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CITY SHAPERSM  
Oppdraget

Arkitekter designer og konstruerer bygninger. De 
kombinerer vitenskap og kunst for å lage bygninger 
og konstruksjoner for klientene sine. Noen 
ganger lager de nye bygninger, mens andre ganger 
redesigner de gamle.

De arbeider som en del av et større team, 
akkurat slik som dere gjør. Ulike typer ingeniører 
sørger for at et prosjekt passer til sitt område.  
Bygningsarbeidere, som for eksempel elektrikere, 
rørleggere og snekkere, samt prosjektledere, 
sørger for at jobben blir gjort til riktig tidspunkt og 
innenfor budsjettet. 

Alle rollene er viktige for å få jobben gjort.

Byene og bygdene våre møter store utfordringer, 
som transport, tilgjengelighet og til og med 
naturkatastrofer. Hvordan kan vi skape en bedre 
fremtid for alle? Det vil kreve lagarbeid og fantasi. Er 
dere klare for å bygge en bedre fremtid sammen?

I Robotkonkurransen vil laget deres:

• Identifisere oppdrag dere vil løse 
• Designe, bygge og programmere en LEGO 
  [MINDSTORMS Robot for å løse oppdragene
• Teste og tilpasse programmene og robotens design

Roboten deres må kunne navigere, fange, 
transportere, aktivere og/eller levere objekter. Dere, 
og roboten deres, har bare 2½ minutter til å utføre så 
mange oppdrag som mulig. Så -vær kreativ! 

På turneringsdagen skal dere også presentere 
roboten og programmeringen deres i en 5 minutters 
presentasjon.

I det Innovative Prosjektet deres vil laget:

• Identifisere et problem med en bygning eller et 
  offentlig område i deres samfunn.
• Designe en løsning. 
• Dele løsningen deres med andre.

På turneringsdagen vil laget presentere prosjektet 
deres, inkludert problemstillingen, løsningen 
og hvordan dere har delt den, i en 5 minutters 
presentasjon.

TEKNOLOGI PROSJEKT

KJERNEVERDIER
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Gjennom sesongen skal kjerneverdiene være grunnlaget for godt 
samarbeid, respekt og inkludering  
Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

Lagets leveranser:
På turneringsdagen skal dere presentere for dommerne hvordan dere har inkludert kjerneverdiene i det øvrige
arbeidet, samt kjennskap til kjerneverdiene i seg selv. Presentasjonen skal være på maks 5 minutter. 
Kjerneverdier presenteres ofte i lagets stand. 

Oppdagelse:
Vi utforsker nye 

kunnskaper
og idéer.

Inkludering: 
 Vi respekterer 
hverandre og 

omfavner våre 
ulikheter. 

Lagarbeid:
Vi er sterkere når vi 
arbeider sammen.

Moro:
Vi har

det gøy!

Innovasjon:
Vi bruker kreativitet 
og utholdenhet for å 

løse problemer.

Innvirkning:
 Vi bruker det vi

lærer til å forbedre 
verden.

RAPPORT-
INNLEVERING

DOMMER-
PRESENTASJONER

LAGE
STAND

ROBOT-
KAMPER
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Bruk av Deltakerheftet
Deltakerheftet veileder dere gjennom hver enkelt økt. Bruk det til å dokumentere tanker, skisser og idéer. I 
deltakerheftet viser dere hva dere lærer underveis, og det er en flott ressurs når dere presenterer roboten og 
løsningen på deres Innovative prosjekt. Dokumenter også kjerneverdier laget viser mens dere arbeider med 
CITY SHAPER.

Hver økt har en rekke oppgaver oppført i gruppe 1 og gruppe 2. Kryss av oppgavene etterhvert som dere 
fullfører dem. 

På de neste sidene finner dere ut hva dere trenger for å designe, bygge og programmere roboten for 
robotkonkurransen. Disse sidene inneholder også en forklaring på årets oppdrag og reglene for å delta i FIRST® 
LEGO® League. Det er viktig at dere leser reglene og oppdragene nøye!

• Skisser 
• Design
• Merknader
• Beregninger
• Bilder og tegninger

• Prosesser
• Tanker
• Kodeforklaringer 
• Utvikling av programmer (forklaring på kodene dere bruker i programmeringen)
• Diskusjoner

Her er noen forslag til hva dere kan notere i Deltakerheftet:

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, BYGG OG PROGRAMMER
KONSTRUKSJON
Dere kan bruke alle typer LEGO®-elementer i original fabrikkmessig stand. 

DERE KAN DERE KAN IKKE
Klippe til tråd og rør fra LEGO® Bruke fabrikkproduserte opptrekksmotorer
Markere deler på skjulte områder (for identifikasjon) Lage eller bruke duplikater av installasjonene
TIPS! Dere bør forvente og designe for variasjoner, for eksempel endring i lysforhold, fliser i kantveggen eller små bølger på 
robotmatten.  

HARDWARE

Nødvendig Utstyr Antall tillatt EV3 (eller tilsvarende NXT/RCX)

X Kontoller 1 per kamp

X Motorer Hvilken som helst 
kombinasjon, men max. 4 
totalt

Medium

Stor
Sensorer Ubegrenset

 

 
PROGRAMVARE (SOFTWARE)

Dere kan bruke hvilken som helst programvare (software) som gjør at roboten beveger seg autonomt.
Det betyr at den beveger seg av seg selv. 

Ingen form for fjernkontroll er tillatt. 
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KLARGJØRE ROBOTBANEN
CHALLENGESETTET INNEHOLDER:
Robotmatte, installasjoner, Dual Lock, LEGO®-klosser som kan brukes til å bygge prototypen til deres 
Innovative prosjekt (Bag 10).

Plassering av robotmatten:
Dra matten slik at den møter kantveggene i sør og øst. Når bordstørrelsen og plasseringen av matten er 
korrekt, vil Hjem være ca 1143 mm x 343 mm. 

1. BYGG INSTALLASJONENE –  bruk LEGO®-elementene fra challengesettet og byggeveiledninger 
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner. Beregnet tid for én person = 6 timer. Bygging 
av installasjonene er en del av første økt. Nøyaktig konstruksjon av installasjonene er svært viktig. 
Dobbeltsjekk installasjonene deres, spesielt at alle delene er festet godt sammen.

2. BRUK DUAL LOCK TIL FESTING AV INSTALLASJONENE – følg instruksjonene på de neste sidene.

DUAL LOCK – dere finner de brune arkene fra 3M i challengesettet. Dette kalles Dual Lock. Dual Lock 
fester installasjonene til robotmatten, men gjør det også mulig å enkelt fjerne dem.

FESTING AV INSTALLASJONER – X-feltene viser hvor dere skal bruke Dual Lock på installasjoner på 
robotmatten.  Gjør det som er beskrevet i dette eksemplet, og vær veldig nøye.

TRYKK VED FESTING AV INSTALLASJON  – når dere trykker en installasjon ned, trykk på den laveste sol-
ide konstruksjonen, slik at dere ikke ødelegger installasjonen. Løft i den samme konstruksjonen hvis dere 
må fjerne installasjonen fra robotmatten.

LØSE INSTALLASJONER – plasser som vist og beskrevet her:

STEG 1: Klebrig side ned

En blå enhet m/ flatt tak I Hjem, ordnet slik dere vil ha det: Flaggermus, 
bærekraftoppgraderinger (solpaneler, takhage, 
isolasjon), 14 enheter, deres konstruksjon for 
oppdrag 11.

En hvit enhet

STEG 2: Klebrig side opp STEG 3: Plasser, juster og trykk ned

Inspeksjonsdrone Seks presisjonsbrikker

hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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AVANSERT FESTING AV INSTALLASJONER MED FLERE TRINN
Fest som vist og beskrevet her:

ENKEL FESTING AV INSTALLASJONER
Fest som vist og beskrevet her:

Huske

Steg 1

Steg 1

Steg 1: knyt knute nær 
enden av tråden

Steg 2: Hekt på den blå 
enheten og trekk helt opp. Roter 
hele veien med klokken.

Stålkonstruksjon:

Testbygning:

Kran:

Tre Trafikkork

Steg 2: Skyv østover

Steg 2

Heis
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AVANSERT FESTING AV INSTALLASJONER MED FLERE TRINN

Steg 7: Bruk støtteakslene under brotoppen slik 
at den tåler en tung robot. Prøv dere frem for å se 
hvilke lengder som passer til det øverste nivået

Bro:

Steg 2: Dobbelsjekk 
plasseringen av alle 
dual lock                   

Steg 6: Sjekk at toppen av broen er sentrert over nordveggen og 
støtteveggen (hvis dere har en vegg)

Steg 3: Remonter
inngangen

Steg 4: Juster dual 
lock for å få hjørnene 
på røde prikker og fest 
Dual Lock

Steg 5: Sjekk at
flaggene beveger seg 
fritt

Sett nedenfra

Steg 1: Fjern forsiktig broens inngang

TIPS - bruk bøker som brostøtte hvis robotbanen ikke har vegger.
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Robotoppdraget
Målet med robotkonkurransen er å skape en voksende by med mer stabile, vakre, nyttige, tilgjengelige og 
bærekraftige bygninger og konstruksjoner. Dere skal løse problemer fra den virkelige verden som er represen-
tert i robotoppdragene, for å få poeng. Dere kan også få poeng ved å flytte nye enheter på robotbanen. Verdien 
på nye enheter avhenger av høyde og plassering. 

Husk: Hver enkelt offisielle kamp varer i to og et halvt minutt. Dere har kanskje ikke tid til å fullføre alle oppdrag-
ene, så tenk strategisk når dere velger oppdrag.

OBS: Hvis roboten og alt utstyr passer i «Lite inspeksjonsområde», vil fordelen for denne konkurransen være 
5 poeng for hvert oppdrag der dere oppnår poeng. UNNTAK: Det gjelder ikke på oppdrag 14. På oppdrag 2, 
legges det til 10 i stedet for 5 poeng.

Se regel 33 og 34 for definisjon på begrepene "Frittstående" og "Støttet"

Oppdrag 1: FORHØYEDE STEDER  (poeng for det som inntreffer)
	

➔ Hvis roboten er støttet av broen: 20
➔  Hvis ett eller flere flagg tydelig er hevet i noen grad, bare gjort av
    roboten: 15 pr. flagg

Dere kan bare få flaggpoeng hvis dere får bropoeng. Regel 30 tillater: Det er helt greit og
forventet at roboter kolliderer når de prøver å oppnå flaggpoeng. Når bare én robot tydelig holder et 
flagg hevet, oppnår kun denne roboten poeng.

Oppdrag 3: INSPEKSJONSDRONE
➔  Hvis Inspeksjonsdronen er støttet av akselen (A)  

på broen: 10

Oppdrag 2: KRAN (poeng for det som inntreffer)
Hvis den påhektede blå enheten er
➔  senket hvilken som helst distanse fra
toppen: 20
➔  frittstående og støttet av en annen blå enhet: 15 

og nivå 1 er helt innenfor den blå sirkelen: 15 

A

20 poeng 35 poeng 50 poeng

10 poeng

35 poeng
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Oppdrag 4: TILRETTELAGT FOR DYRELIV
➔  Hvis flaggermusen er støttet av grenen (B) på 

treet: 10

Oppdrag 5: TREHUS (poeng for det som inntreffer)
Hvis en enhet er frittstående og støttet av treets
➔ store grener: 10 for hver enhet
➔  små grener: 15 for hver enhet

Oppdrag 6: TRAFIKKORK
➔  Hvis trafikkorken er løftet, dens bevegelige del 

er frittstående og kun er støttet av dens egne 
hengsler som vist: 10

Oppdrag 7: HUSKE
➔  Hvis husken er sluppet: 20

B

Oppdrag 8: HEIS (poeng for det ene eller det andre)
Hvis heisens bevegelige deler er frittstående, og kun 
støttes av sine egne hengsler som vist, i følgende 
stilling
➔ Blå ned: 15
➔  Balansert: 20

10 poeng

10 poeng 15 poeng

10 poeng

20 poeng

15 poeng 20 poeng
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Oppdrag 11: INNOVATIV ARKITEKTUR
Hvis det finnes en prototype som er designet av laget, som er tydelig større enn en 
blå byggeenhet, bygget bare av LEGO-klosser fra Bag 10.
➔  Helt innenfor hvilken som helst sirkel: 15
➔  Delvis innenfor hvilken som helst sirkel: 10

Merk: Tilfeldig prototype vist. Design og bygg deres egen prototype før turneringen. Bring så denne til hver 
robotkamp. Dere skal ikke bygge under robotkampen. Deres Oppdrag 11-prototype, må bygges kun av
elementer fra Bag 10. Den kan inkludere røde og grå elementer. Dere trenger ikke å bruke alle elementene i 
Bag 10.                                                                                                                                                                                      

Oppdrag 9: SIKKERHETSFAKTOR
➔   Hvis testbygningen er frittstående, og kun 

støttes av de blå bjelkene og noen av bjelkene er 
slått minst halvveis ut: 
10 for hver bjelke

Oppdrag 10: STÅLKONSTRUKSJON
➔  Hvis stålkonstruksjonen står oppreist 
frittstående, og støttes kun av sine hengsler som 
vist: 20

Oppdrag 12: DESIGN OG BYGG (ta dere den nødvendige tiden til å forstå eksemplene på poenggivning)
➔  PLASSERING – Hvis hvilken som helst sirkel har minst en enhet med samsvarende farge som
sirkelen, og denne er flatt plassert på robotmatten: 10 for hver sirkel

(Merknad: Den blå sirkelen er ikke en del av oppdrag 12)

➔  HØYDE – hvis det finnes selvstendige stabler som er "delvis eller helt innenfor hvilken som helst 
sirkel, legg sammen alle høydene: 5 For hvert nivå

(Merknad: En stabel er én eller flere byggeenheter der nivå 1 er flatt på robotmatten, og alle høyere nivåer er plassert flatt på nivået 
under).

Fargesamsvar = nei
Lysebrun stabel = 2 nivå
Hvit stabel = 1 nivå
15 poeng vist

Faregsamsvar = nei
Brostabel = 4 nivå
20 poeng vist

Fargesamsvar = rød
Rød stabel = 2 nivå
Annen stabel = 4 nivå
40 poeng vist

10 poeng

20 poeng

15 poeng
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Oppdrag 13: BÆREKRAFTOPPGRADERINGER (kun én per stabel)
➔  Hvis en oppgradering (solpaneler, takhage, isolasjon) er frittstående, og 

bare støttes av en stabel som er delvis eller helt innenfor hvilken som helst 
sirkel: 10  for hver oppgradering

Oppdrag 14: PRESISJON  (bare én poengsum gjelder)
➔  Antallet presisjonsbrikker igjen på robotbanen
6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5

10 poeng

30 poeng
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Regler for robotkonkurransen
DEFINISJONER
– Her er det dere trenger å vite og kan forvente i forhold til en robotkamp.

01. ROBOT – dette er LEGO® MINDSTORMS-kontrolleren deres og alt utstyret dere kombinerer med den for 
hånd, som ikke er ment å skulle skilles fra den, annet enn for hånd.

02. UTSTYR – dette er alt dere tar med dere til en kamp for oppdragsrelatert aktivitet, inkludert roboten.

03. KAMP – når to lag konkurrerer mot hverandre på to robotbaner med nordkantene mot hverandre. Roboten 
startes én eller flere ganger fra Startområdet og prøver å gjennomføre flest mulig oppdrag på to og et halvt 
minutt. 

04. ROBOTBANE –  inkluderer Hjem, robotmatten, installasjonene og alt annet innenfor innsiden av 
grenseveggene.  

05. INSTALLASJON – hvilken som helst LEGO®-gjenstand som allerede befinner seg på robotbanen når dere 
kommer.

06. STARTOMRÅDE – dette er det indre sirkelområdet på robotmatten og de svarte linjene som former det. 
Det strekker seg til innsiden av den sørlige grenseveggen, men ikke lenger. Det inkluderer ikke det hvite båndet 
med sponsorlogoer.

07. HJEM – bordoverflaten vest for robotmatten som inkluderer fronten på de tilstøtende grenseveggene.

08. IGANGSETTING – når dere er ferdig med å klargjøre roboten og setter den i gang.

09. AVBRYTELSE – neste gang dere påvirker roboten etter igangsetting.

10. PRESISJONSBRIKKE – dette er seks røde skiver på robotbanen som er verdt poeng allerede når kampen 
starter. Hvis dere avbryter roboten før den kommer helt i Hjem, fører det til at dommeren fjerner dem

11. TRANSPORT OG LAST – når noe med hensikt eller strategisk blir:
➔  tatt fra plassen sin, og/eller
➔  flyttet til en ny plass, og/eller
➔   sluppet på/i en ny plass,
blir det «transportert» og kalles «Last». Når gjenstanden tydelig ikke lenger berører det som transporterte den, 
er transporten avsluttet, og gjenstanden er ikke lenger Last. 

Robotbane

Stort 
inspeksjonsområde                   

Robotmatte

Lite 
inspeksjonsområde                               

Hjem

Startområdet
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TURNERINGSREGLER

Husk at dere har minst tre offisielle runder, så ikke få panikk hvis noe går galt. Den beste poengsummen dere 
oppnår, blir tellende.

12.  Lag, veiledere, dommere og alle andre forventes å vise kjerneverdiene til enhver tid.

13.  Fjernstyring av og/eller utveksling av data med roboter (inkludert Bluetooth) er forbudt på 
konkurranseområdet.

14. Dere kan bare trygt berøre roboten for å forberede en igangsetting i Startområdet eller når den er helt    
       innenfor Hjem. 

15. Den tynne linjen rundt alle poengområder teller som en del av området.  

16.  LA TVILEN KOMME TIL GODE – hvis dommeren står overfor en svært vanskelig avgjørelse og ingen kan 
vise til relevant tekst i reglene som avgjør saken, skal tvilen komme dere til gode. Det skal ikke brukes som 
strategi.

17.  Offisielle oppdateringer  overstyrer oppdragene og "Klargjøre robotbanen". Oppdrag og "Klargjøre 
robotbanen" overstyrer reglene. Den lokale hoveddommeren vil ta endelige avgjørelser etter en robotkamp, 
ved behov.

FØR KAMPEN STARTER 

18.  Dere har minst ett minutt på å forberede dere. I denne perioden har dere mulighet til å be dommeren om å 
kontrollere at oppsettet av installasjonene er riktig, og/eller kalibrere lys-/fargesensorer hvis dere ønsker det.

19.  Vis dommeren at ALT utstyret får plass i det store eller lille inspeksjonsområdet (deres valg), under et 
imaginært tak som er 30,5 cm høyt.  Hvis det passer i det lille inspeksjonsområdet, får dere en fordel. 
Fordelen for det lille området i City Shaper-konkurransen er fem ekstra poeng per oppdrag dere lykkes med 
og får poeng for, og ti ekstra poeng for kranoppdraget (Oppdrag 2). Unntak: Man får ikke ekstra poeng for 
Oppdrag 14. Etter å ha fått godkjent inspeksjonen, kan dere plassere utstyret deres hvor som helst i Hjem 
for oppbevaring og justeringer, og/eller Startområdet for å igangsette. 

20.  Velg to teknikere før kampen starter. Bare to teknikere kan være på konkurranseområdet samtidig, 
men teknikere kan byttes ut når som helst. Resten av laget må stå utenfor som anvist av 
turneringsfunksjonærene, med mindre det er nødvendig med nødreparasjoner under kampen. 

TA MED DERE TIL KAMPEN LA VÆRE IGJEN UTENFOR KONKURRANSEOMRÅDET

Hele laget, inkludert to utpekte teknikere. Alle andre elektroniske elementer

Roboten (bare én hvis dere har flere) og alt 
tilhørende utstyr, inkludert: 

Ekstra roboter

ÉN strømkilde eller SEKS AA-batterier til 
kontrolleren 

Ekstra kontrollere

Kabler og konverteringskabler fra LEGO, ved 
behov
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UNDER KAMPEN

21. STARTSEKVENS
Roboten og alt den skal flytte eller bruke, plasseres slik dere ønsker. Alt må få plass innenfor Startområdet og 
kan ikke være høyere enn 30,5 cm.

➔  Når nedtellingen begynner, skal ingenting på robotbanen bevege seg eller håndteres.
➔  Nøyaktig tidspunkt for første igangsetting i kampen, er på starten av det siste ordet eller den siste lyden i 

nedtellingen, for eksempel «Klar, ferdig, gå!» eller «Pip!»

22.  Ikke samhandle med noen del av robotbanen som ikke er helt innenfor Hjem, bortsett fra for å igangsette.  
–Unntak:  Hvis utstyr utilsiktet faller/brekker av roboten, kan du umiddelbart plukke det opp fra hvor som 
helst.

23.  Ikke la noe annet enn roboten flytte seg eller stikke utenfor Hjem, ikke en gang delvis, bortsett fra for å 
igangsette. –Unntak:  Hvis noe ved et uhell stikker ut av Hjem, kan du sette det tilbake.

24.   Alt roboten forårsaker eller plasserer helt utenfor Startområdet, blir værende som det er, med mindre 
roboten endrer det. 

25. Ikke ta installasjoner fra hverandre, med mindre oppdraget ber dere om det.

26. Oppbevar alt utstyret og alt roboten tar med seg Hjem, innenfor Hjem.

27.  PROSEDYRE VED AVBRYTELSE – hvis dere avbryter roboten, må dere umiddelbart stoppe den og rolig 
plukke den opp for neste igangsetting.  

 Hvor ble roboten avbrutt?
	 ➔  Helt innenfor Hjem:   Ikke noe problem.
	 ➔  Ikke helt innenfor Hjem: Dere mister en presisjonsbrikke.

28. AVBRYTELSE MED LAST – hvis roboten har Last når den blir avbrutt:
 Hvor ble Lasten satt på/hentet?
 ➔  Helt innenfor startområdet: Behold den.
 ➔  Ikke helt innenfor startområdet... 
 
     Hvor var lasten ved avbrytelsen?
 ➔  Helt innenfor Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt innenfor Hjem: Dommeren tar den.

29. STRANDET LAST – Hvis en robot som ikke ble avbrutt, mister lasten, må denne lasten først stoppe helt. 
 Hvor stoppet lasten?  
 ➔  Helt innenfor Hjem: Behold den.
 ➔  Ikke helt innenfor Hjem:  La den ligge som den er.

30. FORSTYRRELSE – Ikke påvirk det andre laget ved bordet negativt, med unntak av det som er tillatt i 
oppdragsbeskrivelsen. Hvis du, laget eller roboten hindrer et annet lag i å fullføre et oppdrag, gir dommeren 
dem poeng for dette oppdraget.

31. SKADE PÅ ROBOTMATTEN – Hvis roboten løsner Dual Lock, eller ødelegger en installasjon, og åpenbart 
har fordeler av skaden, blir det ikke tildelt poeng for oppdrag som drar fordeler av dette.

➔
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KAMPSLUTT 

32. Når kampen avsluttes, må alt bli stående nøyaktig som det er. 
➔ Hvis roboten beveger seg, må dere stoppe den så raskt som mulig og la den bli stående. 
(Endringer etter slutt teller ikke.)

➔ Deretter lar dere alt stå til dommeren har sagt at det er greit å tilbakestille robotbanen.

Husk på disse to spesialdefinisjonene når dere leser kravene for oppdragspoeng:

33. FRITTSTÅENDE – berører ikke noe utstyr.

34. STØTTET – 100 % av vekten holdes oppe og hindres i å falle.

POENGGIVNING 

35. Bare den siste tilstanden (når kampen avsluttes) på robotbanen brukes når man regner poeng.

36. Dommeren går gjennom det som har skjedd, og inspiserer robotbanen sammen med dere, oppdrag for 
oppdrag.
➔  Hvis laget og dommeren er enige, godkjenner dere dommerskjemaet, og det er endelig.
➔  Hvis laget og dommeren er uenige, tar hoveddommeren den endelige avgjørelsen.

37.  Det er minimum tre innledende runder ved hver turnering. I hver kamp har lagene en ny sjanse
til å oppnå sin høyeste poengsum. Det er ingen sammenheng mellom kampene. Hvis det blir uavgjort, brukes 
nest beste og tredje beste poengsum for å avgjøre hvem som kom best ut. Hvis det skulle være uavgjort i alle 
kampene, avgjør turneringens hoveddommer hva de vil gjøre.

Finaler: Dersom det skulle bli uavgjort i noen av finalerundene (kvart, semi, finale), teller beste resultat i 
forrige runde
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Møt ekspertene!

Sivilingeniør, arkitekt
Ekspertise: Få bygninger til å passe inn i omgivelsene. 
Skape bærekraftige bygninger og offentlige steder.

Mål: Hjelpe mennesker å nyte den vakre naturen.

Arkitekt
Ekspertise: Design og bygging av sykehus.

Mål: Lage bygninger og offentlige steder som er 
tilgjengelige og funksjonelle for alle, ved å se på 
verden gjennom øynene til mennesker med ulike 
evner.

Sivilingeniør, miljøingeniør
Ekspertise: Design av klimaskjermer (ventilert 
fasade), som gir riktig strøm av luft, varme og 
fuktighet.

Mål: Lage energieffektive bygninger som er 
komfortable for mennesker.

Bygningsingeniør, professor
Ekspertise: Design av bygninger og konstruksjoner 
som tåler jordskjelv.

Mål: Sørge for at mennesker og ting overlever 
jordskjelv ved å teste design på konstruksjoner, og 
undersøke hvordan det oppstår seismiske skader.

AZIZA

JESSICA

WEI

LELLI
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Prosjekt 1

Område: Sápmi - Den samiske regionen i Skandinavia.

Sted: 250 km nord for polarsirkelen

Forhold: Slakke åser, tykk skog og vidde. Ekstremvær 
fra -40°⁰C til +35° C, snøfall opptil 225 dager i året.

Klient: Samisk hotellkjede eller En samisk 
reiselivsbedrift

Behov: Nytt hotell

Mål: Gjestene skal føle seg som en del av naturen, 
men med hjemmets komfort. Behold utsikten, og ikke 
forstyrre omgivelsene.

Prosjekt 2

Område: Nordøst i USA

Forhold: Flatt landområde med noen få bølgende åser. 
Enkel tilgang for mennesker, materialer og utstyr

Klient: Byfolk

Behov: Redesign og oppdatering av en gammel 
lekeplass

Mål: Lekeplassutstyr som kan brukes av alle

Robotkonkurransen

«Trehus»-oppdraget (oppdrag 5) viser hvordan arkitekter 
løste problemet med skogshotellet. Løsningen deres var en 
rekke trehus som tilsynelatende svever i luften.

Robotkonkurransen

«Huske»-oppdraget (oppdrag 7) viser dere nøyaktig 
hvordan arkitekter og ingeniører løste denne utfordringen: 
en huske laget spesielt for rullestoler!

PROSJEKT SOM KAN HJELPE DERE I GANG
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Prosjekt 3

Område: Valparaiso-regionen ved kysten i Chile

Forhold: Bratt eiendom ved stranden med vanskelig 
tilgang for byggearbeidere. Utsatt for jordskjelv

Klient: Boligkjøpere ved kysten i Chile

Behov: Rimelige hus som kan bygges raskt

Mål: Energieffektive hjem som oppfyller lokale 
byggeforskrifter for sikkerhet ved jordskjelv

Prosjekt 4

Område: Midtvesten i USA

Forhold: Hovedsakelig flatt prærieområde med mange 
innsjøer, elver og bekker

Klient: Transportdepartementet i delstaten

Behov: Inspeksjon av ca. 20 000 veibroer

Mål: Utføre inspeksjoner så raskt, sikkert og rimelig 
som mulig

Robotkonkurransen

«Design og bygg»-oppdraget (oppdrag 12) viser en flott 
måte å bygge boliger raskt på. Modulkonstruksjon er en 
måte å lage moduler til en bygning på i en fabrikk som man 
deretter raskt kan montere på byggeplassen.

Robotkonkurransen

Oppdraget «Inspeksjonsdrone» (oppdrag 3) viser en 
rimelig måte å sjekke broer og andre høye konstruksjoner 
på. Droner kan fly i flere timer og sende detaljerte bilder og 
til og med 3D-skanninger.
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Økt 1:

Arkitekten
GRUPPE 1

➔   Les gjennom oppdraget.

➔   Finn navn og nummer (-e) 
på deres tildelte installasjon 
(-er).

➔   Bygg de tildelte 
installasjonene 
helt nøyaktig etter 
byggeinstruksjonene.

➔   Plasser de ferdige 
installasjonene på 
robotmatten.

➔   Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

GRUPPE 2

➔   Les gjennom oppdraget.

➔   Finn navn og nummer (-e) 
på deres tildelte installasjon 
(-er).

➔  Bygg de tildelte 
installasjonene 
helt nøyaktig etter 
byggeinstruksjonene.

➔  Plasser de ferdige 
installasjonene på 
robotmatten.

➔   Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Hva var mest interessant ved årets oppdrag CITY 
SHAPER?

Hvilke hindringer kan dere møte på robotbanen?

Hva vet dere allerede om oppdragets emne?

Hva er favorittinstallasjonen deres? Hvorfor? 
Hvilke virkelige problemer viser denne 
installasjonen?

Oppdagelse: Vi 
utforsker nye 

kunnskaper og 
ideer.
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GRUPPE 1

➔  Les gjennom Prosjekt 1.

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Skisser løsningen. 

➔  Lag en prototype av 
materialene dere har fått av 
veilederen.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Installasjon Ekspert Klient Område

*   En prototype er en modell av 
løsningen som viser hvordan 
den vil fungere. Dere kan lage 
en prototype av LEGO-klosser 
og -elementer, eller av andre 
gjenstander dere får av veilederen.

Økt 2:

Klienten

Hvilket problem identifiseres i Prosjekt 1? Hvordan 
er dette problemet knyttet til oppdraget? Identifiser 
installasjonen, eksperten, klienten og området.

Hvordan vil dere utforme en løsning på problemet 
som presenteres? Skisser og merk løsningen, og 
bygg deretter en prototype*.

Hvordan påvirker reglene og robotbanen strategien 
i robotkonkurransen?

Hvilke ferdigheter lærte dere? Hvordan kan disse 
ferdighetene brukes i design av roboten og løsning 
av robotoppdraget? 

GRUPPE 2

➔  Fullfør Leksjon 1 i 
Robotleksjoner (Robot 
Lessons) for å lære det 
grunnleggende og bygg 
deres første robotbase. 

- 1: Start here > Try

- 2: Start here > Use (page 3)

- 3: Start here > Use (page 4)

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Oppdagelse: Vi 
utforsker nye 

kunnskaper og 
ideer.
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Økt 3:

Områdeundersøkelse
GRUPPE 1

➔  Fullfør Leksjon 2 for å 
programmere roboten 
deres til å bevege seg 
på ulike måter. Gjør 
oppgavene:

- 1: Start here > Use (page 3)

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

- 3: Bruk det dere har lært til å kjøre 
       roboten gjennom robotbanen 
       Bruk kuben som stoppested. 

➔  Diskuter spørsmålet 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Hvilke ferdigheter lærte dere? Hvordan kan disse 
ferdighetene brukes i design av roboten og løsning 
av robotoppdraget?

Hvilket problem identifiseres i Prosjekt 2? Hvordan 
er dette problemet knyttet til oppdraget? Identifiser 
installasjonen, eksperten, klienten og området.

Hvordan vil dere utforme en løsning på problemet 
som presenteres? Skisser løsningen, og bygg 
deretter en prototype*.

*   En prototype er en modell av 
løsningen som viser hvordan 
den vil fungere. Dere kan lage en 
prototype av LEGO-klosser, eller 
av andre gjenstander dere får av 
veilederen.

Installasjon Ekspert Klient Område

GRUPPE 2

➔ Les gjennom Prosjekt 2.

➔ Diskuter spørsmålene 
     nedenfor, og notér ned idéer.

➔ Skissér løsningen

➔ Lag en prototype av 
     materialene dere har fått av 
     veilederen.

➔ Gi en statusoppdatering til 
     den andre gruppen.

Moro: 
Vi har

det gøy!
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Installasjon Ekspert Klient Område

Økt 4:

Grunnmurer

GRUPPE 2
➔  Fullfør Leksjon 3 for å 

programmere roboten 
deres til å bevege seg og 
stoppe på ulike måter. Gjør 
oppgavene:

- 1: Tutorials > Basics > Straight 
       Move

- 2: Tutorials > Basics > Stop at 
       object

- 3: Tutorials > Basics > Tank Move

➔  Diskuter spørsmålet 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Hvilket problem identifiseres i Prosjekt 3? Hvordan 
er dette problemet knyttet til oppdraget? Identifiser 
installasjonen, eksperten, klienten og området.

Hvordan vil dere utforme en løsning på problemet 
som presenteres? Skisser løsningen, og bygg 
deretter en prototype*.

Hvilket oppdrag tror dere denne robotleksjonen vil 
hjelpe dere å løse? Hvordan?

GRUPPE 1
➔  Les gjennom Prosjekt 3.

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Skissér løsningen, og merk 
hver del av skissen.

➔  Lag en prototype av 
materialene dere har fått av 
veilederen.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

 Innvirkning: 
Vi bruker det 
vi lærer til å 

forbedre verden.

*   En prototype er en modell av 
løsningen som viser hvordan 
den vil fungere. Dere kan lage en 
prototype av LEGO-klosser, eller 
av andre gjenstander dere får av 
veilederen.
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ØKT 5:

Vitruvius

GRUPPE 2
➔  Les gjennom Prosjekt 4.

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Skisser løsningen.

➔  Lag en prototype av 
materialene dere har fått av 
veilederen.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

GRUPPE 1
➔  Fullfør Leksjon 4 for å 

programmere roboten 
deres til å påvirke objekter 
på robotbanen. Følg 
oppgavene:

- 1: Tutorials > Basics > Curved 
       Move

- 2: Tutorials > Basics > Move object

- 3: Tilpass programmet og verktøy 
       til roboten for å kunne levere de 
       ulike byggeenhetene (Oppdrag 
       12) på robotbanen. 

➔  Diskuter spørsmålet 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Hvilket oppdrag tror dere denne robotleksjonen 
hjelper dere å løse? Hvordan?

Hvilket problem identifiseres i Prosjekt 4? 
Hvordan er dette problemet knyttet til oppdraget? 
Identifiser installasjonen, eksperten, klienten og 
området.

Hvordan vil dere utforme en løsning på problemet 
som presenteres? Skisser løsningen, og bygg 
deretter en prototype*.

Innvirkning:
Vi bruker det 
vi lærer til å 

forbedre verden.

*   En prototype er en modell av 
løsningen som viser hvordan 
den vil fungere. Dere kan lage en 
prototype av LEGO-klosser, eller 
av andre gjenstander dere får av 
veilederen.

Installasjon Ekspert Klient Område
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Økt 6:

Plantegninger
GRUPPE 1
➔  Identifiser problemer/

utfordringer med en 
bygning eller et offentlig 
sted i samfunnet.

➔  Utfør undersøkelser og hold 
idémyldringer. Få også frem 
begrensningene for hver 
løsning.

➔  Velg løsningen dere tror 
vil fungere best. Skisser 
løsningen.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Før opp problemstillingen, løsningen og 
begrensningene* her i Deltakerheftet. Finn ut hvem 
som er klienten (kunden) for denne jobben, hvilke 
eksperter som trengs, og hvilket område som 
berøres.

Hvordan vil dere designe en løsning for problemet 
dere valgte? Skisser løsningen.

Hvilket utstyr/verktøy kan dere bruke til å løse 
et oppdrag? Hvordan kan dere bruke linjene til å 
komme dit?

GRUPPE 2

➔ Fullfør Leksjon 5 for å 
     lære mer avansert bruk av 
     sensorer. Følg oppgavene: 

- 1: Tutorials > Beyond Basics 
      > Multiple Switch

- 2: Tutorials > Beyond Basics 
      > Sensor Blocks

- 3: Tutorials > Beyond Basics 
      > Sensor Blocks (page 5)

➔ Diskuter spørsmålet 
     nedenfor, og notér ned idéer.

➔ Gi en statusoppdatering til 
     den andre gruppen.

*  Begrensninger skal hjelpe dere å 
fokusere, slik at dere skaper den 
beste løsningen for klienten og 
området. Begrensninger kan være 
for eksempel hvor mye penger 
dere kan bruke, byggematerialene 
dere har tilgjengelige, og 
plasseringen og funksjoner på 
byggeområdet.

Problem Begrensninger Løsninger
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Økt 7:

Byggeforskrifter
GRUPPE 1
➔ Fullfør Leksjon 6 for å lære 
     å stoppe ved og følge linjer. 
     Gjør oppgavene:

- 1: Tutorials > Basics > Stop 
       at line

- 2: Tutorials > Beyond Basics 
      > Switch

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

➔ Diskuter spørsmålet 
     nedenfor, og notér ned idéer.

➔ Gi en statusoppdatering til 
     den andre gruppen.

GRUPPE 2
➔  Identifiser problemer/

utfordringer med en 
bygning eller et offentlig 
sted i samfunnet.

➔  Utfør undersøkelser og hold 
idémyldringer. Få også frem 
begrensningene for hver 
løsning.

➔  Velg løsningen dere tror 
vil fungere best. Skisser 
løsningen.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Hvordan kan dere programmere roboten til å være 
rask OG pålitelig på robotbanen?

Før opp problemstillingen, løsningen og 
begrensningene* her i Deltakerheftet. Finn ut hvem 
som er klienten for denne jobben, hvilke eksperter 
som trengs, og hvilket område det berører.

Hvordan vil dere designe en løsning for problemet 
dere valgte? Skisser og merk løsningen.

*   Begrensninger skal hjelpe dere å 
fokusere, slik at dere skaper den 
beste løsningen for klienten og 
området. Begrensninger kan være 
for eksempel hvor mye penger dere 
kan bruke, byggematerialene dere 
har tilgjengelige, og plasseringen og 
funksjoner på byggeområdet.

Inkludering: 
Vi respekterer 
hverandre og 

omfavner våre 
ulikheter.

Problemer Begrensninger Løsninger
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Økt 8:

Konstruksjon

GRUPPE 2
➔  Laget blir enige om et 

endelig Prosjekt, en 
problemstilling og en eller 
flere mulige løsning (-er).

➔  Fullfør oppgavene i Leksjon 7:

- 1: Bygg verktøyet

- 2: Bruk eksempel 
      programmet i Leksjon 7 for  
      å løse Kranoppdraget.

- 3: Design/konstruer en måte 
      å aktivere begge spakene 
      på Kranen. 

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

GRUPPE 1
➔  Laget blir enige om et 

endelig Prosjekt, en 
problemstilling og en eller 
flere mulige løsning (-er).

➔  Utfør undersøkelser og 
gjennomfør idémyldringer 
om begrensningene 
i løsningene til 
problemstillingen.

➔  Bli enige om hvordan dere 
kan teste løsningen (-e) for 
å sikre at de (-n) fungerer.

➔  Lag en endelig prototype. 
Pass på å bruke LEGO-
klossene fra Bag 10 på én 
eller annen måte.

➔  Dokumenter eventuelle 
endringer som er gjort fra 
det første designet.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

Før opp begrensningene* i løsningen for prosjektet 
deres. Registrer alle endringer dere har gjort i 
løsningen etter undersøkelser og idémyldringer.

Skisser en løsning til hvordan roboten skal se ut. 
Hvordan ser robotbasen ut? Har den sensorer og 
tilbehør?

Hvilke endringer gjorde dere da dere laget 
roboten? Hvordan ser det endelige designet ut?

*   Begrensninger skal hjelpe dere å 
fokusere, slik at dere skaper den 
beste løsningen for klienten og 
området. Begrensninger kan være 
for eksempel hvor mye penger dere 
kan bruke, byggematerialene dere 
har tilgjengelige, og plasseringen 
og funksjoner på byggeområdet.

Problemer Begrensninger Løsninger
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Økt 9:

Inspeksjon
GRUPPE 1

➔  Bli enige om en 
konkurransestrategi for 
robotoppdraget.

➔  Lag og test løsningen på 
kranoppdraget.

➔  Velg et annet oppdrag dere 
kan lage en løsning for og 
test den hvis tiden tillater 
det.

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen.

GRUPPE 2

➔  Bli enige om hvordan laget 
skal presentere det endelige 
innovative Prosjektet. 
Dere kan lage en digital 
presentasjon, lage en poster 
eller bruke en annen metode. 
(be veilederen om hjelp.)

➔  Skaff dere alt dere trenger, 
og begynn å jobbe med 
presentasjonen.

➔  Husk å ta med 
problemstillingen, 
løsningen, begrensningene 
og prosessen dere gikk 
gjennom i presentasjonen av 
prosjektet.

➔  Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen. Sørg 
for å formidle hva som 
må gjøres for å fullføre 
presentasjonen.

Lagarbeid: 
Vi er sterkere 

når vi arbeider 
sammen.

Prosjektpresentasjon:
•  Problem
•  Innovasjon
•  Undersøkelser  
•  Kjerneverdier

•  Løsning   
•  Prototype  
•  Designprosess 
 

Lyktes dere med dette oppdraget? Hvilke endringer 
gjorde dere i design og program?

Hvilke oppdrag ligger i nærheten av hverandre på 
robotbanen? Hvilke oppdrag har elementer som 
ligner på hverandre?

Før opp utstyret dere trenger for å fullføre 
presentasjonen.

Hva må gjøres videre for å fullføre presentasjonen?
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GRUPPE 1

➔   Bli enige om hva som 
må gjøres for å fullføre 
presentasjonen av deres 
innovative Prosjekt.

➔   Gi en statusoppdatering til 
den andre gruppen, slik at 
dere sammen kan finjustere 
presentasjonen.

Teknologipresentasjon
•  Fakta om roboten  
•  Mekanisk design
•  Strategi   
•  Programmering

•  Oppdrag   
•  Innovasjon
•  Designprosess  
•  Kjerneverdier

Økt 10:

Renovering

Før opp utstyret dere trenger for å fullføre 
presentasjonen.

Hva må gjøres videre for å fullføre presentasjonen?

Hvilke oppdrag kan grupperes for flest mulig 
poeng?

Hva er konkurransestrategien? Hvor mange 
oppdrag skal dere prøve på i løpet av kampen?

GRUPPE 2

➔  Fortsett å lage en løsning 
for hvert oppdrag dere 
ønsker å gjennomføre.

➔  Dokumenter 
konkurransestrategien.

➔  Tegn banen roboten skal 
bevege seg gjennom.

➔  Diskuter spørsmålene 
nedenfor, og notér ned 
idéer.

➔  Registrer oppdragene 
dere vil prøve på i 
robotkonkurransen.

➔  Jobb som et lag for å 
forberede de endelige 
presentasjonene.
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ØKT 11+12:

Generalprøve
Lag

➔ Samle materialet 
     dere trenger for å holde 
     Prosjekt-, teknologi-, og 
     kjerneverdipresentasjonene.

➔ Øv på presentasjonene.

➔ Hold presentasjonene.

➔ Se evt. på presentasjonene 
     til andre lag.

➔ Still evt. spørsmål og gi 
     tilbakemelding til andre lag.

Hva lærte dere om å jobbe som et lag?

Hva er det viktigste dere tar med dere fra denne 
opplevelsen?

Innovasjon 
Vi bruker kreativitet 
og utholdenhet for å 

løse problemer.
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VEDLEGG 1
Robotleksjoner

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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• Hvilket problem valgte laget å løse?
• Hvilke kilder brukte dere?
• Tilpasset dere en eksisterende løsning eller laget en egen løsning?
• Har dere rådført dere med en ekspert for å løse problemet?

• Hvordan testet dere roboten?
• Beskriv programmene deres. Fungerte de hver gang?
• Hvordan evaluerte dere designet på roboten?
• Hvilken type avansert programmering brukte dere?

• Hvordan deltok hver lagdeltaker i hver del av oppdraget?
• Hvordan utforsket og brukte dere  kjerneverdiene underveis?
• Hvordan skal laget bruke kjerneverdiene utover denne sesongen?

• Hva er originalt og innovativt med løsningen?
• Forbedret dere løsningen til noen andre?
• Hvordan utviklet og testet dere ideen?
• Hvordan evaluerte dere løsningen og forbedret den?

• Er designet på rovoten originalt, eller baserte dere det på noe som allerede finnes?
• Er programmene unike, eller endret dere noe som allerede finnes?
• Hva er strategien deres for å løse oppdragene på banen?
• Hva er innovativt med robotdesignet?

• Hvordan brukte dere kjerneverdiene til å takle utfordringer?
• Hvor uavhengig var laget? 
• Hvor mye hjelp fikk dere fra veilederen?
• Hva er spesielt med akkurat deres lag?

•  Hvordan kan løsningen hjelpe andre?
•  Hvem har dere delt løsningen med?
•  Hvordan kan løsningen hjelpe verden?
•  Hvordan samarbeidet laget om å lage presentasjonen?

• Hvordan samarbeidet laget om designet på roboten?
• Hvordan samarbeidet laget om å teste roboten?
• Hvordan ble programmene utarbeidet av laget?
• Hvordan fungerte dere som et lag da dere skulle bestemme dere for strategien?

• Hvordan viste dere respekt og inkludering i og utenfor laget?
• Hvordan lærte og viste dere samarbeid, rettferdighet og integritet innad i laget og utenfor det?

P
R

O
SJEK

T
TEK

N
O

LO
G

I
K

JER
N

EV
ER

D
IER

O
ppdagelse

O
ppdagelse

O
ppdagelse 

Inno
vasjo

n
Inno

vasjo
n

Inno
vasjo

n
K

o
m

m
unikasjo

n
K

o
m

m
unikasjo

n
K

o
m

m
unikasjo

n

VEDLEGG 2
Eksempler på spørsmål fra dommerne
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VEDLEGG 3
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ORDLISTE 
 
➔ Arkitekt – en fagperson med evner innen 
 kunsten og vitenskapen ved design og 
 konstruksjon av bygninger og konstruksjoner, 
 som bestemmer hvordan bygninger skal se ut.

 Eksempler på faktorer: klientens behov, energi-  
 og kostnadseffektivitet, solid og holdbart. 

➔  Arkitektur – kunsten og vitenskapen i 
planlegging, design og konstruksjon av bygninger, 
konstruksjoner og rom. 

➔ Bygning – en menneskeskapt enhet med tak 
 og vegger som er ment som et sted for folk å bo,  
 arbeide eller leke. 

➔ Byggingeniør – en fagperson som bruker 
 matematikk, vitenskap og tekniske prinsipper for 
 at sterke krefter ikke kan skade eller ødelegge en 
 bygning eller konstruksjon. 

➔ Infrastruktur – de grunnleggende tjenestene   
 som forsyner et sted med moderne fasiliteter   
 som er nødvendige for at samfunnet skal fungere.

 Eksempler: veier, broer, tunneler, vannveier,   
 vann og kloakk, strømnett og telekommunikasjon  
 (inkludert Internett).

➔ Ingeniørarbeid – bruk av matematikk, vitenskap  
 og teknologi til å skape produkter og systemer   
 som forbedrer verden.

➔ Inspeksjonsdrone – et lite, fjernstyrt og 
 ubemannet luftfartøy (UAV) som kan brukes til å  
 inspisere broer og infrastruktur ved hjelp av HD- 
 kameraer og andre sensorer, og som kan fungere  
 som en billigere og sikrere måte å utføre enkelte  
 inspeksjoner på. 

➔ Klient – kunden eller brukeren som bygning eller  
 konstruksjon designes og bygges for.

➔ Konstruksjon – et system med sammenkoblede  
 deler som brukes til å støtte opp en vekt eller en  
 last som ikke er konstruert for kontinuerlig bruk  
 av mennesker.

➔ Miljøingeniør – en fagperson som beskytter 
 mennesker mot negativ miljøpåvirkning.

 Eksempler: redusere luft- og vannforurensning   
 samt forbedre resirkulering, avfallshåndtering og  
 generell folkehelse. 

➔ Modulbygging – en design- og byggeprosess  

 som innebærer å lage deler av en bygning et   
 annet sted enn på byggeplassen, og deretter  
 levere delene til stedet for permanent    
 konstruksjon. 

➔ Offentlig område – et område eller et sted som  
 er åpent og tilgjengelig for alle.

 Eksempler: åpne plasser, torg og parker samt   
 tilgrensende områder som fortau og gater.

➔ Områdeundersøkelse – prosessen med å velge  
 og utvikle det beste tilgjengelige stedet for en   
 bygning eller konstruksjon.

 Eksempler på faktorer: topografi, landformer,   
 drenering, samfunn og miljøpåvirkning.

➔ Sivilingeniør – en fagperson som  
 designer og planlegger offentlige og private 
 infrastrukturprosjekter.

 Eksempler: veier, bygninger, flyplasser, tunneler, 
 demninger, broer og systemer for vannforsyning 
 og kloakkbehandling.

➔ Tilgjengelighet (i arkitektur) – sikre at utforming 
 og konstruksjon av bygninger tar for seg   
 behovene til potensielle brukere, med    
 spesiell vekt på å dekke behovene til mennesker  
 med alle nivåer av fysiske, kognitive, emosjonelle  
 og helsemessige evner.

➔ Trehus – en konstruksjon eller bygning som   
 er bygget ved siden av eller inni ett eller flere   
 trær, som kan være laget for lek og fritid, eller for  
 å gi folk en mer autentisk opplevelse når de   
 besøker skogområder, som «økoturisme».

➔ Vitruvius – én av de første arkitektene til å utvikle  
 en systematisk tilnærming til design, som gav   
 råd om at bygningsdesign bør strebe etter styrke,  
 nytteverdi og skjønnhet.
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