
VEJLEDERHÆFTE

Navn på vejleder:

.............................................................................................................................................................................



2 VEJLEDERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

© 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.

Official FIRST® LEGO® League teams are permitted to make reproductions for immediate team use only. Any use, 
reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate FIRST® LEGO® League team as part of its 
FIRST® LEGO® League participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST® and the LEGO®Group.

Mit hold

Holdnavn:    Holdnr: 

Medlemmer på holdet:



3 VEJLEDERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Indholdsfortegnelse og sessionsoversigter

CITY SHAPERSM -udfordring                                                                    4

Sådan bruger du Vejlederhæftet                                                               6

Hvilke materialer skal jeg bruge til mit hold?                                                7

Hvilken hjælp kan jeg få som vejleder?                                                       9

Installation af software og robotlektioner                                                  10

Beskrivelser af opgaver og baneopsætning                                                  11

Session 1: Arkitekten                                                                           15

Session 2: Kunden                                                                               17

Session 3: Stedundersøgelse                                                                  19

Session 4: Fundament                                                                          21

Session 5: Vitruvius                                                                             23

Session 6: Grundtegninger                                                                    25

Session 7: Bygningsreglement                                                                27

Session 8: Konstruktion                                                                        29

Session 9: Inspektion                                                                          31

Session 10: Renoveringer                                                                      33

Session 11–12: Generalprøve                                                                  35

Bilag                                                                                              39

Ordliste                                                                                          48



4 VEJLEDERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

CITY SHAPERSM  
Udfordringen

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

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

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

I Robotkonkurrencen skal jeres hold:

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

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

I jeres Innovative Projekt skal holdet: 

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

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

ROBOT KØRSEL PROJEKT

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

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

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.

Inkludering: 
Vi respekterer 
hinanden og 

rummer hinandens 
forskelligheder.

Teamwork:
Vi er stærkere, når 
vi står sammen.

Sjov:
Vi har det 

sjovt!

Innovation:
Vi bruger kreativitet 

og udholdenhed til at 
løse problemer.

Effekt:
Vi anvender det, vi 

lærer, til at forbedre 
vores verden.

RAPPORT-
INDLEVERING

DOMMER-
PRÆSENTATIONER

PIT-
STAND

ROBOT-
KAMPE

Holdets leverancer:
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Sådan bruger du Vejlederhæfte
Vejlederhæftet skal hjælpe dig som vejleder med at gennemføre et FIRST® LEGO® League-forløb med dit/dine 
hold. Det er ikke et krav eller en nødvendighed, at vejlederhæftet følges til punkt og prikke. Det er ment som 
et hjælpemiddel og et forslag til, hvordan FLL kan gennemføres, og det står dig frit for, hvad du vil bruge og 
ikke bruge, ligesom du kan tilfører noget andet eller omfordele rækkefølgen på tingene.

Der er beskrevet 12 sessioner i dette Vejlederhæftet. Generelt skal du planlægge efter, at hver session varer 
90 minutter. Hver lektion er opbygget som følger:

➔ A. Læringsmål beskriver, hvad holdet skal nå i løbet af sessionen.

➔ B. Listen med Materialer beskriver de ressourcer, der er nødvendige til sessionen. I finder flere oplysninger 
     om de materialer, I skal bruge til jeres hold, i et senere afsnit.

➔ C. Hver session har en række opgaver, der indeholder en liste med trin til, hvad holdet skal gøre under 
     sessionen. Disse opgaver omfatter:

 a. Kom godt i gang: Giv holdet tid til at indsamle deres materiale ved begyndelsen af hver session  
  og logge på deres enheder.

 b. Gruppeaktiviteter: Holdet deles op i to holds. De skal arbejde skiftevis på Projektet og robotten  
  fra session til session.

 c. Del: Dette sker ved afslutningen af sessionen, så holdet kan dele det, de har opnået i  
  deres grupper.  

 d. Ryd op: Der afsættes tid til oprydning ved afslutningen af hver session. 

 e. Næste session: I slutningen af hver session er der et afsnit med oplysninger, som løfter sløret  
  for næste session.

➔ D. Sidepanelet indeholder yderligere oplysninger, der kan hjælpe med at udføre hver enkelt session så 
     effektivt som muligt. Dette afsnit indeholder vigtige instruktioner, krav og tips. 
     Det er sandsynligt, at der vil være behov for mere øve-tid end de afsatte 90 minutter, specielt når det 
     gælder øvelser med opgaver fra robotbanen. Nogen vælger at gøre det uden for de afsatte tidspunkter, 
     evt. med hjælp fra forældrene.

Samarbejde i hold
I FIRST® LEGO® League arbejder holdet med at bygge og programmere robotten og finde en løsning på deres 
Innovative Projekt. Holdet bør opmuntres til at samarbejde, lytte til hinanden, bytte roller undervejs og dele idéer. 
Hver gruppe bliver bedt om at dele deres arbejde, når de har gennemført en session. Der skal de fortælle, hvad de 
har gjort, og de registrerer også resultaterne og informationerne fra den anden gruppe. Deling af information og 
resultater er vigtigt for at deltagerne skal øve sig på kerneværdierne og få en fuldstændig forståelse af løsningerne 
i robotdelen og i projektet.

Arbejde i grupper
Der er lagt op til at dele holdet op i to grupper (gruppe 1 og 2, men kald dem, hvad I vil). Tanken er, at de skal skifte 
mellem teknologi- og projekt-arbejde i hver anden session med projekt og i hver anden session med teknolog, og 
dele med hinanden efter hver session. Dermed er den ene gruppe klar til at fortsætte i næste session, hvor den 
anden slap. Traditionelt har mange vejledere valgt at dele i faste grupper, for eksempel en for teknologi og en for 
projekt (eller at alle arbejder med projekt, og en gruppe med teknologi). Det er også helt i orden. Som beskrevet 
indledningsvis, er vejlederhæftet kun et hjælpemiddel, og du står frit som vejleder til at bruge det på den måde, 
der passer bedst til dit/dine hold. Anbefalet holdstørrelse er max 12 deltagere, men større hold er også tilladt. 
Bemærk dog, at vejlederhæftet lægger op til hold på max 12 deltagere.
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Hvilke materialer skal jeg bruge til mit hold?
Materialerne til de 12 sessioner, der er beskrevet i Vejlederhæftet, vises i begyndelsen af hver session. 
Nedenfor finder du noter om nogle af de specialiserede materialer.

Challenge-sæt
Challenge-sættet leveres med installationer til de forskellige opgaver i robotkonkurrencen. Disse 
opgaver skal løses ved hjælp af instruktionerne, der findes online på hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner. Holdet skal gennemføre dette i session 1. Det er vigtigt, at alle installationer bygges 
efter de præcise specifikationer, der er angivet. Installationerne skal bygges nøjagtigt med et stort fokus på 
detaljer. 

Robotmåtten
I skal have et sted, hvor holdet kan mødes for at opsætte robotmåtten. Den kan placeres på gulvet eller på 
et bord. Installationerne skal placeres på deres tildelte steder på måtten og sikres med Dual Lock. Brug 
instruktionerne.

LEGO® MINDSTORMS EV3-sæt
Holdet skal have et MINDSTORMS EV3-sæt. Både kernesættet og udvidelsessættet anbefales til at bygge 
robotten. 

NB: Både NXT og RCX er fortsat tilladt.  

Elektronisk enhed
Holdet skal bruge en kompatibel hardwareenhed som f.eks. en bærbar computer, tablet eller stationær 
computer. Før session 1 starter, skal den relevante software til hardwareenheden downloades. Du kan se 
systemkravene og downloade softwaren på https://education.lego.com/en-us/downloads.

Det vil være en fordel for holdet at have adgang til internettet, når de foretager research til projektet, og for at 
få hjælp til programmeringen.

Konkurrencebord
I behøver måske ikke at sætte et konkurrencebord op i klasserummet. Det anbefales dog, at I på holdet er 
bekendt med den type, der bliver brugt på turneringsdagen.

I finder mere information om, hvordan man laver et konkurrencebord på: hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/
robotbord

Materialer til Projektet
Holdet skal bruge en række materialer til at skabe prototyper af deres projektidéer. Særlige materialer er ikke 
nødvendige. Her er en liste over mulige materialer, I kan stille til rådighed:

➔ LEGO® klodser og elementer (kan omfatte tidligere FIRST® LEGO® League-Challenge set)

➔ Hvide LEGO® klodser, som findes i Challenge sættet

 • Hvis I deler et Challenge-sæt på flere hold, skal I dele de hvide klodser i lige store sæt (et til hvert hold). 
 • Holdets hvide klodser vil blive brugt til at bygge en prototypemodel af deres endelige projekt. 
 • Denne installation kan bruges til Innovativ arkitektur-opgaven i robotkonkurrencen. Se robot-  
  konkurrencens opgaver for at få flere oplysninger.

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
https://education.lego.com/en-us/downloads
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord
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➔ Andre eksempler på materialer:

 • Genanvendelige materialer som pap, æsker og flasker 
 • Træprodukter (balsatræ, tandstikker, ispinde i træ) 
 • Styrofoam og plast 
 • Papirprodukter (karton, papir, crepepapir) 
 • Elektronik (motorer, LED’er, batterier, ledninger) 
 • Hobbyartikler (snor, garn, piberensere, lim, tape, sugerør, elastikbånd)  
 • Kontorartikler (sakse, hulmaskiner, afisoleringstang)

Deltagerhæfter
Hvert holdmedlem skal bruge et Deltagerhæfte. Sessionerne i Deltagerhæftet svarer direkte til sessionerne i 
Vejlederhæftet. 

Deltagerhæftet fungerer som dokumentation for læring. Den er en meget nyttig ressource for holdet, når de 
præsenterer den proces, de er gået igennem for at skabe deres robot- og projektløsning. Tilskynd deltagerne 
til at dokumentere de kerneværdier, der demonstreres gennem deres arbejde. 

Deltagerhæfterne er beregnet til at give holdet vejledning i, hvilke opgaver der skal udføres. Disse 
opgaver er anført i listeformat, hvor gruppe 1 og gruppe 2 har mulighed for at markere fuldførte opgaver. 
Holdmedlemmer kan markere hver opgave, efterhånden som de fuldfører dem. 

Her er nogle idéer til, hvad der kan noteres: 
 • Skitser
 • Design
 • Noter
 • Beregninger
 • Processer 
 • Tanker 
 • Kodeforklaring
 • Udevikling af programmer
 • Diskussioner 
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Ressourcer
Ressourcer til udfordringen

På hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag kan I finde mange gode 
ressourcer som I kan bruge undervejs i processen. Her vil I finde 
både artikler, film, internetsider mm.

Email 
Har I spørgsmål til opgaverne, kan I kontakte 
silje@firstscandinavia.org.
Har I spørgsmål til turneringsdagen, kan I kontakte den lokale
projektleder. Klik dig ind på din turneringsby her: https://hjernekraft.
org/fll/turneringer
 
Webside
www.hjernekraft.org 

Sociale media

Facebook:

FIRST® LEGO® League Scandinavia

Link:
https://www.facebook.com/firstlegoleague/

Instagram:

Hjernekraft

Link:
https://www.instagram.com/hjernekraft/?hl=nb

Tag:
@hjernekraft
#hjernekraft #realfag #firstlegoleague

Kontaktinformation
LEGO® Support
Web: http://service.lego.com

LEGO® Product Support: 
https://www.lego.com/da-dk/
themes/mindstorms

FIRST® LEGO® League 
Support

Generelle spørgsmål:  
post@hjernekraft.org

Spørsmål om opgaverne 
silje@ scandinavia.org

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
mailto:silje%40firstscandinavia.org?subject=
https://hjernekraft.org/fll/turneringer
https://hjernekraft.org/fll/turneringer
http://www.hjernekraft.org
https://www.facebook.com/firstlegoleague/
https://www.instagram.com/hjernekraft/?hl=nb
http://service.lego.com
https://www.lego.com/da-dk/themes/mindstorms
https://www.lego.com/da-dk/themes/mindstorms
mailto:post%40hjernekraft.org?subject=
mailto:silje%40firstscandinavia.org?subject=
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Installation af software og robotlektioner
➔ Identificer mindst én computer eller enhed, som holdet må bruge (skal have internetadgang). 

➔  Installer robotprogrammeringssoftware på den eller de computere, som holdet skal bruge. 

➔  Sørg for, at jeres robotsæt er pakket ud, og at LEGO® elementerne er sorteret og placeret 
hensigtsmæssigt.

I løbet af de første sessioner, vil holdet gennemgå et specielt udformet oplæg med LEGO® MINDSTORMS 
EV3. I Vejlederhæftet og Deltagerhæftet refereres til oplægget som ”Robotlektioner”. Opgaverne i 
Robotlektionerne findes i ”EV3 lab software for Windows og Mac”. Vi anbefaler kraftigt at bruge denne 
softwaren, som I kan downloade fra ”legoeducation.com/start” for at få den fulde oplevelse af disse 
Robotlektioner.

Hvis dit/dine hold bruger Chromebook eller andre typer tablet, skal I bruge den kompatible EV3-app. App-
versionerne af softwaren er ikke helt ens, så der vil kunne være nogen uligheder fra versionen, man bruger 
på PC/Mac. som robotlektionerne er lavet for.

En ”plakat” vil vise jer en oversigt over Robotlektion 1-6, og en detaljeret beskrivelse af Robotlektion 7
(Kran-opgaven). En PDF med byggeinstruktioner findes både på vejleder- og Hold-siden, samt på
siden her: hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

De syv robotlektioner gennemgår følgende grundlæggende og mere avancerede(*) koncepter:
1. Lær det grundlæggende og byg den første grund-robot.
2. Programmer robotten til at bevæge sig på forskellige måder. Deltagerne bør opmuntres til at 

teste robotten på robotbanen.
3. Programmer robotten til at bevæge sig og stoppe på forskellige måder, inklusivt det, at stoppe ved et objekt.
4. Programmer robotten til at interagere med objekter fra robotkonkurrencen. Deltagerne opfordres til at 

arbejde med byggeenheder fra Opgave 12.
5. * Lær at bruge sensorer på en mere avanceret måde, og i den sammenhæng at bruge løkker og 

sensorblokke.
6. * Lær at stoppe ved og følge linjer, inklusiv ideer til, hvordan man følger linjer i robotkonkurrencen, og 

hvordan farvesensoren kalibreres.
7. Kran-opgaven (Opgave 2). Se ”plakaten” med oversigt over Robotlektionerne for en mere detaljeret 

vejledning til, hvordan man kan løse sin første opgave på robotbanen.

* Robotlektionerne 5 og 6 er mere avancerede. Dersom man  
ønsker det, kan holdet repetere det, de har lært i tidligere  
lektioner. Uanset hvad, skal disse oplæringslektioner hjælpe  
deltagerne til at forstå og prøve at løse Kran-opgaven i  
Robotlektion 7.

Når holdet bliver bedre, eller for mere erfarne hold,  
anbefaler vi følgende lektioner i EV3-lab:
 • Tutorials > Basics > Configuring Blocks
 • Tutorials > Beyond Basics > Loop
 • Tutorials > Beyond Basics > Math - Basic
 • Tutorials > Beyond Basics > Color Sensor - Calibrate
 • Tutorials > Beyond Basics > Logic

I kan bruge en hvilken som helst 
software, som gør, at robotten bevæger 
sig autonomt. Det betyder, at den 
bevæger sig af sig selv. Original 
software, “EV3 Lab” downloades herfra: 
https://education.lego.com/en-us/
downloads/mindstorms-ev3/software. 
Robotlektionerne tager udgangspunkt 
i denne software. Mere information om 
andre kompatible programmeringssprog 
her: https://education.lego.com/en-us/
support/3rd-party-support#LEGO%C2%
AE+MINDSTORMS+Education+EV3+c
ompatibility

http://legoeducation.com/start
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software
https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+compa
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+compa
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+compa
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+compa
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Robot-opgaver
Formålet med udfordringen er at forme jeres voksende by med mere stabile, smukke, nyttige, tilgængelige 
og bæredygtige bygninger og konstruktioner. Løs problemer fra den virkelige verden, som er repræsenteret i 
opgaverne, for at score point. I kan også score point ved at bygge nye bygninger på banen. Værdien af de nye 
enheder afhænger af deres højde og placering. 
 
Husk: Hver officiel dyst varer 2,5 minutter. I har muligvis ikke tid til at gennemføre alle opgaverne, så vær strate-
giske om, hvilke I vælger.
 
OBS: Hvis jeres robot og alt udstyr på den er indenfor 'Lille inspektionsområde' før start, giver det jer den fordel, 
at der tillægges 5 point for hver opgave, hvor I får point. Undtagelse: Opgave 14 giver ikke ekstra point, og for 
opgave 2 gives 10 point i stedet for 5.

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

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

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

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

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

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

A

35 point

20 point

10 point

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

(B) på træet: 10

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

Opgave 6 TRAFIKPROP
➔  Hvis trafikproppen er ophævet. Den bevægelige 

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

Opgave 7 GYNGE
➔  Hvis gyngen er sluppet løs:  20

B

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

10 point

10 point

10 point

20 point

15 point 20 point

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

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

Opgave 9 SIKKERHEDSFAKTOR
➔  Hvis testbygningen er uafhængig og kun er 

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

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

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

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

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

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

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

Farveoverensstemmelse = nej
Broforbundet stak = 4 niveauer
20 point vist

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

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

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

Opgave 14  PRÆCISION  (Kun en point-sum tæller)
➔ Hvis antallet af præcisionsbrikker, der er tilbage på banen, er   
     6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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Session 1:

Arkitekten
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔ Udforske FIRST® LEGO® League kerneværdierne.

➔ Få mere at vide om udfordringen.

➔ Bygge installationer i Challenge sættet. 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Challenge-sæt

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt 
 

Opgave 1: Introduktion (15 minutter)

➔   Få alle til at gennemgå udfordringen. Vis udfordringsvideoen. (1)

Opgave 2: Kerneværdier (10 minutter)
➔  Vis holdet en liste over ord med kerneværdier (ingen definitioner).

➔ Opdel holdet i to grupper: Gruppe 1 og gruppe 2. (2) 
 •  Gruppene i holdet skal blive i samme gruppe under alle   
  sessionerne.   
 •  Gruppene skifter mellem at arbejde på Projektet og   
  robotkonkurrencen. Kerneværdier integreres i alle deres   
  erfaringer.

➔ Tildel hver gruppe et sæt kerneværdier, og bed dem om at lave 
     egne forklaringer til ordene. (3) 
 • Kerneværdierne vises på side 5.

➔ Få hver gruppe til at dele deres forklaringer med deres hold. 

➔ Det er vigtigt, at alle forstår de enkelte kerneværdier. De skal bruge 
     disse kerneværdier under hele forløbet. (5)

 •  I kan finde flere idéer til aktiviteter for kerneværdier online. 

 •  Lav en plan over, hvad I vil gøre, hvis nogen har svært ved at  
  opretholde kerneværdierne.

1. Vil du bruge mere tid på 
at lære om programmet? 
Brug lidt ekstra tid i 
denne session til at 
gennemse programmet 
og de tilhørende videoer 
og udforske udfordringen 
nøjere.

2. Hvis I sidder i et klasse-
værelse, kan du placere 
eleverne i grupper på 4-6 
personer.

3. Gruppen kan tegne billeder 
for at vise, hvad hver 
kerneværdi betyder for dem.

4. Gruppen kan beskrive 
handlinger, der 
ville demonstrere 
kerneværdierne.  

5. Gruppen kan beslutte, 
hvordan de vil anerkende 
en person, der udlever 
kerneværdierne.

6. Klargør LEGO®-
installationerne. Lad hver 
gruppe bygge hver deres 
pose(-r). Pose 10 skal 
være en prototype af deres 
projekt, og bygges senere.

7. Bemærk: Varigheden i 
bygningen af installationer 
varierer, afhængigt af 
antallet af personer, der 
arbejder, og deres erfarings-
niveau.  Det kan være, at dit 
hold har brug for at afsætte 
mere tid til at fuldføre 
installationerne, eller at 
du tildeler tid uden for 
den normale session til at 
færdiggøre denne aktivitet. 
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Opgave 3: gruppeaktiviteter (50 minutter)
  Gruppe 1
➔   Tildel en bestemt installation eller installationer, som denne 

gruppe skal bygge. (6)

➔ Giv holdmedlemmerne linket med byggevejledningen http://
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner eller en trykt             
     version af byggevejledningen. (7)

Gruppe 2
➔    Tildel en bestemt installation eller installationer, som denne 

gruppe skal bygge. (8)

➔ Giv holdmedlemmerne linket med byggevejledningen http://
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner eller en trykt  
     version af byggevejledningen. (10)

Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 23.

OPGAVE 4: Del (10 minutter)
➔     Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter. (11)

➔ Få grupperne til at arbejde sammen om at finde på et holdnavn. 
     Giv dem ekstra tid senere, hvis de ikke kan beslutte sig for et lige nu. (12)

OPGAVE 5: Ryd op ( 5 minutter)
➔ Få eleverne til at placere de samlede installationer på et bestemt 
sted. (13)

➔ Hvis eleverne ikke er færdige med at bygge installationerne, skal 
du placere elementerne for hver installation i en særlig beholder eller 
taske. 
 

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal udforske og bygge en 
løsning til et projekt. Resultatet af disse 12 

sessioner er, at holdet 
kan præsentere deres 
robot og projekt ved en 
turneringen.

Mens der bygges, kan du 
vise disse videoer: 
a. Udfordringsforløb 
b. Hvad er FIRST® LEGO®  
 League 
c. Kerneværdier 
d. Hvad er FIRST®

8. Mens der bygges, kan I 
diskutere disse emner: 
e. Udfordring 
f. Kerneværdier 
g. Regler for   
 robotkonkurrencen 
h. Robotopgaver 
i. Projektets emne 
j. Holdets navn

9. Installationerne skal være 
færdige, før I går videre til 
næste session.

10. Du kan evt. uddele ekstra 
ternet papir til holdet, som 
de kan bruge som ekstra 
sider i deltagerhæftet.

11. Navngivning af et hold er en 
god mulighed for at skabe 
den rette stemning og 
forstærke kerneværdierne. 

12. Det kan være en 
god idé at lave et 
robotøvelsesområde, hvor 
udstyret kan opbevares 
mellem sessionerne. 

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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Session 2: 

Kunden
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔ Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔  Udforsk og skab en løsning til projektscenariet.

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Prototypematerialer til Projektet

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)
➔ Saml de projektmaterialer, som gruppe 1 skal bruge. (1)

➔ Tildel holdet et robotsæt. (2)

LEGO®-sættene bør allerede være sat op efter det øverste 
kort i beholderen. Sørg for, at batterierne er opladede, og at 

der er indlæst software på hver enhed.

Opgave 2: Gruppeaktiviteter (70 minutter)
Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal fuldføre LEGO® MINDSTORMS EV3 Lektion 1  

(3, 4, 5, 6, 7) 

Gruppe 1 
➔   Denne gruppe besvarer spørgsmål om Projekt 1 (Træhytte) i  

deres deltagerhæfte. De skal derefter brainstorme, skitsere og 
sætte mærkater på deres egen løsning på problemet og bygge en 
prototype ved hjælp af de materialer, der er stillet til rådighed. De 
har kun denne session til at bygge deres løsning til Projektet 1.  
(8, 9, 10)

 •  Du skal stille de materialer til rådighed, som de skal bruge til  
  at bygge deres prototypeløsning. 

  • Du kan opfordre grupperne til at bruge forskellige ressourcer  
  som kan være nyttige. (10)

1. Se listen over foreslåede 
materialer til brug 
i forbindelse med 
projektprototyper. 
Holdmedlemmerne kan 
altid bruge alle andre 
LEGO® klodser, der er til 
rådighed.

2. Hvis I sidder i et 
klasseværelse, kan du 
nummerere og navngive 
robotsættene og tildele 
holdet ansvaret for hele 
forløbet.

3. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet.

4. Sørg for, at hvert 
holdmedlem får 
mulighed for at styre 
tabletten eller enheden, 
mens de gennemgår 
robotlektionerne.

5. I kan uddele roller 
til medlemmerne af 
robotgruppen: 
a. Programmør 
b. Bygger 
c. Lagerspecialist

6. Få holdet til at give deres 
robot et navn.

7. Få holdet til at bruge 
specifikke navne på de 
enkelte programmer for 
nemmere at kunne finde 
dem frem igen.

8. I kan uddele roller 
til medlemmerne af 
projektgruppen: 
a. Kommunikator 
b. Forsker 
c. Projektleder
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Brug af deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 24

Opgave 3: Del (10 minutter)
➔   Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter. 

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der udvises af 
     holdmedlemmerne (i egen gruppe eller en anden gruppe). (11 
 

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)

➔     Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 1 til at placere deres prototype på et særligt 
     præsentationsområde, og få dem til at skille det ad efter deling, 
     hvis materialerne skal bruges igen under næste session. 
 

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal udforske og bygge en 
løsning til projektet

Når grupperne skal dele med hinanden
For robotgruppen ...
• Beskriv den primære idé bag lektionen.
• Oplist/beskriv nye programmeringsblokke.
• Fremhæv eventuelle nye sensorer, der anvendes.
• Demonstrer/kør robotten for at vise handlinger.

For projektgruppen ...
• Beskriv Projektet (hvis det er relevant). Sørg for at medtage 
oplysninger om “Installation, Ekspert, Kunde, Sted” for hvert 
Projekt.
• Oplist/definer nyt ordforråd.
• Fremvis skitser og prototyper. 
• Opstil/beskriv problemet/problemerne, begrænsningen/ 
begrænsningerne, løsningen/løsningerne for hver 
projektaktivitet. 

9. Grupperne bør holde 
styr på de forskellige 
problemer og idéer, som 
de har diskuteret og 
anvendt.  De skal vælge 
et endeligt problem at 
fokusere på, så det er 
nyttigt at tænke over 
dette mål under hver 
session.

10. Sørg for, at projekt-
gruppen udfylder tabellen 
med “Installation, Ekspert, 
Kunde, Sted”.  Det er OK, 
hvis de vælger mere end 
én ekspert til et Projekt, 
og hvis de vælger en 
ekspert, der ikke er med i 
Projekt.

11. Hvis holdet ikke er 
gode til at lytte til 
hinanden, kan du prøve 
at bruge en af følgende 
fremgangsmåder: 
a. Mind deltagerne om 
        kerneværdierne 
b. Udnævn en leder, der  
  går rundt  og lytter  
  til hver idé, én person  
  ad gangen. 
c. Brug en “talestav” -  
  alt kan bruges, også  
  en papirclips - og så  
  er det kun den   
  person, der har   
  talestaven,  der må  
  tale.

Opdagelse:
Vi udforsker nye 

færdigheder 
og ideer.
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Session 3:

Områdeundersøgelse
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔  Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

 ➔  Udforsk og skab en løsning til Projektscenariet.

 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Materialer til prototype

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)
➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 

af holdet. 

Opgave 2: Gruppeaktiviteter (70 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppe besvarer spørgsmål om Projekt 2 (Legeplads) i 

deres deltagerhæfte. De skal derefter brainstorme, skitsere og 
sætte mærkater på deres egen løsning på problemet og bygge en 
prototype ved hjælp af de materialer, der er stillet til rådighed. De 
har kun denne session til at bygge deres løsning til Projekt 2. 

 • Du skal stille de materialer til rådighed, som de skal bruge til  
  at bygge deres prototypeløsning. (1)

 • Hvis der er tid nok, kan gruppen gå dybere ned i Projektet ved  
  hjælp af forskellige digitale og trykte ressourcer. (2)

Gruppe 1 
➔   Denne gruppe skal fuldføre LEGO® MINDSTORMS EV3 Lektion 2. 

(3)

Brug af deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 25.

1. Gruppen, som arbejder 
med Projektet, kan 
nedskrive potentielle 
projektidéer ud fra, 
hvad de har lært i denne 
session.

2. Spørg projektgruppen, 
om de kan komme i 
tanke om, hvordan man 
gør forskelligt udstyr 
til legepladser mere 
tilgængeligt for personer 
med handikap.

3. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet.
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Opgave 3: Del (10 minutter)
➔ F  å hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter. 

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der ud vises af 
     holdmedlemmer (i egen gruppe eller en anden gruppe).

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔ Få gruppe 1 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
     opbevaringsområde. (4)

➔ Få gruppe 2 til at placere deres prototype på et særligt 
     præsentationsområde, og få dem til at skille det ad efter deling, 
     hvis materialerne skal bruges igen under næste session.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal bygge en løsning til deres 
Projektscenarie baseret på kriterierne.

Her er nogle specifikke tip 
til håndtering af LEGO® 
æsker. 
•  Læg eventuelle   
 LEGO® klodser, I  
 finder,  i en kop.   
 Herefter kan   
 holdmedlemmer,  
 der mangler LEGO®  
 klodser, lede efter  
 dem i koppen. 
•  Vent med at give  
 deltagerne fri, indtil  
 du har gennemset  
 deres sæt. 
•  Beholderlåget til  
 deres robotsæt kan  
 bruges som en bakke,  
 så delene ikke ruller af. 
•  Tal med pedellen om  
 genstande på gulvet,  
 så de ikke bliver  
 smidt væk.

Sovt: 
Vi har det sjovt!



21 VEJLEDERHÆFTE - HJERNEKRAFT.ORG

Session 4:

Fundamenter
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal

➔ Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔ Vælg kriterierne, og skab en løsning til Projektscenariet 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Materialer til prototype 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug af 
holdet.

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)
Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal fuldføre LEGO® MINDSTORMS EV3 Lektion 3. (1) 

Gruppe 1 
➔   Denne gruppe besvarer spørgsmål om Projekt 3 (Byggeenheder) 

i deres Deltagerhæfter. De skal derefter brainstorme, skitsere og 
sætte mærkater på deres egen løsning på problemet og bygge en 
prototype ved hjælp af de materialer, der er stillet til rådighed. De 
har kun denne session til at bygge deres løsning til Projekt 3.

 • Du skal stille de materialer til rådighed, som de skal bruge til  
  at bygge deres prototypeløsning. (2)

 • Hvis der er tid nok, kan gruppen gå dybere ned i Projektet ved  
  hjælp af forskellige digitale og trykte ressourcer. (3)

Brug af deltagerhæfte
Hvert holdmedlem skal udfylde side 26

1. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet.

2. Gruppen, som arbejder 
med Projektet, kan 
nedskrive potentielle 
projektidéer ud fra, 
hvad de har lært i denne 
session.

3. Spørg projektgruppen, 
om de kan komme 
i tanker om andre 
problemer, som kan løses 
med modulopbygget 
konstruktion.
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Opgave 3: Del (10 minutter)
➔   Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der ud vises af 
     holdmedlemmer (i egen gruppe eller en anden gruppe). 
 

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)

➔ Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt   
     opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 1 til at placere deres prototype på et bestemt  
     præsentationsområde, og få dem til at skille det ad efter deling, 
     hvis materialerne skal bruges igen under næste session. 
 

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal bygge en løsning til deres 
Projektscenarie baseret på de valgte kriterier.
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Session 5: 

Vitruvius
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔  Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔ Vælg kriterierne, og skab en løsning til Projektscenariet 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Materialer for prototype 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 
af holdet. 

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppe besvarer spørgsmål om Projekt 4 

(Inspektionsdronekamera) i deres Deltagerhæfter. De skal derefter 
brainstorme, skitsere og sætte mærkater på deres egen løsning på 
problemet og bygge en prototype ved hjælp af de materialer, der 
er stillet til rådighed. De har kun denne session til at bygge deres 
løsning til Projekt 4.

 • Du skal stille de materialer til rådighed, som de skal bruge til  
  at bygge deres prototypeløsning. (1)

 • Hvis der er tid nok, kan gruppen gå dybere ned i Projektet ved  
  hjælp af forskellige digitale og trykte ressourcer. (2) 

Gruppe 2 
➔   Denne gruppe skal fuldføre selvstudiet til LEGO® MINDSTORMS 

EV3 Lektion 4.(3)

Brug af deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 27.

1. Gruppen, som arbejder 
med Projektet, kan 
nedskrive potentielle 
projektidéer ud fra, 
hvad de har lært i denne 
session.

2. Spørg projektgruppen, om 
de kan komme i tanker 
om andre problemer med 
bygning, konstruktion og 
vedligeholdelse, som kan 
løses med luftdroner.

3. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet.
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Opgave 3: Del (10 minutter)
➔ Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 
     deres Deltagerhæfter.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der udvises af 
     holdmedlemmerne (i egen gruppe eller en anden gruppe). 
 

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)

➔     Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 1 til at placere deres prototype på et bestemt 
     præsentationsområde, og få dem til at skille det ad efter deling, 
     hvis materialerne skal bruges igen under næste session. 
 

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal brainstorme på idéer og 
lave en plan for løsningen til deres endelige projekt.

Effekt:
Vi anvender det, vi 

lærer, til at forbedre 
vores verden.
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Session 6: 

Plantegninger
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔  Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔ Brainstorm på idéer, og lav en plan for deres projekt 
 

Materialer
➔  Deltagerhæftet

➔ Challenge set 

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Materialer til prototype 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 
af holdet. 

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal fuldføre LEGO® MINDSTORMS EV3 Lektion 5(1, 

2)

Gruppe 1 
➔   Denne gruppe skal identificere et problem med en bygning eller et 

offentligt område i deres lokalområde. (3, 4) De skal brainstorme 
på løsninger, og finde begrænsningerne for hver løsning. (5)  
 • Gruppe 2 får også mulighed for at gennemgå den samme  
  proces i session 7. 
 • Det kan være en god idé at give gruppen ekstra papir til at  
  skrive deres idéer og løsninger ned.

➔ Her er nogle vejledende spørgsmål, du kan stille gruppen om deres 
     projekt: 
 • Hvilke interessante fakta, I har lært om jeres problem? 
 • Findes der løsninger på dette problem for øjeblikket? Hvad  
  virker ikke i disse løsninger? 
 • Hvordan kan I forbedre en eksisterende løsning?  
 • Har I en helt ny løsning på problemet?

1. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet.

2. Holdmedlemmerne kan 
tilføje eller fjerne tilbehør, 
når robotten er i Hjem 
under en dyst.

3. Du kan få holdet til 
at vælge et problem, 
som de personligt er 
interesserede i, og som 
de kan blive begejstrede 
for.

4. Du kan beslutte, 
hvordan du vil definere 
‘fællesskab’.  Hvis det 
giver mening for holdet 
blot at se på problemer i 
deres skole eller by, så er 
det fint.  Hvis du vil give 
eleverne mulighed for at 
udforske problemer på 
et større område, er det 
også fantastisk.

5. Før brainstormingen 
skal du minde eleverne 
om retningslinjerne for 
brainstorming: 
•  Der findes ingen  
 dårlig idéer. 
•  Sig alle idéer højt, I  
 kommer i tanke om.  
 Selv en vild idé kan  
 føre til noget andet. 
•  Lag en liste over alle 
idéene.

6. Sørg for, at 
holdmedlemmerne 
samler alle referencer på 
en delt placering, enten 
online eller på papir.
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➔ Gå til ressourcesiden på hjernekraft.org for at se ressourcer til 
     årets udfordring. Grupperne kan få brug for yderligere tid ud over 
     denne session til at færdiggøre deres research og besvare disse 
     vejledende spørgsmål. (6, 7, 8, 9)

Brug af deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 28.

Opgave 3: Del (10 minutter)
➔   Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter. 

➔ Få holdet til at diskutere de problemer og løsninger for projektet, 
     der identificeres af gruppe 1.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der ud vises af 
     holdmedlemmer (i egen gruppe eller en anden gruppe).

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔ Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
     opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 1 til at placere deres løsning på projektet på et særligt 
     præsentationsområde.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal bygge en løsning til deres 
endelige projekt.

7. Holds kan bruge følgende 
ressourcer til deres 
projekt: 
•  Internett 
•  Bøger eller magasiner  
 fra biblioteket 
•  Aktuelle konkurrencer 
•  Personlige historier 
•  Eksperter

8. For session 6 og 7 har 
hver gruppe mulighed for 
at identificere et problem 
i deres eget lokalområde 
og brainstorme på en 
løsning.  Dette vil hjælpe 
deltagerne til at beslutte 
sig for et endeligt 
holdprojekt.

9. Mind gruppe 1 om, at 
de skal bruge de hvide 
LEGO® klodser til at bygge 
en installation af deres 
løsning på projektet. 
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Session 7: 

Bygningsforeskrifter
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal

➔  Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔ Find ud af hvilke materialer, der er nødvendige for at skabe deres 
     endelige projekt.

➔ Arbejd med at lave deres projektløsning. 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Projektressourcer 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 
af holdet.

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)
Gruppe 2 
➔ Denne gruppe skal identificere et problem med en bygning eller et 
     offentligt område i deres lokalområde. Undersøg og brainstorm på 
     løsninger, og find begrænsningerne for hver løsning. (1)

 • Gruppe 2 gennemgik samme proces i session 6.

 •  Det kan være en god idé at give gruppen ekstra papir til at  
  skrive deres idéer og løsninger ned.

➔ Her er nogle vejledende spørgsmål, du kan stille gruppen om deres 
     Projekt: (2)  

  • Hvilke interessante fakta, I har lært om jeres problem? 

  • Findes der løsninger på dette problem for øjeblikket? Hvad  
     virker ikke i disse løsninger?

  • Hvordan kan I forbedre en eksisterende løsning? 

  • Har I en helt ny løsning på problemet?

➔ Gå til ressourcesiden på hjernekraft.org for at se ressourcer til 
     årets udfordring. Grupperne kan få brug for yderligere tid ud over 
     denne session til at færdiggøre deres research og besvare disse 
     vejledende spørgsmål. (3)

1. Fortæl eleverne, at holdet 
måske ikke kan vælge 
alles favoritproblem, men 
at de skal vælge noget, 
som alle kan understøtte.

2. Følgende spørgsmål 
kan hjælpe holdet med 
at tænke over projektets 
muligheder: 
•  Hvilken løsning løser  
 bedst vores problem? 
•  Hvilken løsning er  
 flest mennesker  
 interesserede i? 
•  Hvilken øsning vil få  
 den største   
 indflydelse på   
 vores lokalsamfund  
 eller verden? 
•  Hvilken løsning kan vi  
 fremvise meget   
 tydeligt? 
• Tænk over, om   
 løsningen er noget,  
 I eller andre kan  
 implementere på en  
 realistisk måde.
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Gruppe 1 
➔  Denne gruppe skal fuldføre LEGO® MINDSTORMS EV3 Lektion 6. (4)

Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 29.

Opgave 3: Del (10 minutter)
➔ Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 
     deres Deltagerhæfter. 

➔ Få holdet til at diskutere de problemer og løsninger for projektet, 
     der identificeres af gruppe 2. (5)

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der ud vises af 
     holdmedlemmer (i egen gruppe eller en anden gruppe).

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔     Få gruppe 1 til at flytte deres robot og LEGO® til et bestemt 

opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 2 til at flytte deres materialer og oprettede installation til 
     et bestemt opbevaringsområde.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal færdiggøre den LEGO® 

robotlektion, de er blevet tildelt. De skal fortsætte med at bygge  
en løsning til deres endelige projekt.

3. Tilskynd 
holdmedlemmerne til at 
bruge internetressourcer, 
som f.eks. artikler, bøger 
og tidsskrifter. 

4. Opgaverne ses i 
Deltagerhæftet. 

Inkludering: 
Vi respekterer 
hinanden og 

rummer hinandens 
forskelligheder.
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Session 8:

Konstruktion
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔ Færdiggøre deres tildelte LEGO® robotlektion.

➔ Arbejde på løsningerne til udfordringens opgaver på banen.

➔ Vælge deres endelige problem og løsning

➔ Begynde at arbejde på en prototype ved hjælp af de leverede 
materialer. 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Projektressourcer

Opgave 1: Kom godt i gang (15 minutter)
➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 

af holdet.

➔ Hele holdet skal beslutte sig for et endeligt projekt og en for en 
     løsning. Det kan være nødvendigt at hjælpe holdet med at finde ud 
     af, hvordan de træffer deres endelige beslutning om projektet. Der 
     findes flere tips på https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (60 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal fuldføre opgavelektionen Kran, lektion 8 med 

LEGO® MINDSTORMS EV3. (1)

➔  Holdet bør læse opgaverne og reglerne for udfordringen igen. (2, 3, 4)

 • Sørg for, at holdet ser på robotkonkurrencens regler som   
  f.eks. robotstørrelse og spilletid. (5, 6)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppe skal arbejde på at oprette det endelige Projekt 

for holdet. De begynder med at udføre research og opliste 
begrænsningerne for deres løsning. Derefter skal de brainstorme, 
hvordan de kan teste deres løsning. De skal skitsere og sætte 
mærkater på deres løsning i deres Deltagerhæfter og derefter 
bygge en prototype, der indeholder de hvide LEGO® klodser, som 
også vil blive brugt i opgave 11 i robotkonkurrencen. (7)

1. Kran-opgaven findes 
under Robot-lektioner 
i Deltagerhæftet. 
Byggeinstruktioner 
til robot-udstyr og 
program-eksempler 
findes på hjernekraft.
org/fll/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner

2. Sørg for, at hvert 
holdmedlem forstår, hvad 
der skal gennemføres for 
hver opgave.

3. Her er nogle forslag 
til opgaver, som 
holdmedlemmerne kan 
starte med: 
a. Kran 
b. Gynge 
c. Innovativ   
       arkitektur 
d. Elevator

4. Holdmedlemmerne kan 
søge efter opgave(r), der 
kræver grundlæggede 
færdigheder som: 
a. Skub, træk eller løft.  
b. Installation, der er tæt  
 på Start-området eller 
  væg. 
c. Navation ved hjælp af  
 væggen.  
d. Navigation ved at  
 følge en linje.  
e. Nem adgang til   
 Hjem.  

5. Det anbefales, at 
holdmedlemmerne øver 
deres opgaver på et 
robotbord.

6. Alternativt kan I placere 
måtten på gulvet eller på 
et stort bord. 

https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal utfylde side 30.

Opgave 3: Del (10 minutter)
➔   Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og nedskrive noter i 

deres Deltagerhæfter.

➔ Få gruppe 2 til at fortælle, hvilken eller hvilke opgaver, de har 
     arbejdet på en løsning til.

➔ Få gruppe 1 til at dele det arbejde, de har udført for det endelige 
     projekt.

➔ Giv begge grupper tid til at diskutere holdets strategi i forbindelse 
     med de opgaver, de vil løse i robotkonkurrencen.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der udvises af 
     holdmedlemmerne (i egen gruppe eller en anden gruppe).

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔     Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 

opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 1 til at flytte deres materialer og oprettede installation til 
     et bestemt opbevaringsområde.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session vil færdiggøre deres sidste 

LEGO® robotlektion og arbejde på at løse en robotopgave. De skal 
teste en løsning til deres endelige projekt.

7. Valg af problemstilling: 
De kan bruge en af 
Projektidéerne fra session 
6 og 7 eller finde på 
noget helt nyt.  Hvis du vil 
lade holdmedlemmerne 
stemme om projektets 
problem og løsning, er det 
fantastisk.  Men det er 
også OK, at du beslutter 
dig for det emne, der 
passer bedst til holdet.
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Session 9: 

Inspektion
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔  Arbejde på opgaver på banen.

➔ Oprette projektpræsentation     
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Robot

➔ Projektressourcer 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔  Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 
af holdet.

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppe skal arbejde på at løse opgaverne. Mind gruppen 

om at gennemgå reglerne for robotkonkurrencen. (1)

➔ Her er nogle vejledende spørgsmål, du kan stille gruppen om deres  
     strategi for robotkonkurrencen: (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

 • Hvilke opgaver er placeret i nærheden af hinanden på banen?

 • Hvilke opgaver kan grupperes for at opnå maksimale point?

 • Hvilke opgaver ligger i nærheden af Hjem?

 • Hvilke opgaver har lignende mekanismer?

  • Hvad er sværhedsgraden for hver opgave? 

Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal begynde at lave deres præsentation af 

Projektet. (13)

➔ Gruppe 2 skal lave en liste over, hvad der skal fuldføres af gruppe 1 
     i næste session.

1. Holdet skal tænke over en 
strategi og vælge, hvilke 
opgaver holdet vil forsøge 
at løse. 

2. Du kan også få hver 
gruppe til at arbejde på 
separate opgaver for at 
skabe kontinuitet i det 
arbejde, der udføres i 
robotkonkurrencen.

3. Under en dyst kan holdet 
tilføje eller fjerne værktøj, 
når robotten er i Hjem.

4. I skal ikke bekymre jer om 
point. I skal fokusere på 
at have det sjovt. Begynd 
med et grundlæggende 
robotdesign (en 
robotbase), og byg 
videre derfra. I vil blive 
overraskede over, hvad en 
grundlæggende robot, der 
kører lige, kan gøre. 

5. Når I har en 
grundlæggende robot, 
skal I udføre en test af 
lige kørsel. Hvis robotten 
ikke kører lige, skal I se 
på robottens tyngdepunkt 
og balance. 

6. Robotgruppen kan lave 
en liste over alt, hvad der 
skal gøres for at fuldføre 
robotprogrammeringen.

7. Robotgruppen kan 
beslutte, hvilke opgaver 
der skal udføres, og 
opstille specifikke 
deadlines.

8. Stedet, hvor robotten 
starter, har stor 
indflydelse på, hvor 
den slutter. Noter 
omhyggeligt, hvor 
robotten er placeret i 
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Brug af deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 31.

Opgave 3: Del (10 minutter)
➔   Få hver gruppe til at dele deres fremskridt og skrive noter ned i 

deres Deltagerhæfter.

➔ Få gruppe 2 til at dele det arbejde, de har udført for det endelige 
     projekt.

➔ Få gruppe 1 til at fortælle, hvilken eller hvilke opgaver, de har 
     arbejdet på en løsning til.

➔ Giv begge grupper tid til at diskutere holdets strategi i 
     robotkonkurrencen.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der udvises af 
     holdmedlemmerne (i egen gruppe eller en anden gruppe 
 

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)

➔     Få gruppe 1 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
opbevaringsområde.

➔ Få gruppe 2 til at flytte deres materialer og oprettede installation til 
     et bestemt opbevaringsområde.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal arbejde på at løse 

en robotopgave og forbedre løsningen til deres Projekt. Begge 
grupper forbereder præsentationer i Projekt og Teknologi. 

Start-området, før I lader 
den køre ud og løse en 
opgave. Ensartethed i 
startposition er meget 
vigtig.

9. Holdmedlemmerne 
bør gemme deres 
programmer ofte! 
Holdmedlemmerne 
kan lave daterede 
sikkerhedskopieringer af 
deres programmer, der 
gemmes på forskellige 
lokationer. 

10. Holdmedlemmerne 
bør ikke forsøge at 
programmere for mange 
trin på én gang. De skal 
kontrollere nøjagtigheden 
undervejs.

11. Holdmedlemmerne 
kan bruge 
kommentarfunktionen 
til at dokumentere hvert 
afsnit i deres programmer 
(det er også anvendeligt, 
når de skal lave deres 
præsentation på 
turneringsdagen).

12. Der kan altid foretages 
forbedringer under 
programmering af en 
robot. Holdmedlemmerne 
skal teste deres robotter 
og forbedre eventuelle 
fejl, ineffektivitet eller 
uoverensstemmelser i 
deres ydeevne. 

13. Et hold kan præsentere 
deres Projekt på mange 
forskellige måder.  De 
kan oprette et diasshow, 
lave en plakat eller endda 
en teaterstykke eller en 
sketch.  
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Session 10:

Renovering
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔ Arbejde på opgaver på robotbanen.

➔ Forberede sig på præsentation i Teknologi og forberede 
     robotkonkurrencen.

➔ Fuldføre præsentationen av projektet.  
 

Materialer
➔ Deltagerhæfter

➔ Challenge-sæt

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-sæt

➔ Robot

➔ Projektressourcer 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (5 minutter)

➔ Sørg for, at projektmaterialer, robotsæt og enheder er klar til brug 
     af holdet. 
 

Opgave 2:  Gruppeaktiviteter (60 minutter)
Gruppe 1 
➔  Denne gruppe skal afslutte deres præsentation af det endelige 

Projekt. (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Gruppe 2 
➔  Denne gruppe skal arbejde på at løse opgaverne. (7, 8, 9, 10)

➔ De skal også forberede sig på Teknologipræsentation.

Mind holdet om at bruge scorekortet til at forberede deres endelige 
præsentationer.

Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 32.

1. Holdmedlemmerne kan 
bruge plakater, diasshow, 
modeller, videoklip, 
rekvisitter, kostumer 
og meget mere i deres 
projektpræsentationer. 

2. Holdmedlemmerne 
kan lave T-shirts, hatte 
eller kostumer, de 
kan bære under deres 
præsentationer eller ved 
turneringen.

3. Nogle holds opdeler 
de fem minutter og 
bruger forskellige 
præsentationsmetoder 
under præsentationen.

4. Holdmedlemmerne skal 
tænke over, hvad der er 
realistisk at nå på fem 
minutter. Der skal også 
være tid til opsætning og 
introduktion.

5. Udlever scorekort, så 
holdet kan gennemgå 
forventningerne til deres 
præsentation.

6. I Deltagerhæfterne findes 
der en liste over emner, 
der skal dækkes under 
præsentationerne af 
Projektet og Teknologi.

7. Planlægning af opgaven 
udføres bedst ved 
hjælp af visuelle og 
taktile aktiviteter på 
banen. Post it-noter og 
opgaveplanlægningskort 
fungerer godt.
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Opgave 3: Del (20 minutter)
➔ Få hver gruppe til at diskutere, hvad de har opnået i denne session. 
     De bør også diskutere de endelige præsentationer af deres 
     robotter og projekter. De skal præsentere hvert område som et hold.

➔ Få hver gruppe til at identificere de kerneværdier, der ud vises af 
     holdmedlemmer (i egen gruppe eller en anden gruppe).

Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔ Få gruppe 2 til at flytte deres robot og LEGO® til et særligt 
     opbevaringsområde.

➔     Få gruppe 1 til at flytte deres materialer og oprettede installation til 
et bestemt opbevaringsområde.

Næste session
➔    Forklar holdet, at de i næste session skal øve på præsentationerne.

8. Husk, at 2,5 minutter går 
hurtigt, og I skal have tid til 
at køre tilbage til basen. 

9. Robotgruppen skal 
fortsætte med at 
programmere robotten, 
teste den og foretage 
ændringer.

10. Holdmedlemmerne skal 
holde designet af værktøj 
så enkelt som muligt. Sørg 
for, at værktøjet sidder 
godt fast på robotten, men 
skal også nemt kunne 
udskiftes mellem kørsler, 
hvis det er nødvendigt..
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Session 11: 

Generalprøve
Målsætninger
Holdmedlemmerne skal:

➔  Præsentere Projektet

➔ Gennemgå scorekortet.

➔ Give feedback på andres præsentationer. 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Endelige projektmaterialer

Opgave 1: Kom godt i gang (20 minutter)
➔  Holdet skal indsamle de materialer, de skal bruge for at kunne lave 

deres projektpræsentationer. (1)

➔ Giv holdmedlemmerne tid til at forberede deres præsentation. (2) 
 

Opgave 2: Præsentation af Projekt og 
Kerneværdier(50 minutter)

➔ Holdet laver deres præsentation om projektet og om 
     kerneværdierne.. (3)

➔ Afsæt tid til at stille spørgsmål ved afslutningen af hver  
     ræsentation (ingår ikke i de fem minuttene). (4)

Opgave 3: Feedback (10 minutter)
➔ Skriv din feedback for holdet på scorekortet, og lad holdet læse 
     den. I skal bruge dette scorekort igen i session 12. (5, 6)

Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 33.

1. Spørg holdet, hvordan 
kerneværdierne blev 
brugt ved arbejdet med 
projektet.

2. Overvej at tildele et 
præsentationspunkt til 
hvert holdmedlem, så 
hver person får sagt 
noget.

3. Holdet bør have op til 5 
minutter til at præsentere 
projektet og 5 minutter 
til at præsenterer 
kerneværdierne. Deres 
præsentationer kan 
være kortere, MEN ikke 
længere.

4. Tilskynd til 
gruppeevaluering.

5. Du kan få 
holdmedlemmerne 
til at dele deres 
præsentationer med: 
• Andre hold. 
• Eksperter på emnet. 
• Andre, der kan drage  
 fordel af deres løsning. 
• Evt. forældre og  
 andre interesserede.

Innovation:
Vi bruger kreativitet 
og udholdenhed til 
at løse problemer.
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Opgave 4: Ryd op (10 minutter)
➔     Få holdet til at flytte deres projektløsning til et særligt 

præsentations- eller opbevaringsområde.

 • Hvis projektløsningen ikke skal bruges ved fremtidige   
  konkurrencer eller fremvises, skal holdet afgøre, om   
  materialerne kan genbruges, og lægge materialerne tilbage  
  på deres rigtige plads. 
 

Næste session
➔  Forklar holdet, at de i næste session skal præsentere deres robot 

og programmering, og demonstrere deres robot på robotbanen, 
hvor den skal løse opgaver. 

6. Find dommerskemaerne 
på Hjernekraft.org og 
brug disse. 

http://Hjernekraft.org
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Session 12: 

Generalprøve
Målsætning
Holdmedlemmerne skal:

➔  Præsentere deres robot og programmering.

➔ Gennemgå scorekortet.

➔ Demonstrere opgavene på robotbanen.

➔ Give feedback på andres præsentation. 
 

Materialer
➔  Deltagerhæfter

➔ Challenge-sæt 

➔ Færdig robot 
 

Opgave 1: Kom godt i gang (10 minutter)

➔  Holdet skal indsamle de materialer, de skal bruge for at kunne lave 
deres teknologipræsentation.

➔ Det anbefales at man har et robotbord, når man skal demonstrere 
     robot-opgaverne.(1)

Opgave 2: Teknologipræsentation og 
robotkørsel (60 minutter)
➔  Holdet skal præsentere deres robotløsninger. De skal præsentere i 

to dele: 

 •  Præsentation af deres robotdesign og deres programmering  
  (5 minutter + spørgsmål).  
 •  Demonstration af deres robot på robotbanen (2,5 minutter). (2)

➔ Afsæt tid til at stille spørgsmål ved afslutningen af 
     præsentationen. (3, 4)

Opgave 3: Feedback (10 minutter)
➔  Skriv din feedback for holdet på scorekortet, og lad holdet læse 

den. (5)

Brug af Deltagerhæftet
Hvert holdmedlem skal udfylde side 33.

1. Holdet har op til 5 
minutter til at præsentere 
deres robotdesign. 

2. De har 2,5 minutter til at 
demonstrere deres robot 
på banen.

3. Du kan spørge 
holdmedlemmerne, 
hvordan kerneværdierne 
blev brugt ved skabelsen 
af robotten.

4. Tilskynd til 
gruppeevaluering. 

5. Find dommerskemaerne 
på Hjernekraft og brug 
disse.  
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Opgave 4: Ryd op (5 minutter)
➔     Få holdet til at flytte deres robot til et særligt præsentations- eller 

opbevaringsområde.

Næste session
➔  Forklar holdet, at I nu er klar til Turneringsdagen. Her skal I møde 

andre hold, der har arbejdet med præcist den samme opgave som 
jer selv. Men de andre hold har helt sikkert løst udfordringerne på 
en anderledes måde, der er helt deres egen. 
Læg vægt på, at det vigtigste på Turneringsdagen er oplevelsen. 
Udover konkurrencen er det også en fejring af alt det, I har opnået, 
både socialt og fagligt!

6. EFTER turneringen 
er gennemført, er her 
nogle tips til at afslutte 
sessionen efter den 
sidste konkurrence, 
som holdmedlemmerne 
deltager i: 
•  Få holdmedlemmerne  
 til at rydde op og  
 adskille robotterne og  
 projektmodellerne. 
•  Lav en fortegnelse  
 over robotsættene for  
 at sikre, at alle dele er  
 der. 
•  Giv hold-  
 medlemmerne tid  
 til at tænke over de  
 erfaringer, de har fået.  
•  Gennemfør            
 evalueringen   
 (både hold- og   
 vejlederevaluering).  
 Det kan også være  
 fint at lave en intern  
 evaluering.  
•  Fejre deres resultater 
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BILAG 1
Robotlektioner

FIRST® LEGO® League Robot Lessons (MINDSTORMS EV3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robot Lesson 6
Learn to stop at and follow lines.

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

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programmets navn  

Opret et diagram over robottens rute for hvert program, I planlægger at køre. Lav en skitse af den rute, som 
robotten skal køre, når den udfører programmet. Hver gang robotten stopper eller udfører en handling, skal I bruge 
diagrammet til at vise, hvad robotten gør. 

Programbeskrivelse
Forklar hvert rutediagram ved at vise og forklare jeres kode, pseudokode (skrevet disposition), rutediagram 
eller på anden måde. 
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BILAG 3
Rapportskabelon Teknologi

Robottens funktioner
Hvad er jeres favorit? 
Hvad er mest innovativt?

Værktøjer
Beskriv hvert enkelt værktøj, og 
formålet med disse. 

Motorer
Hvilke motorer findes der på jeres 
robot? Hvilket formål tjener de?

Sensorer
Hvilke sensorer findes der på jeres 
robot? Hvilket formål tjener de?

Strategi
Hvordan valgte I de opgaver, I har 
arbejdet på? 

Programmering
Hvor mange programmer har I?
Hvilke programmer er I mest tilfredse 

Programmets 
navn Opgave(r) udført Pragrammerede robothandlinger Succesrate for 

opgave
Hvad hedder 

dette program i 
jeres robot? 

Angiv den eller de 
opgaver, jeres robot vil 
udføre i programmet

Angiv de typer handlinger, der udføres i programmet. 
Angiv eventuelle programmeringskommandoer som 

loops og funktioner. 

Hvor ofte fuldfører 
I opgaven/
opgaverne? 

Programoversigt
Hvad kan jeres robot gøre? Oplist hvert program, I planlægger at gennemføre under en konkurrence. Vedhæft 
yderligere sider om nødvendigt. 

Rapporten loades direkte ind på Hold-siden på hjernekraft.org

http://hjernekraft.org
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Rapportskabelon Projekt

Problem
Hvad er udfordringen, der skal løses?

Forskningsresultater
Hvilke oplysninger fandt I frem til om 
jeres problem?

Designproces
Hvilke processer brugte I til at designe 
jeres projektløsning?

Endelig løsning
Hvad valgte I som den endelige 
løsning, I vil præsentere?

Begrensninger
Hvilke begrænsninger er der til jeres 
løsning?

Deling
Hvem har I delt jeres løsning med? Har 
I delt løsningen med nogen, der kan 
have nytte af den?

Kilder
Disse kan omfatte trykte og digitale 
ressourcer og oplysninger fra en 
ekspert.

Rapporten loades direkte ind på Hold-siden på hjernekraft.org

http://hjernekraft.org
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Rapportskabelon Kerneværdier
Hvordan brugte jeres hold kerneværdier under arbejdet med robotten og projektet? Beskriv og giv eksempler 
på, hvordan I har demonstreret disse kerneværdier.

Opdagelse 
Vi udforsker nye færdigheder og idéer.

Innovation
Vi bruger kreativitet og udholdenhed til 
at løse problemer.

Effekt
Vi anvender det, vi lærer, til at forbedre 
vores verden.

Inkludering
Vi respekterer hinanden og rummer 
hinandens forskelligheder.

Teamwork
Vi er stærkere, når vi står sammen.

Sjov
Vi har det sjovt!

Gracious Professionalism®

Vi opfordrer til arbejde i høj kvalitet, 
understreger værdien af andre og 
respekterer alle.

Coopertition®

Vi lærer af og lærer vores 
holdkammerater. Når vi konkurrerer, 
hjælper vi andre, når vi kan.

Rapporten loades direkte ind på Hold-siden på hjernekraft.org

http://hjernekraft.org
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BILAG 4
Projektet i korte træk

I projektet skal holdet gøre følgende:

Identificer
Efter at have valgt et problem skal holdet undersøge, hvilke løsninger 
der allerede findes til at løse problemet. Spørg:

➔ Hvorfor er dette problem svært at løse? 

➔ Kan I komme i tanke om en ny løsning?

➔ Kan I forestille jer en måde til at forbedre en allerede eksisterende løsning? 
 

Design
Tænk over mulige løsninger på jeres problem. Målet er at designe en innovativ løsning, der løser jeres problem ved at:

➔ Forbedre noget, der allerede findes.

➔ Bruge noget, der findes, på en ny måde ELLER

➔ Opfinde noget helt nyt. 
 

Del
➔  Del jeres idé med mindst én person. 

➔ Præsenter jeres løsning for personer, der har en interesse i udfordringen, eller en fagperson inden området. 

➔ Bed om feedback fra alle, som har været i kontakt med holdmedlemmerne. 
 

Forbered
Forbered en 5-minutters præsentation for at dele jeres arbejde ved turneringen. Jeres præsentation skal være live. 
Præsentationen kan indeholde plakater, digital præsentation, modeller, multimedieklip, rekvisitter, kostumer og 
meget mere. Vær kreative, men sørg for, at I præsenterer jeres problem, jeres løsning, og hvordan I delte jeres idé. 

Rådfør dig med en 
lokal ekspert

Hvis I har tid, kan I kontakte en lokal 
ekspert for at tale om udfordringens 
emne eller en anden, der kan give 
indsigt i, hvordan holdet kan løse 
problemet. Stil spørgsmål via e-mail 
eller telefon. Alternativt kan du få 
holdmedlemmerne til at søge efter 
onlineoplysninger fra en ekspert 
inden for emnet.
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BILAG 5
Kerneværdier i korte træk

Kerneværdierne er essentielle i FIRST®LEGO® League. Ved at efterleve kerneværdierne lærer holddeltagerne, 
at venskabelig konkurrence og gensidig vinding ikke er adskilte mål, og at teamwork er baseret på, at man 
hjælper hinanden.
Brug kerneværdierne, hvor det er relevant, for at tilskynde holdmedlemmerne til at arbejde med dem. 
Anerkend holdmedlemmernes kendskab til disse vigtige værdier ved f.eks. at belønne, når disse principper 
bliver demonstreret. 
 

Kerneværdier i praksis
➔ Innovation handler ikke om blot på at opnå en fordel eller vinde en præmie.

➔ Integrere nye idéer, færdigheder og færdigheder, som vi lærer i hverdagen.

➔ Lytter til idéer fra alle i holdet.

➔ Hvert holdmedlem føler sig som et værdsat medlem af holdet.

➔ Holdet hjælper eller modtager hjælp fra et andet hold.

➔ Have det sjovt med alle de ting, vi laver. 
 

Aktiviteter
På https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser kan I finde eksempler på teambuildingsaktiviteter. Med disse 
aktiviteter kan I øve på kerneværdierne, og samtidig lære mere og mere om den tekniske designproces og om 
projektstyring

➔ Holdarbejde: Den tekniske designproces

➔ Opdagelse: Angiv et mål

➔ Inkludering: Tildele roller

➔ Innovation: Lave en tidslinje

➔ Holdarbejde: Bygge broer

➔ Indvirkning: Kommunikere

➔ Indvirkning: Identificere muligheder for at nå ud

➔ Sjov: Lave et kampråb

Holdnavn
Opdagelse Inkludering

Integrasjon CoopertitionTM

Andre

kerneværdierIk
ke

 h
øy

er
e 

en
n 

91
 c

m

Ikke lengre enn 123 cm

https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser
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BILAG 6
Eksempler på spørgsmål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➔ Modulopbygget bygning– en design- og   
 opbygningsproces, der involverer oprettelse   
 af dele af en bygning borte fra byggepladsen, og  
 efterfølgende levering af delene til bygge-  
 pladsen med henblik på permanent konstruktion 

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

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

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

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

➔ Struktur – et system af sammenknyttede dele,  
 der bruges til at understøtte en vægt eller en   
 belastning, og som ikke er beregnet til   
 kontinuerlig brug af mennesker

➔ Strukturel bygningsingeniør – en fagperson, der  
 bruger matematiske, videnskabelige og tekniske  
 principper til at sikre, at kræfter ikke beskadiger  
 eller ødelægger en bygning eller struktur

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

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

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



hjernekraft org

SPONSORERHOVEDSPONSOR


