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CITY SHAPERSM 

Uppdraget

Arkitekter designar och konstruerar byggnader. 
De kombinerar vetenskap med konst för att skapa 
konstruktioner för sina kunder. Ibland skapar de 
nya byggnader och ibland omdesignar de gamla.

Deras arbete är en del av ett större lagarbete, precis 
som ert projekt. Olika typer av ingenjörer ser till att 
projektet anpassas till sin plats. Byggnadsarbetare 
som elektriker, rörmokare och snickare samt 
projektledare ser till att bygget blir klart i tid och 
inom budget. 

Alla roller är viktiga för att få jobbet gjort.

Våra städer och samhällen möter stora utmaningar 
som kommunikationsmedel, tillgänglighet, men 
även naturkatastrofer. Hur kan vi skapa en bättre 
framtid för alla? Det kommer att kräva samarbete 
och fantasi. Är ni redo att bygga en bättre framtid 
tillsammans?

I Robottävlingen ska laget:

• Identifiera uppdragen som ska lösas
• Designa, konstruera och programmera en LEGO® 

(MINDSTORMS) robot till att lösa uppdragen
• Provköra, och förfina programmeringen och 

robotens design

Er robot behöver kunna navigera, fånga, transportera, 
aktivera och/eller leverera objekt. Ni och roboten 
har 2½ minuter till att lösa så många uppdrag som 
möjligt. Var kreativa!

På turneringsdagen ska ni även hålla en 5 minuter 
lång teknisk presentation då ni redogör för hur ni 
arbetat med roboten. Visa även programmeringen 
samt något/några uppdrag som roboten löser på 
robotbanan.

I det Innovativa Projektet ska laget:

• Identifiera ett problem med en byggnad eller ett
offentligt område i samhället

• Designa en lösning
• Dela lösningen med andra

På turneringsdagen kommer ert lag att presentera 
sitt projekt, inklusive problemställningen, lösningen 
och hur ni valt att dela resultatet, i en 5 minuters 
presentation.

ROBOTTÄVLING PROJEKT

KÄRNVÄRDEN
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Genom projektperioden ska kärnvärdena vara grunden för gott 
samarbete, respekt och ett inkluderande arbetssätt 
Vi uttrycker FIRST® -filosofierna Gracious Professionalism® och Coopertition® genom våra kärnvärden:

På turneringsdagen presenterar ni för domarna hur ni inkluderat kärnvärdena i resten av arbetet och era 
kunskaper
om kärnvärdena i sig. Presentationen ska inte vara längre än 5 minuter. Presentationen sker oftast vid lagets 
monter.

Upptäcka: Vi 
utforskar nya 

kunskaper och 
idéer.

Inkluderande: 
Vi respekterar 
varandra och 
drar nytta av 

våra olikheter.
Samarbete: 

Vi är starkare 
när vi arbetar 
tillsammans.

Skoj: 
Vi har kul!

Innovation:
 Vi använder 

kreativitet och 
uthållighet för att 

lösa problem.

Påverkan: Vi 
tillämpar det vi lär 

oss för att förbättra 
vår värld. 

INLÄMNING
AV RAPPORT

DOMAR-
PRESENTATIONER

LAGETS
MONTER

ROBOT-
MATCHER

Lagets leverans:
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Så använder ni Deltagarhäftet
Deltagarhäftet guidar dig genom varje pass. Använd det för att dokumentera era tankar, skisser och idéer. I 
deltagarhäftet visar ni vad ni har lärt er och är bra att ha när ni ska presentera er lösning i ert Innovativa projekt. 
Dokumentera även de kärnvärden som ni ser att er grupp visar.

För varje pass finns ett antal uppgifter för två grupper; grupp 1 och grupp 2. Markera uppgifterna som klara när 
ni slutfört dem. 

På följande sidor får ni veta vad ni behöver för att designa, programmera och bygga er robot till 
robotuppdraget. Ni får också en förklaring av uppdragen för det här året och reglerna för att delta i FIRST® 
LEGO® League. 

Det är väldigt viktigt att ni läser båda noga och förstår dem.

• Skisser
• Design
• Anteckningar
• Beräkningar
• Bilder och ritningar

• Processer
• Tankar
• Kodförklaringar (förklaring av koden som används i programmeringen)
• Diskussioner

Här får ni några tips på vad ni kan ta med i Deltagarhäftet:

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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DESIGNA, BYGG OCH PROGRAMMERA ER ROBOT 
KONSTRUKTION
Använd endast valfria LEGO®-tillverkade byggdelar i originalutförande. 

NI FÅR NI FÅR INTE
Kapa LEGO® snören och LEGO® slangar Använda fabrikstillverkade uppdragnings-/

pullback-motorer
Märka delar för identifikation på dolda ytor. Skapa eller använda extra/dubbla installationer 

(uppdragsmodeller)
TIPS! Ni kan förvänta er och bör designa er robot för olika omständigher. Exempel på avvikelser kan vara flisor i gränsväggarna, 
skillnader i ljus och veck på robotmattan. 

HÅRDVARA

Krav Utrustning Antal EV3 (eller likvärdig NXT-/RCX-styrkloss)

X Styrenhet 1 per match

X Motorer Valfri kombination, maximalt 
4 individuella totalt. 

Medium

Stor
Sensorer Obegränsat

 

 
MJUKVARA

Ni kan använda valfritt program (mjukvara) som gör att roboten rör sig autonomt.
Det betyder att den ska röra sig av sig själv.  

Ingen form av fjärrkontroll är tillåten.
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FÖRBEREDELSER AV ROBOTBANAN
CHALLENGESETTET INNEHÅLLER:
Robotmatta, installationer, Dual Lock och LEGO®-bitar som kan användas till att bygga prototypen till ert 
Innovativa projekt.

PLACERING AV ROBOTMATTAN:
Placera mattan så att den möter gränsväggarna i söder och öster. När bordstorleken och placeringen av 
mattan är korrekt kommer Hem att vara ca 1143 mm x 343 mm. 

1. INSTALLATIONERNA – använd LEGO®-delarna från Challengesetet och byggbeskrivningarna 
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
Beräknad tid för en person = 6 timmar. Det är mycket viktigt att installationerna sätts ihop på rätt sätt. 
Dubbelkolla era konstruktioner, särskilt att alla delar är ordentligt anslutna.

2. DUAL LOCK OCH FÄSTA INSTALLATIONER – följ instruktionerna på följande sidor.

DUAL LOCK – det här materialet består av bruna ark från 3M och finns i ert Challengeset.  Dual Lock ser till 
att installationerna sitter fast på mattan och kan tas bort.

FÄSTA INSTALLATIONERNA – ”X”-fyrkanter visar var installationerna ska Dual Lock-fästas på mattan.  
Följ exemplet och var mycket noggrann.

PÅFRESTNING PÅ INSTALLATIONEN – när ni trycker fast en installation ska ni trycka på installationens 
nedersta fasta del, och inte trycka ned hela installationen så att den skadas.  När ni tar bort installationer 
från mattan bör ni lyfta på samma plats.

LÖSA INSTALLATIONER – placera enligt bilderna och anvisningarna här:

STEG 1: Klistersidan nedåt                 

En blå enhet med platt 
tak

Hem, arrangerade som ni vill: Fladdermus, 
hållbarhetsuppgraderingar (solpaneler, takträdgård, 
isolering), 14 enheter, er konstruktion för uppdrag 11.

En vit enhet

STEG 2: Klistersidan uppåt STEG 3: Passa in installationen, 
tryck nedåt

Inspektionsdrönare Sex precisionsbrickor

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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FLERSTEGSINSTALLATIONER, FÄSTA 
fäst och förbered enligt bilden och anvisningarna här:

ENKLA INSTALLATIONER, FÄSTA
Fäst och förbered enligt bilden och anvisningarna här:

Gunga

Steg 1

Steg 1

Steg 1: Knyt fast nära 
änden av tråden

Steg 2: Haka i blå enhet och 
höj hela vägen upp och rotera 
kranen hela vägen medurs

Stålkonstruktion:

Testbygge:

Kran:

Träd Trafikstockning

Steg 2: Skjut österut

Steg 2

Hiss
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AVANCERAD MONTERING AV INSTALLATIONER I FLERA STEG

Steg 7: Använd stödaxlarna under brons ovansida 
så att den klarar en tung robot. Experimentera och 
se vilken längd som når den översta nivån.

Bro:

Steg 2: Montera 
installationen på alla 
dual lock                   

Steg 6: Se till att brons ovansida är centrerad över den norra 
väggen.

Steg 3: Montera sedan 
broingången

Steg 4: Justera dual 
lock för att få hörn på 
röda prickar och justera 
dual lock

Steg 5: Kontrollera att 
flaggorna kan röra sig 
fritt och pekar nedåt

Sedd underifrån

Steg 1: Ta försiktigt bort broingången

TIPS: Använd böcker som brostöttning om robotbanan saknar gränsväggar.
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Robotuppdrag
Målet med robottävlingen är att forma er växande stad med stabila, vackra, användbara, tillgängliga och hållba-
ra byggnader och konstruktioner. Lös de verklighetsbaserade problemen som representeras i robotuppdragen, 
så får ni poäng. Ni kan även få poäng genom att bygga nya byggnader på planen. Poängvärdet beror på höjd 
och placering. 

Kom ihåg: Varje officiell match tar två och en halv minut. Ni kanske inte har tid att slutföra alla robotuppdrag, 
så tänk strategiskt när ni väljer uppdrag.

OBS! Om roboten och all dess utrustning får plats i ”Litet inspektionsområde”, belönas ni med 5 poäng extra för 
varje uppdrag där ni lyckas uppnå poäng. UNDANTAG: Detta gäller ej för uppdrag 14. För uppdrag 2, läggs det 
till 10 poäng i stället för 5. 

Se regel 33 och 34 för definition av begreppen "Fristående" och "Stöttas"

Uppdrag 1: FÖRHÖJDA PLATSER  (poäng för det som inträffar)
➔ Om roboten stöttas av bron: 20
➔  Om en eller flera flaggor tydligt höjs valfri distans, endast av roboten: 15 

för varje flagga

Ni kan bara få poäng för flaggor om ni får poäng för bron. Regel 30 tillåter: Det är okej och 
förväntat att robotarna krockar när ni försöker ta poäng för flaggor. När bara en robot tydligt 
höjer en flagga, så är det bara den roboten som får poäng.

Uppdrag 3: INSPEKTIONSDRÖNARE
➔  Om inspektionsdrönaren får stöd av axeln (A) på 

bron: 10

Uppdrag 2: KRAN (poäng för det som inträffar)
Om den blå enheten på kroken
➔  tydligt sänks valfri distans från toppen: 20
➔ är  fristående och stöttas upp av en annan blå enhet: 15 
och nivå 1 är helt placerad inne i den blå cirkeln 15 

A

20 poäng

35 poäng

35 poäng 50 poäng

10 poäng
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Uppdrag 4: DESIGN FÖR DJURLIV
➔  Om fladdermusen stöttas upp av grenen (B) på 

trädet: 10

Uppdrag 5: TRÄDHUS (poäng för allt som stämmer)
Om en enhet är fristående och stöttas upp av trädets
➔ stora grenar: 10 för varje enhet
➔  små grenar: 15 för varje enhet

Uppdrag 6: TRAFIKSTOCKNING
➔  Om trafikstockningen löses upp och den rörliga 

delen är fristående och endast stöttas av sina 
egna gångjärn som visas: 10

Uppdrag 7: GUNGA
➔  Om gungan är släppt: 20

B

Uppdrag 8: HISS
Om hissens rörliga delar är fristående, och endast 
stöttas av sina gångjärn som visas, i följande position:
➔ Blå hisskorg nere: 15
➔  Balanserad: 20

10 poäng

10 poäng 15 poäng

10 poäng

20 poäng

15 poäng 20 poäng



14 DELTAGARHÄFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Uppdrag 11: INNOVATIV ARKITEKTUR
Om en prototyp som designats av laget är tydligt större än en blå byggnad och är 
endast byggd av LEGO®-bitar från Bag 10.
➔  Helt inne i någon av cirklarna: 15
➔  Delvis inne i någon av cirklarna: 10

Obs! Slumpmässig prototyp visas. Designa och bygg er egen prototyp före turneringen. Ta med den till 
varje robotmatch. Ni ska inte bygga prototypen under robotmatchen. Uppdrag 11-prototypen måste vara 
byggt av bitarna från Bag 10. Prototypen kan inkludera röda och grå bitar. Ni behöver inte använda alla 
bitar från Bag 10.                                                                        

Uppdrag 9: SÄKERHETSFAKTOR
➔   Om testbyggnaden är fristående och endast 

stöttas upp av de blå balkarna och någon av 
balkarna slås ut minst halvvägs: 
10 för varje utslagen balk

Uppdrag 10: STÅLKONSTRUKTION
➔  Om stålkonstruktionen står upprest och är 
fristående och endast stöttas av sina gångjärn 
som visas: 20

Uppdrag 12: DESIGNA OCH BYGG (ta dig tid att sätta dig in i poängexemplen)
➔  PLACERING – om en enhet befinner sig helt inne i någon färgmatchande cirkel och ligger platt mot 

mattan: 10 för varje cirkel

(Obs! Den blå cirkeln ingår inte i uppdrag 12.)

➔  HÖJD – om det finns fristående staplar som åtminstone delvis befinner sig inne i en cirkel, lägg ihop 
deras höjd: 5 för varje nivå 

(Obs! En stapel är en eller flera byggnader med nivå 1 som ligger platt mot mattan och eventuella högre nivåer ligger platt mot den 
undre nivån.)

Färgmatchning = nej
Brun stapel = 2 nivåer
Vit stapel = 1 nivåer
15 poäng visas

Färgmatchning = nej
Stapel m överbryggning = 4 nivåer
20 poäng visas

Färgmatchning = röd
Röd stapel = 2 nivåer
Övrig stapel = 4 nivåer
40 poäng vist

10 poäng

20 poäng

15 poäng



15 DELTAGARHÄFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Uppdrag 13: HÅLLBARHETSUPPGRADERINGAR (endast en per stapel-
räknas)
➔ Om en uppgradering (solpaneler, takträdgård, isolering), är fristående och 
enbart stöttas upp av en stapel som åtminstone delvis befinner sig inne i en 
cirkel:
10 för varje uppgradering

Uppdrag 14: PRECISION  (endast en poängsumma räknas)
➔  Om antalet precisionsbrickor kvar på planen är 6 : 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 
20 / 2: 10 / 1: 5

10 poäng

30 poäng



16 DELTAGARHÄFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Regler för robottävlingen
DEFINITIONER
– Här är det ni behöver veta och förväntas kunna för att vara redo för en robotmatch

01. ROBOT – det är er LEGO® MINDSTORMS styrenhet samt all utrustning som kombineras med den för hand 
och inte är tänkt att separeras från den annat än för hand.

02. UTRUSTNING – det här är allt som ni tar med till en match för att genomföra uppdraget, inkluderat 
roboten.

03. MATCH – när två lag tävlar mot varandra på två robotbanor med nordkanterna mot varandra. Er robot 
startar en eller flera gånger från Startområdet och försöker utföra så många uppdrag som möjligt på 2 1/2 
minut. 

04. ROBOTBANA –  inkluderar Hem, robotmatta, installationer och allt annat innanför insidan på 
gränsväggarna.   

05. INSTALLATION – alla LEGO®-objekt som redan finns på robotbanan när ni kommer dit.

06. STARTOMRÅDE – den inre kvartscirkeln på robotmattan och de svarta linjerna som bildar den. Den 
sträcker sig till insidan av den södra gränsväggen men inte längre. Det vita bandet med sponsorlogotyper ingår 
inte.

07. HEM – bordsytan väster om robotmattan inklusive insidorna på gränsväggarna.

08. START – när ni är klar med hanteringen av roboten och STARTAR den.

09. AVBROTT – nästa gång ni interagerar med roboten efter start.

10. PRECISIONSBRICKOR – sex röda skivor på robotbanan, redan värda poäng när matchen börjar. Om ni 
avbryter roboten innan den är helt inne i Hem tar domaren bort en bricka.

11. TRANSPORT OCH LAST – när något medvetet eller strategiskt blir
 ➔ flyttas från sin plats och/eller
 ➔ flyttas till en ny plats och/eller
 ➔ släpps på en ny plats,

transporteras det, och kallas för last. När det är tydligt att objektet inte längre vidrör det som har transporterat 
det är transporten avslutad och objektet räknas inte längre som last. 

Robotbana

Stort 
inspektionsområde

Robotmatta

Lite 
inspektionsområde

Hem

Startområde
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TURNERINGSREGLER

Kom ihåg att ni har minst tre officiella rundor på er, så få inte panik om något går fel. Det är er högsta poäng 
som räknas.

GRUNDLÄGGANDE REGLER

12.  Lag, lagledare, domare och andra ska hela tiden efterleva kärnvärdena.

13.  Fjärrstyrning och/eller datautbyte med robotar (inklusive Bluetooth) i tävlingsområdet är mot reglerna.

14. Det är tillåtet att beröra roboten under förberedelsen för start inne i startområdet eller när den befinner sig 
helt inne i Hem. 

15. Den tunna linjen runt ett poängområde räknas som en del av området.  

16.  DÖM FÖRDELAKTIGT VID TVEKAN – om domaren måste fatta ett svårt beslut och ingen kan visa en tydlig 
formulering i reglerna som avgör frågan ska domaren döma fördelaktigt för laget. Detta ska inte användas 
som strategi.

17.  Officiella uppdateringar har företräde framför uppdragen och ”FÖRBEREDELSER AV ROBOTBANAN”. 
Uppdrag och ”FÖRBEREDELSER AV ROBOTBANAN” har företräde framför reglerna. Er lokala huvuddomare 
fattar det slutgiltiga beslutet efter en robotmatch, vid behov.

INNAN MATCHEN STARTAR 

18.  Ni har minst 1 minut på er att förbereda er. Det här är er chans att be domaren att kontrollera att 
installationerna är korrekt uppställda och/eller kalibrera ljus-/färgsensorer var ni vill.

19.  Visa domaren att all er utrustning passar i antingen det stora eller lilla inspektionsområdet (valfritt) under 
ett tänkt tak på 30,5 cm.  Om den passar i det lilla inspektionsområdet får ni en fördel. Fördelen för det 
lilla området i City Shaper-uppdraget är 5 extrapoäng per uppdrag ni lyckas med och 10 extrapoäng för 
kranuppdraget (Uppdrag 2). Undantag: Man får inte extra poäng för Uppdrag 14. Efter att inspektionen 
är godkänd, kan ni placera er utrustning var som helst i Hem för förvaring och justeringar, och/eller i 
Startområdet inför start. 

20.  Utse två tekniker innan matchen börjar. Endast två tekniker får vistas i tävlingsområdet samtidigt, men 
teknikerna kan bytas ut när som helst. Resten av laget måste stå en bit bort enligt anvisningar från 
funktionärerna, om det inte behövs akuta reparationer under matchens gång. 

TA MED TILL MATCHEN LÄMNA UTANFÖR TÄVLINGSOMRÅDET
Hela ditt tävlingslag (upp till 10 personer) 
inklusive två personer utsedda till tekniker.

Alla andra elektroniska enheter

Er robot (endast en om ni har fler än en) och all 
dess utrustning, inklusive: 

Reservrobotar

ETT uppladningsbart batteri till en styrenhet 
eller SEX AA-batterier 

Extra styrenheter

LEGO®-kablar och adapterkablar efter behov
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UNDER MATCHEN

21. STARTSEKVENS
FÖRBEREDELSER FÖR START: 
Roboten och allt den ska flytta på eller använda är uppställt som ni vill ha det. Det måste få plats helt inne i 
Startområdet och inte vara högre än 30,5 cm.

➔  När nedräkningen börjar får ingenting på robotbanan beröras eller hanteras.
➔  Den exakta tidpunkten för första start i en match är i början av det sista ordet eller ljudet i nedräkningen, till 

exempel ”Klara, färdiga, gå!” eller PIIIIP!".

22.  Interagera inte med någon del av robotbanan som inte är helt inne i Hem, förutom vid Förberedelse för 
start.

 - Undantag: Om utrustningen oavsiktligt faller av från roboten får ni omedelbart plocka upp den oavsett var 
det sker.

23.  Gör inte så att något annat än roboten flyttas eller sträcker sig ut från Hem, inte ens delvis, utom för start.
 - Utom:  Om något av misstag hamnar utanför Hem kan ni lägga tillbaka det. 

24.  Allt som roboten påverkar eller placerar helt utanför startområdet ska vara kvar där om inte roboten flyttar 
på det. 

25. Ta inte isär installationerna om det inte ingår i uppdraget.

26. Förvara all er utrustning och allt som roboten för med sig tillbaka till Hem, inne i Hem.

27.  AVBROTTSPROCEDUR – om ni avbryter roboten stoppar ni den omedelbart och plockar sedan upp den 
lugnt inför nästa start.  

 Var avbröts roboten?
	 ➔  Helt inne i Hem:   Inga problem.
	 ➔  Inte helt inne i Hem: Ni förlorar en precisionsbricka.

28. AVBROTT MED LAST  – om roboten har last när den avbryts:
 Var lastades/hämtades lasten?
 ➔  Helt inne i Startområdet: Behåll den.
 ➔ Inte helt inne i Startområdet...
 
     Var befann sig lasten vid avbrottet?
 ➔   Helt inne i Hem: Behåll den.
 ➔  Inte helt inne i Hem: Domaren tar den.

29. STRANDAD LAST  – om en oavbruten robot tappar last ska ni vänta tills lasten ligger still. 
 Var ligger lasten?  
 ➔  Helt inne i Hem: Behåll den.
 ➔  Inte helt inne i Hem:  Lämna den där den är.

30. STÖRNINGAR – försök inte påverka det andra laget vid bordet negativt utom på de sätt som tillåts i 
uppdragsbeskrivningen. Om du, ditt lag eller er robot hindrar ett annat lag från att slutföra ett uppdrag ger 
domaren poängen för uppdraget till dem.

31. SKADA PÅ ROBOTBANAN  – om roboten bryter Dual Lock eller förstör en installation och skadan ger 
tydliga fördelar tilldelas inga poäng för uppdrag som påverkas positivt av detta.

➔
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MATCHENS SLUT 

32. När matchen är slut måste allt lämnas i befintligt skick. 
➔ Om er robot rör sig stoppar ni den så fort som möjligt och lämnar den på sin plats. (Ändringar efter att 
matchen är slut räknas inte.) 
➔ Därefter får ni inte röra något förrän domaren har gett sin tillåtelse att återställa robotbanan.

Kom ihåg dessa specialdefinitioner när ni läser poängbeskrivningarna för uppdragen:

33. FRISTÅENDE – vidrör ingen utrustning.

34. STÖTTAS – 100 % av vikten har stöd och hindras från att falla.

POÄNGRESULTAT 

35. Endast det slutliga (när matchen är slut) tillståndet på robotbanan används vid poängsättning.

36. Domaren går igenom vad som har hänt under matchen och inspekterar robotbanan med er, uppdrag för 
uppdrag.
➔ Om laget och domaren är överens skriver en lagmedlem under protokollet som då är slutgiltigt.
➔  Om laget och domaren inte är överens fattar huvuddomaren det slutgiltiga beslutet.

37. Det är minst tre inledande rundor på varje turnering. I varje match har man en ny chans att uppnå sin 
högsta poängsumma. Det finns inget samband mellan de olika matcherna. Då lag uppnår samma högsta 
poängsumma då de tre inledande rundorna är klara, så tittar man på det 2:a och därefter 3:e högsta 
poängresultatet för dessa lag. Om det därefter fortfarande är oavgjort bestämmer huvuddomaren vad som 
händer. 

Final: Då lag uppnår samma högsta poängsumma i någon av finalrundorna (kvartsfinal, semifinal eller final) 
gäller högsta poängresultatet från föregående runda för dessa lag.
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Lär känna experterna!

Civilingenjör, arkitekt
Expertområde: Se till att byggnader passar in i 
omgivningen. Skapa hållbara byggnader och offentliga 
platser.
Mål: Hjälpa människor att njuta av den vackra naturen.

Arkitekt
Expertområde: Designa och bygga sjukhus.
Mål: Skapa byggnader och offentliga platser som 
är tillgängliga och funktionella för alla genom att se 
världen ur perspektiven hos människor med olika 
funktionalitet.

Civilingenjör, miljöingenjör
Expertområde: Utforma klimatskärmar 
(ventilerade fasader) som ger rätt flöde av luft, 
värme och luftfuktighet.
Mål: Skapa energieffektiva byggnader som är 
behagliga för människorna som vistas i dem.

Byggnadskonstruktör, professor
Expertområde: Utforma byggnader och strukturer 
som står emot jordbävningar.
Mål: Säkra att människor och föremål överlever 
jordbävningar genom att testa konstruktioner och 
inspektera hur jordbävningsskador uppstår.

AZIZA

JESSICA

WEI

LELLI
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Projekt 1

Område: Sápmi - Den samiska regionen i Skandinavien

Plats: 250 km norr om Polcirkeln

Förhållanden: Mjuka kullar, tät skog och äng. Extrema 
väderförhållanden från -40°C till +35°C, snöfall upp till 
225 dagar om året

Kund: Samisk hotellkedja eller en samisk turistnäring

Behov: Nytt hotell

Mål: Gästerna ska känna sig som en del av naturen, 
men med bekvämligheter som hemma. Utsikten ska 
behållas utan att störa omgivningen.

Projekt 2

Plats: Nordöstra USA

Förhållanden: Plan mark med en del böljande kullar 
Enkel tillgång för människor, material och utrustning

Kund: Ortsbor

Behov: Omforma och uppdatera en gammal lekplats

Mål: Lekplatsutrustning som alla kan använda

Robottävlingen

”Trädhus”-uppdraget (uppdrag 5) visar hur arkitekterna 
löste problemet med hotellet i skogen. Deras lösning var 
att bygga en rad trädhus som tycks sväva i luften.

Robottävlingen

Uppdraget ”Gunga” (uppdrag 7) visar exakt hur arkitekterna 
och ingenjörerna löste problemet: en gunga byggd för en 
rullstol!

PROJEKT SOM KAN HJÄLPA ER IGÅNG
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Projekt 3

Plats: Regionen Valparaiso på Chiles kust

Förhållanden: Brant tomt nära havet som är svår att

komma åt för byggarbetarna. Risk för jordbävningar

Kund: Husköpare på Chiles kust

Behov: Ekonomiska hem som kan byggas fort

Mål: Energieffektiva hus som uppfyller lokala

byggregler för jordbävningsskydd

Projekt 4

Plats: Mellanvästra USA

Förhållanden: Huvudsakligen grässlätter med många 
sjöar, floder och vattendrag

Kund: Delstatens transportdepartement

Behov: Inspektion av cirka 20 000 vägbroar

Mål: Utföra inspektioner snabbt och säkert till så låg 
kostnad som möjligt

Robottävlingen

Uppdraget ”DESIGNA OCH BYGG ” (uppdrag 12) visar ett 
utmärkt sätt att bygga hus snabbt. Modulbyggnader är en 
metod där delar av en byggnad konstrueras i en fabrik så 
att de snabbt kan sättas ihop på byggplatsen.

Robottävlingen

Uppdraget "Inspektionsdrönare" (uppdrag 3) visar ett bra 
sätt att inspektera broar och höga konstruktioner på. 
Drönare kan flyga i flera timmar och skicka detaljerade 
bilder och till och med 3D-skanningar.
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Pass 1:

Arkitekten
GRUPP 1

 ➔ Gå igenom uppdraget.

 ➔ Registrera namn 
och nummer för 
installationen/-
installationerna ni har fått.

 ➔ Bygg era installationer 
enligt bygganvisningarna.

 ➔ Placera installationerna 
på robotmattan när de är 
klara.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering

GRUPP 2

 ➔ Gå igenom uppdraget.

 ➔ Registrera namn 
och nummer för 
installationenen/-
installationerna ni har fått.

 ➔ Bygg era installationer 
enligt bygganvisningarna.

 ➔ Placera installationerna 
på robotmattan när de är 
klara.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Vad tyckte ni var mest intressant med uppdraget 
CITY SHAPER?

Vilka hinder kan ni komma att möta på 
robotbanan?

Vad kan ni redan om uppdragets ämne?

Vilken är er favoritinstallation? Hur kommer det 
sig? Vilka verkliga problem kan illustreras med den 
här installationen?

Upptäcka: Vi 
utforskar nya 

kunskaper och 
idéer.
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GRUPP 1

 ➔ Granska Projekt 1.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Skissa lösningen

 ➔ Skapa en prototyp av 
materialet som ni får av 
lagledaren.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Installation Expert Kund Plats

* En prototyp är en modell av er 
lösning som visar hur den ska 
fungera. Ni kan skapa en prototyp av 
LEGO®-bitar eller andra föremål som 
ni får av lagledaren.

Pass 2:

Kunden

Vilket problem identifieras i Projekt 1? Hur hänger 
problemet ihop med uppdraget? Identifiera 
installationen, experten, kunden och platsen.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet som 
presenteras? Skissa lösningen och bygg sedan en 
prototyp*.

Hur påverkar reglerna och robotbanan er strategi i 
robottävlingen?

Vilka färdigheter har ni lärt dig? Hur kan dessa 
färdigheter användas när ni designar roboten och 
löser robotuppdraget?

GRUPP 2

 ➔ Gå igenom Lektion 1 
i “Robotlektioner” för 
att få grundläggande 
färdigheter till att bygga er 
första grundrobot: 

 - 1: Start here > Try

 - 2: Start here > Use (page 3)

 - C: Start here > Use (page 4)

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Upptäcka: Vi 
utforskar nya 

kunskaper och 
idéer
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Pass 3:

Platsundersökning
GRUPP 1

 ➔ Gå igenom Lektion 2 för att 
programmera roboten att 
röra sig på olika sätt. Gör 
uppgifterna:

 - 1: Start here > Use (page 3)

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

 - C: Använd det ni har lärt 
för att köra er robot över 
robotbanan. Använd kuben 
som stoppkloss. 

 ➔ Diskutera frågan nedan och 
skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering

Vilka färdigheter har ni lärt dig? Hur kan dessa 
färdigheter användas när ni designar roboten och 
löser robotuppdraget?

Vilket problem identifieras i Projektet 2? 
Hur hänger problemet ihop med uppdraget? 
Identifiera installationen, experten, kunden och 
platsen.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet 
som presenteras? Skissa lösningen och bygg 
sedan en prototyp*.

*   En prototyp är en modell av 
er lösning som visar hur den 
ska fungera. Ni kan skapa en 
prototyp av LEGO®-bitar eller 
andra föremål som ni får av 
lagledaren.

Installation Expert Kund Plats

GRUPP 2

 ➔ Granska Projekt 2.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Skissa lösningen

 ➔ Skapa en prototyp av 
materialet som ni får av 
lagledaren.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Skoj: 
Vi har kul!
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Installation Expert Kund Plats

Pass 4:

Grunden

GRUPP 2
 ➔ Gå igenom Lektion 3 för 

att programmera roboten 
att röra sig och stanna på 
olika sätt. Gör uppgifterna: 

 - 1: Tutorials > Basics > 
Straight Move

 - 2: Tutorials > Basics > 
Stop at Object

 - C: Tutorials > Basics > 
Tank Move

 ➔ Diskutera frågan nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Vilket problem identifieras i Projekt 3? Hur hänger 
problemet ihop med uppdraget? Identifiera 
installationen, experten, kunden och platsen.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet som 
presenteras? Skissa lösningen och bygg sedan en 
prototyp*.

Vilket uppdrag tror ni att den här robotlektionen 
hjälper er att lösa? Hur?

GRUPP 1
 ➔ Granska Projekt 3.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Skissa lösningen

 ➔ Skapa en prototyp av 
materialet som ni får av 
lagledaren.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Skoj: 
Vi har kul!

*   En prototyp är en modell av 
er lösning som visar hur den 
ska fungera. Ni kan skapa en 
prototyp av LEGO®-bitar eller 
andra föremål som ni får av 
lagledaren.
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Pass 5:

Vitruvius

GRUPP 2
 ➔ Granska Projekt 4.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Skissa lösningen

 ➔ Skapa en prototyp av 
materialet som ni får av 
lagledaren.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

GRUPP 1
 ➔ Gå igenom Lektion 4 för 

att programmera roboten 
till att interagera med 
objekt på robotbanan. Gör 
uppgifterna:

 - 1: Tutorials > Basics > 
Curved Move

 - 2: Tutorials > Basics > 
Move object

 - C: Modifiera programmet 
och robotens verktyg för 
att kunna leverera olika 
byggnader (Uppdrag 12) 
på robotbanan.

 ➔ Diskutera frågan nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Vilket uppdrag tror ni att den här robotlektionen 
hjälper dig att lösa? Hur?

Vilket problem identifieras i Projekt 4? Hur 
hänger problemet ihop med uppdraget? 
Identifiera installationen, experten, kunden och 
platsen.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet 
som presenteras? Skissa lösningen och bygg 
sedan en prototyp*.

Påverkan: Vi 
tillämpar det vi 
lär oss för att 
förbättra vår 

värld.

*   En prototyp är en modell av 
er lösning som visar hur den 
ska fungera. Ni kan skapa en 
prototyp av LEGO®-bitar eller 
andra föremål som ni får av 
lagledaren.

Installation Expert Kund Plats
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Pass 6:

Ritningar
GRUPP 1

 ➔ Identifiera problem med 
en byggnad eller offentlig 
plats i er närhet.

 ➔ Forska och brainstorma 
lösningar och bestäm 
vilka begränsningar de 
olika lösningarna har.

 ➔ Välj den lösning som ni 
tror fungerar bäst. Skissa 
lösningen.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering

Skriv upp problem, lösningen och 
begränsningarna* här i Deltagarhäftet. Avgör 
vilken kund arbetet gäller, vilka experter som 
behövs och vilket område som avses.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet som 
ni har valt? Skissa lösningen.

Vilka verktyg kan ni använda för att lösa ett 
uppdrag? Hur kan ni använda linjerna för att göra 
det?

GRUPP 2
 ➔ Gå igenom Lektion 5 och 

få kunskap om hur man 
kan använda sensorer på 
ett mer avancerat sätt. 
Gör uppgifterna:

 - 1: Tutorials > Beyond 
Basics > Multiple Switch

 - 2: Tutorials > Beyond 
Basics > Sensor Blocks

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

 ➔ Diskutera frågan nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

*  Begränsningar är sådant som 
hjälper er att fokusera så att ni 
kan skapa den bästa lösningen 
för kunden och platsen. 
Begränsningar kan till exempel 
vara hur mycket pengar ni har, 
vilket byggnadsmaterial ni har 
tillgång till samt platsen och dess 
egenskaper.

Problem Begränsningar Lösningar
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Pass 7:

Byggregler
GRUPP 1

 ➔ Gå igenom Lektion 6 och 
få roboten att stanna 
och följa linjer. Gör 
uppgifterna:

 - 1: Tutorials > Basics > 
Stop at line

 - 2: Tutorials > Beyond 
Basics > Switch

 - C: Beyond Basics > Color 
Sensor - Calibrate

 ➔ Diskutera frågan nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

GRUPP 2
 ➔ Identifiera problem med 

en byggnad eller offentlig 
plats i er närhet.

 ➔ Forska och brainstorma 
lösningar och bestäm 
vilka begränsningar de 
olika lösningarna har.

 ➔ Välj den lösning som ni 
tror fungerar bäst. Skissa 
lösningen!

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Hur kan ni programmera er robot så att den är 
snabb OCH tillförlitlig på Robotbanan?

Skriv upp problem, lösningen och 
begränsningarna* här i Deltagarhäftet. Avgör 
vilken kund arbetet gäller, vilka experter som 
behövs och vilket område som avses.

Hur skulle ni utforma en lösning på problemet 
som ni har valt? Skissa lösningen.

*   Begränsningar är sådant som hjälper 
er att fokusera så att ni kan skapa 
den bästa lösningen för kunden 
och platsen. Begränsningar kan till 
exempel vara hur mycket pengar ni 
har, vilket byggnadsmaterial ni har 
tillgång till samt platsen och dess 
egenskaper. 

Inkluderande: 
Vi respekterar 
varandra och 
drar nytta av 

våra olikheter.

Problem Begränsningar Lösningar
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Pass 8:

Bygga

GRUPP 2
 ➔ Laget kommer fram till ett 

slutgiltigt projekt och en 
lösning.

 ➔ Gå igenom uppgifterna i 
Lektion 7:

 - 1: Bygg de verktyget som 
behövs för Kranuppdraget 
(Uppdrag 2)

 - 2: Använd 
exempelprogrammet 
i Lektion 7 för att lösa 
Kranuppdraget.

 - C: Designa/konstruera 
en lösning för att kunna 
aktivera båda spakarna på 
Kranen. 

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

GRUPP 1
 ➔ Laget kommer fram till ett 

slutgiltigt projekt och en 
lösning.

 ➔ Undersök eller 
brainstorma kring alla 
begränsningar.

 ➔ Bestäm hur lösningen kan 
testas för att kontrollera 
att den fungerar.

 ➔ Skapa en slutlig prototyp. 
Använd de vita LEGO®-
bitarna på något sätt.

 ➔ Dokumentera alla 
ändringar i den 
ursprungliga designen.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

Ange begränsningarna* för lösningen till projektet. 
Anteckna eventuella ändringar som har gjorts i 
lösningen efter forskning och brainstorming.

Skissa lösningen på hur roboten ska se ut. Hur ser 
grundmodulen ut? Har den sensorer och verktyg?

Skissa robotlösningen. Hur ser den nedre delen 
ut? Har den sensorer och tillbehör?

Vilka ändringar gjorde ni när ni konstruerade 
roboten? Hur ser den slutliga designen ut?

*   Begränsningar är sådant som 
hjälper er att fokusera så att ni 
kan skapa den bästa lösningen 
för kunden och platsen. 
Begränsningar kan till exempel vara 
hur mycket pengar ni har, vilket 
byggnadsmaterial ni har tillgång till 
samt platsen och dess egenskaper

Problem Begränsningar Lösningar
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Pass 9:

Inspektion
GRUPP 1

 ➔ Bestäm en strategi.

 ➔ Skapa och testa lösningen 
på Kranuppdraget.

 ➔ Välj ett annat uppdrag att 
skapa en lösning på och 
testa den, om det finns tid 
till det.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Ge den andra gruppen en 
statusuppdatering.

GRUPP 2

 ➔ Bestäm hur laget ska 
presentera sitt slutliga 
projekt. Ni kan skapa ett 
bildspel, en affisch eller 
använda någon annan 
metod. (Be lagledaren om 
hjälp.)

 ➔ Skaffa alla tillbehör som 
behövs och börja arbeta 
med presentationen.

 ➔ Ta alltid med problemet, 
lösningen, begränsningarna 
och processen i 
projektpresentationen.

 ➔ Ge den andra gruppen 
en statusuppdatering. 
Tala om för dem vad som 
behöver göras för att 
presentationen ska bli klar.

Samarbete: 
Vi är starkare 
när vi arbetar 
tillsammans.

Prosjektpresentasjon:
•  Problem
•  Innovation
•  Forskning 
•  Kärnvärden

•  Lösning   
•  Prototyp  
•  Designprocess 
 

Lyckades ni med uppdraget? Vilka ändringar gjorde 
ni i design och program?

Vilka uppdrag ligger nära varandra på planen? 
Vilka uppdrag har liknande delar?

Ange vilken utrustning som behövs för att slutföra 
presentationen.

Vad behöver göras innan presentationen är klar?
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GRUPP 1

 ➔ Bestäm vad som 
behöver göras för att 
presentationen av 
projektet ska bli klar.

 ➔ Ge den andra gruppen 
en statusuppdatering 
så att ni tillsammans 
kan göra det sista på 
presentationen.

Teknikpresentation
• Robotfakta 
• Mekanisk design
• Strategi
• Programmering

• Uppdrag 
• Innovation
• Designprocess
• Kärnvärden

Pass 10:

Renoveringar

Ange vilka tillbehör som behövs för att slutföra 
presentationen.

Vad behöver göras innan presentationen är klar?

Vilka uppdrag kan göras tillsammans för maximalt 
antal poäng?

Hur ser er strategi ut? Hur många uppdrag kommer 
ni att utföra under matchen?

GRUPP 2

 ➔ Fortsätt skapa lösningar 
för varje uppdrag om det 
finns tid.

 ➔ Dokumentera er strategi.

 ➔ Rita vägen som roboten 
ska färdas längs.

 ➔ Diskutera frågorna nedan 
och skriv ned era idéer.

 ➔ Registrera det/de 
uppdrag ni vill testa i 
robottävlingen.

 ➔ Arbeta i laget med 
att förbereda inför 
slutpresentationen.
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Pass 11+12:

Generalrepetition

Vad lärde ni er av att arbeta som ett lag?

Vad är det viktigaste ni tar med er från denna 
upplevelse? 

Innovation: Vi 
använder kreativitet 
och uthållighet för 
att lösa problem.

Lag
 ➔ Samla in materialet 

som behövs för 
projekt-, teknik- och 
kärnvärdespresentationerna.
Öva på presentationerna.

 ➔ Håll presentationerna.

 ➔ Titta eventuellt på de andra 
gruppernas presentationer.

 ➔ Ställ eventuellt frågor och ge 
feedback till andra lag.
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BILAGA 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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• Vilket problem valde ert lag att lösa?
• Vilka källor använde ni?
• Har ni anpassat en befintlig lösning eller skapat en egen lösning?
• Frågade ni en expert om råd när ni arbetade med projektet?

• Hur har ni testat er robotdesign?
• Beskriv era program. Fungerade de konsekvent?
• Hur har ni utvärderat er robotdesign?
• Vilka avancerade programmeringskoncept har ni använt?

• Hur har varje person deltagit i de olika delarna i uppdraget?
• Hur har ni undersökt och tillämpat kärnvärdena?
• Hur kommer ert lag att fortsätta arbeta med kärnvärden efter den här projektperioden?

• Vad är originellt och innovativt med er lösning?
• Har ni förbättrat någon annans lösning?
• Hur har ni utvecklat och testat er idé?
• Hur har ni utvärderat er lösning och förbättrat den?

• Har ni hittat på er robotdesign helt själv eller modellerat den på något som redan fanns?
• Är era program unika eller har ni ändrat befintliga program?
• Vilken strategi använder ni när ni löser uppdragen?
• Vad är innovativt med er robotdesign?

• Hur använde ni kärnvärden för att klara uppdragen?
• Hur självständigt arbetade ert lag? 
• Hur ofta tog ni hjälp av handledaren?
• Hur ser lagets identitet ut?

• Hur kan er lösning hjälpa andra?
• Vem har ni delat er lösning med?
• Hur kan er lösning hjälpa världen?
• Hur har ert lag samarbetat kring presentationen?

• Hur har ert lag samarbetat kring robotdesignen?
• Hur har laget samarbetat kring att testa roboten?
• Hur har laget skapat programmen?
• Hur har laget samarbetat kring att bestämma strategin?

• Hur har ni visat respekt och varit inkluderande, inom laget och utanför det?
• Hur har ni lärt er och visat stöttande tävlingsanda, rättvisa och integritet, inom laget och utanför det?
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Exempelfrågor bedömning

BILAGA 2
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BILAGA 3
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ORDLISTA 
 

 ➔ Arkitekt – en person med kompetens inom 
konsten och vetenskapen bakom att bygga 
strukturer och byggnader. Arkitekter bestämmer 
hur byggnader ska se ut. Exempel på faktorer: 
kundens behov, energi- och kostnadseffektivitet, 
styrka och hållbarhet. 

 ➔ Arkitektur – konsten och vetenskapen bakom 
att planera, utforma och bygga strukturer, 
byggnader och utrymmen. 

 ➔ Byggnad – skapad och monterad av människor, 
med tak och väggar. Tänkt att vara en plats där 
människor bor, arbetar eller underhåller sig. 

 ➔ Byggingenjör– en person med kompetens i att 
använda matematik, vetenskap och tekniska 
principer för att se till att byggnader och 
strukturer inte skadas eller förstörs.

 ➔ Civilingenjör – en person med kompetens i att 
utforma och planlägger offentliga och privata 
infrastrukturprojekt. Exempel: vägar, byggnader, 
flygplatser, tunnlar, dammar, broar och system 
för vattenförsörjning och avlopp.

 ➔ Infrastruktur – grundläggande service som 
förser en plats med de moderna faciliteter som 
krävs för att samhället ska fungera. Exempel: 
vägar, broar, tunnlar, vattenvägar, vatten och 
avlopp, elnät och telekommunikation (inklusive 
Internet)

 ➔ Ingenjörskonst – hur matematik, vetenskap 
och teknik används för att skapa produkter och 
system som gör världen bättre.

 ➔ Inspektionsdrönare – ett litet, fjärrstyrt, 
förarlöst flygande fordon som kan användas 
för att inspektera broar och infrastruktur med 
högupplösta kameror och andra sensorer. Kan 
fungera som ett billigare och säkrare sätt att 
utföra vissa inspektioner. 

 ➔ Konstruktion – ett system med hopmonterade 
delar som används för att ge stöd till en tyngd 
eller last.

 ➔ Kund – den kund eller användare som en 
byggnad eller struktur är utformad och byggd 
för.

 ➔ Miljöingenjör – en person med kompetens i att 
skydda människor från negativ miljöpåverkan. 
Exempel: minska luft- och vattenföroreningar 
och förbättra återvinningen, avfallshanteringen 
och folkhälsan. 

 ➔ Modulbyggnader – en process för att utforma 
och bygga där delar av en byggnad konstrueras 
på en annan plats än byggplatsen och sedan 
levereras till platsen för att sättas ihop 
permanent. 

 ➔ Offentlig plats – ett område eller en plats 
som är öppen och tillgänglig för alla. Exempel: 
torg och parker samt ytor som kopplar ihop 
utrymmen, till exempel trottoarer och gator.

 ➔ Platsundersökning – processen för att välja ut 
och utveckla bästa möjliga plats för en byggnad 
eller konstruktion. Exempel på faktorer: 
topografi, landformer, dränering, samhälls- och 
miljöpåverkan. 

 ➔ Tillgänglighet (inom arkitektur) – att se till att 
byggnaders design och konstruktion fungerar 
för potentiella användares behov. Särskilt fokus 
på att tillgodose människors behov oavsett 
deras fysiska, kognitiva och emotionella 
funktion eller hälsa.

 ➔ Trädhus – en struktur eller byggnad som 
konstruerats nära eller i ett eller flera träd. Kan 
vara utformat för lek eller nöjen, eller för att 
människor ska få en mer autentisk upplevelse 
när de besöker skogsområden för ”ekoturism”.

 ➔ Vitruvius – en av de första arkitekterna som 
utvecklade en systematisk metod för design. 
Ansåg att byggnader skulle designas för att 
uttrycka styrka, användbarhet och skönhet.
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