaver   
•  Innovation
•  Designproces
•  Kerneværdier

Session 10:

Renovering

Angiv alt det, I skal bruge til at fuldføre 
præsentationen.

Hvad mangler at blive gjort for at gennemføre 
præsentationen?

Hvilke opgaver kan grupperes for at opnå 
maksimale point?

Hvad er jeres strategi? Hvor mange opgaver vil 
I forsøge at løse under konkurrencen?

Gruppe 2 

➔  Fortsæt med at oprette en 
løsning for hver opgave, 
hvis der er tid til det.

➔  Dokumentér jeres strategi.

➔  Tegn den rute, som 
robotten skal bevæge sig.

➔  Diskuter nedenstående 
spørgsmål, og skriv jeres 
idéer ned.

➔  Registrer, hvilken eller 
hvilke opgaver, I vil teste før 
konkurrencen.

➔  Arbejd sammen som et 
hold om at forberede de 
endelige præsentationer.
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Session 11+12:

Generalprøve
Holdet

➔ Saml de materialer, der 
     er nødvendige for at lave 
     projekt-, teknik- og 
     kerneværdi-præsentation.

➔ Øv jeres præsentationer.

➔ Fremlæg jeres præsentationer.

➔ Se evt. andre holds 
     præsentationer.

➔ Stil evt. spørgsmål, og giv  
     feedback til andre hold.

Hvad lærte I om at arbejde som et hold?

Hvad er jeres vigtigste udbytte af denne oplevelse?

Innovation:
Vi bruger kreativitet 
og udholdenhed til 
at løse problemer.
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BILAG 1
Robotlektioner

FIRST® LEGO® League Robot Lessons (MINDSTORMS EV3)

Robot Lesson 1
Learn the basics and build your 
first robot driving base.

1. Start Here -> Try
2. Start Here -> Use, page 3
C. Start Here -> Use, page 4

Robot Lesson 2
Program your robot to move 
in different ways.

1. Start Here -> Use, page 3
2. Start Here -> Use, page 4-8
C. Use what you’ve learned to drive 
your robot across the Game Field. 
Use the cube as a stopping point.

Robot Lesson 3
Program your robot to move and 
stop in different ways.

1. Tutorials -> Basics -> Straight Move
2. Tutorials -> Basics -> Stop at Object
C. Tutorials -> Basics ->  Tank Move

Robot Lesson 4
Program your robot to 
interact with game objects.

1. Tutorials -> Basics -> Curved Move
2. Tutorials -> Basics -> Move Object
C. Use what you’ve learned to modify 
the program and attachment to deliver 
the Building Units to the Game Field.

Robot Lesson 5
Learn to use sensors in more 
advanced ways.

1. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Multiple Switch
2. Tutorials -> Beyond Basics -> Sensor 
Blocks
C. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Sensor Blocks, page 5

Robot Lesson 6
Learn to stop at and follow lines.

1. Tutorials -> Basics -> Stop at Line
2. Tutorials -> Beyond Basics -> Switch
C. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Color Sensor – Calibrate 

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

Remember: Take the driving base apart at the end of the session, so the other group can build it next time.

Remember: Make sure you have a robot game field set up on the floor or table for the end of this session.

Remember: Moving around the robot game field in different ways will help you score more points.

Remember: Interacting with, and moving, objects on the robot game field is how you score points.

Remember: Using different sensors during the game will help your robot be more efficient and effective.

Remember: Following and stopping at lines on the robot game field is a great way to navigate.

The challenge (C.) in each Robot Lesson is optional, dependent on time

© 2019 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) and the LEGO Group. All rights reserved.
FIRST and the FIRST logo are registered trademarks of FIRST. LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League, the FIRST LEGO League logo, and CITY SHAPERSM are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group.
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The Crane Mission (Mission 2)

Robot Lesson 7
Learn to complete your first 
FIRST LEGO League mission.

Task 1
Follow the instructions to 
build the attachments for 
your robot to solve the Crane 
Mission.

1
You will need this basic robot to solve the Crane 
Mission. You can build on the robot and modify 
the attachments and programs later.

Where are the building instructions?
You can find a PDF of the building instructions 
where you found this poster, on the FIRST LEGO 
League Resources page on firstinspires.org.

2

C

Task 2
Use the program below to 
tell your robot how to solve 
the Crane Mission (Mission 
2).

Remember to set up your robot in the Launch 
Area before you press go and run the program.

Look carefully at where the robot should be 
placed and pointed before launching it.

Practice launching the robot a few times. Modify 
the program using your knowledge of Curved 
Move and Tank Move so that it ends in Home.

Can I download the EV3 program?
You can find a file for the Crane Mission program 
where you found this poster, on the FIRST LEGO 
League Resources page on firstinspires.org.

Challenge
Use what you have learned 
to design a way to drop the 
Blue Unit into the blue circle.

Do you notice anything about the Crane 
Mission? How many levers does it have? What 
does the Crane do when you activate the levers?

Can you rotate the Crane before activating it to 
the drop the building unit?

What if the Crane doesn’t work?
• Check the Crane is built correctly and moves 

as it should. 
• Check the Dual Lock and that the Crane is 

correctly positioned on the mat.
• Reset the Crane after each activation.

This code will drive the robot out of the Launch area, detect and follow the line directly to the crane, and then activate the lever to drop the 
blue unit. The red blocks are called ‘Math’ blocks. You can learn more bout them in Tutorials > Beyond Basics > Math - Basic.

© 2019 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) and the LEGO Group. All rights reserved.
FIRST and the FIRST logo are registered trademarks of FIRST. LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League, the FIRST LEGO League logo, and CITY SHAPERSM are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group.
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BILAG 2
Eksempler på spørgsmål

• Hvilket problem valgte jeres hold at løse?
• Hvilke kilder brugte I?
• Har I tilpasset en eksisterende løsning eller skabt jeres egen løsning?
• Konsulterede I en ekspert for at løse problemet?

• Hvordan testede I jeres robotdesign?
• Beskriv jeres programmer. Fungerede de konsekvent?
• Hvordan vurderede I jeres robotdesign?
• Hvilke avancerede programmeringskoncepter brugte I?

• Hvordan deltog hver enkelt person i hver del af udfordringen?
• Hvordan udforskede og anvendte I kerneværdierne?
• Hvordan vil jeres hold bruge kerneværdierne og deltagelsen ud over forløbet?

• Hvad er originalt og innovativt ved jeres løsning?
• Har I forbedret en andens løsning?
• Hvordan udviklede og testede I jeres idé?
• Hvordan vurderede I jeres løsning og forbedrede den?

• Er jeres robotdesign originalt, eller modellerede I det fra noget eksisterende?
• Er jeres programmer unikke, eller har I ændret dem ud fra noget eksisterende?
• Hvad er jeres strategi for at løse opgaverne?
• Hvad er innovativt ved jeres robotdesign?

• Hvordan brugte I kerneværdier til at overkomme udfordringer?
• Hvor uafhængigt var jeres hold? 
• Hvor meget brugte I jeres instruktør til at få hjælp?
• Hvad er jeres holdidentitet?

• Hvordan kan jeres løsning hjælpe andre?
• Hvem har I delt jeres løsning med?
• Hvordan vil jeres løsning hjælpe verden?
• Hvordan samarbejdede jeres hold om at oprette jeres præsentation?

• Hvordan samarbejdede jeres hold om robotdesignet?
• Hvordan samarbejdede jeres hold om at teste robotten?
• Hvordan blev programmerne oprettet af holdet?
• Hvordan fungerede I som et hold om at fastlægge spilstrategien?

• Hvordan udviste I respekt og inklusion i jeres hold og generelt?
• Hvordan lærte og udviste I Coopertition, retfærdighed og integritet i jeres hold og generelt?
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BILAG 3
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ORDLISTE 
➔	Adgang for handicappede (i arkitektur)  – 
     sikrer, at bygningsdesign og 
     bygningskonstruktion opfylder behovene hos 
     potentielle brugere og med særlig fokus på at 
     opfylde kravene for personer med alle niveauer 
     af fysiske, kognitive, følelsesmæssige og 
     sundhedsmæssige evner.

     Eksempler på faktorer: Kundebehov, energi og 
     omkostningseffektivitet, styrke og holdbarhed. 

➔	Arkitekt – en professionel ekspert inden 
     for kunst og videnskab inden for design og 
     konstruktion af bygninger og konstruktioner. 
     Arkitekter bestemmer, hvordan bygninger skal 
     se ud.

➔  Arkitektur – kunsten og videnskaben bag 
planlægning, design og konstruktion af 
bygninger, strukturer og rum.

➔	Bygning – en menneskeskabt enhed med et tag 
     og vægge, der er tænkt til at være et sted, hvor 
     folk kan leve, arbejde eller lege.  

➔	Bygningsingeniør – en fagperson, der bruger 
     matematiske, videnskabelige og tekniske 
     principper til at sikre, at kræfter ikke beskadiger 
     eller ødelægger en bygning eller konstruktion.

➔	Civilingeniør  – en fagperson, der 
     designer og konstruerer offentlige og private 
     infrastrukturprojekter.

     Eksempler: Veje, bygninger, lufthavne, tunneller, 
     dæmninger, broer og systemer til vandforsyning 
     og spildevandsbehandling.

➔	Infrastruktur – de grundlæggende ydelser, der 
     tilvejebringer et sted med moderne faciliteter, 
     som er nødvendige for, at samfundet kan fungere

     Eksempler: Veje, broer, tunneller, vandveje, 
     vand og kloak, elnet og telekommunikationsnet 
     (herunder internet).

➔	Ingeniørarbejde – brug af matematik, videnskab 
     og teknologi til at skabe produkter og systemer, 
     der kan forbedre verden.

➔	Inspektionsdrone – et lille fjernstyret 
     ubemandet luftfartøj (UAV), der kan bruges til 
     at inspicere broer og infrastruktur ved hjælp af 
     HD-kameraer og andre sensorer. Kan fungere 
     som en billigere og mere sikker måde at

➔	Konstruktion – et system af sammenknyttede 
     dele,der bruges til at understøtte en vægt eller 
     en belastning.

➔	Kunde – den kunde eller bruger, for hvem en   
 bygning eller struktur er designet og bygget.

➔	Miljøingeniør – en fagperson, der beskytter 
     mennesker mod negative miljøpåvirkninger.

     Eksempler: Reduktion af luft- og vandforurening 
     og forbedring af genbrug, bortskaffelse af affald 
     og generel sundhed. 

➔	Modulopbygget bygning – en design- og 
     opbygningsproces, der involverer oprettelse 
     af dele af en bygning et andet sted end 
     byggepladsen, og efterfølgende levering af 
     delene til byggepladsen med henblik på 
     permanent konstruktion  
     foretage nogle inspektioner på. 

➔	Offentligt område – et område eller sted, der er 
     åbent og tilgængeligt for alle.

 Eksempler: Pladser, torve og parker samt 
     sammenhængende områder som fortove og gader.

➔	Områdeundersøgelse – processen med at 
     vælge og udvikle den bedst tilgængelige 
     placering for en bygning eller struktur.

     Eksempler på faktorer: Topografi, 
     landformularer, dræning, samfundsmæssig og 
     miljømæssig påvirkning.

➔	Træhus – en struktur eller bygning, der er 
     bygget op omkring eller ved et eller træer, og 
     som kan være designet med henblik på leg eller 
     fritid eller give folk en mere autentisk oplevelse, 
     når de besøger skovområder for “økoturisme”.

➔	Vitruvius – en af de første arkitekter, der 
     udviklede en systematisk tilgang til design - og 
     som mente, at bygningskonstruktioner skal 
     stræbe efter styrke, nytte og skønhed.
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