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CITY SHAPERSM 
Oppdraget

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

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

Alle rollene er viktige for å få jobben gjort.

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

I Robotkonkurransen vil laget deres:
• Identifisere oppdrag dere vil løse 
• Designe, bygge og programmere en LEGO 
  MINDSTORMS Robot for å løse oppdragene
• Teste og tilpasse programmene og robotens design

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

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

I det Innovative Prosjektet deres vil laget:

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

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

TEKNOLOGI PROSJEKT

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

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

Oppdagelse:
Vi utforsker nye 

kunnskaper
og idéer.

Inkludering: 
 Vi respekterer 
hverandre og 

omfavner våre 
ulikheter. 

Lagarbeid:
Vi er sterkere når vi 
arbeider sammen.

Moro:
Vi har

det gøy!

Innovasjon:
Vi bruker kreativitet 
og utholdenhet for å 

løse problemer.

Innvirkning:
 Vi bruker det vi

lærer til å forbedre 
verden.

RAPPORT-
INNLEVERING

DOMMER-
PRESENTASJONER

LAGE
STAND

ROBOT-
KAMPER
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Slik bruker du Veilederheftet
Dette veilederheftet skal hjelpe deg som veileder til å gjennomføre FIRST LEGO League med ditt/dine 
lag. Det er ikke et krav eller en nødvendighet å følge veilederheftet til punkt og prikke. Det er ment som et 
hjelpemiddel og et forslag til hvordan FLL kan gjennomføres, og du står helt fritt til å velge bort noe, legge 
til noe, eller omorganisere øktene. Veilederheftet legger opp til 12 økter. Du kan ta utgangspunkt i
90 minutter lange økter. Hver økt er lagt opp på følgende måte:

➔  A. Mål beskriver hva lagene skal oppnå i løpet av økten.

➔  B. Listen over materialer viser ressursene som trengs i hver økt. Senere i denne delen får du mer 
informasjon om hvilke materialer laget trenger denne sesongen.

➔  C. Hver økt inneholder en rekke oppgaver med en trinnvis liste over hva laget skal gjøre i løpet av økten. 
Disse oppgavene omfatter følgende:

 a.  Komme i gang: I begynnelsen av hver økt kan lagene bruke litt tid på å samle materialer og  
  logge på enhetene sine.

 b.  Gruppeaktiviteter: Hvert lag deles inn i to grupper, som veksler mellom å arbeide med   
  prosjektet  og roboten fra økt til økt.

 c.  Deling: På slutten av økten deler gruppene det de har oppnådd med lagene sine. 

 d.  Rydding: Det bør settes av tid til rydding på slutten av hver økt.

 e.  Neste økt: Denne delen inneholder informasjon på slutten som gjør at man kan glede seg  
  til det som kommer neste gang.

➔  D. Sidefeltet til høyre inneholder tilleggsinformasjon som kan bidra til å lede hver økt så bra som mulig. 
Denne delen inneholder viktige instruksjoner, krav og tips.

Det er sannsynlig at det vil være behov for mer tid utover de 90 minuttene, spesielt for øving på oppdrag på 
robotbanen. Noen velger å gjøre dette på ettermiddagen, med hjelp av foreldre.

Jobbe som et lag
I FIRST LEGO League arbeider laget med å bygge og programmere roboten sin og finne en løsning på sitt 
innovative Prosjekt. Laget bør oppmuntres til å samarbeide, lytte til hverandre, bytte på å gjøre ting og dele 
idéer. Hver gruppe blir bedt om å dele arbeidet sitt på slutten av hver økt. Der forteller de hva de har gjort, 
og de får også resultater og informasjon fra den andre gruppen. Deling er viktig for at lagene skal få øvd på 
kjerneverdier og få en fullstendig forståelse av løsningene i robotdelen og i prosjektet.

Jobbe i grupper
Det er lagt opp til å dele laget i to grupper (gruppe 1 og 2, men kall de hva dere vil). Tanken er at de skal 
veksle mellom teknologi og prosjekt, altså arbeide annenhver økt med prosjekt og annenhver økt med 
teknologi, og dele med hverandre etter hver økt, slik at den ene gruppen er klar til å fortsette der den 
andre slapp i neste økt.  Tradisjonelt har mange veiledere valgt å dele i faste grupper, for eksempel en for 
teknologi og en for prosjekt (eller at alle jobber med prosjekt, og en gruppe med teknologi). Det er også helt 
greit. Som beskrevet innledningsvis, er veilederheftet kun et hjelpemiddel, og du som veileder tilpasser det 
som passer best til ditt/dine lag. Anbefalt lagstørrelse er maks 12 deltakere, men større lag er også tillatt. 
Merk at veilederheftet legger opp til lag på maks 12 deltakere.
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Hvilke materialer trenger jeg til laget mitt?
Materialene for de tolv øktene som er beskrevet i Veilederheftet, står oppført i begynnelsen av hver økt. 
Nedenfor finner du notater om noen av spesialmaterialene.

Challengesett
Challengesettet inneholder installasjoner for de ulike oppdragene i robotkonkurransen. Disse 
installasjonene bygges  ved hjelp av byggeinstruksjonene som finnes på hjernekraft.org/fll/for-lag/
oppdrag/byggeinstruksjoner Vi anbefaler at dere bygger installasjonene i økt 1. Det er viktig at alle 
installasjoner bygges nøyaktig i henhold til byggeinstruksjonene. Installasjonene må bygges nøyaktig i 
henhold til byggeinstruksjonene– VÆR NØYE!

Dere bestiller Challengesett på www.fspartner.no .

Robotmatten
Dere trenger et område der lagene kan sette opp robotmatten. Dere kan plassere den på et robotbord, 
gulvet eller på et stort bord. Installasjonene plasseres på sine bestemte steder på robotmatten og festes 
med Dual Lock. Følg de vedlagte instruksjonene.

LEGO MINDSTORMS EV3-settet
Hvert lag trenger et LEGO MINDSTORMS EV3-sett. Det anbefales å ha både Core set og Expansion Set for å 
bygge roboten. 

NB: Både NXT og RCX er fortsatt tillatt.  

Elektronisk enhet
Laget trenger en kompatibel maskinvareenhet, for eksempel en bærbar PC, et nettbrett eller en datamaskin. 
Før dere starter økt 1, må dere laste ned riktig programvare til maskinvareenheten. Hvis du vil se 
systemkravene og laste ned programvaren, går du til https://education.lego.com/en-us/downloads

Vi anbefaler at dere bruker programvare fra LEGO Education for opplæringsformål, men alle 
programmeringsspråk er tillatt. 
Det er en fordel at lagene har tilgang til Internett for å kunne søke på informasjon til prosjektet og for å få 
hjelp til programmeringen. 

Robotbord
Dere trenger kanskje ikke å sette opp et konkurransebord i klasserommet. Det er likevel anbefalt at du og 
laget (lagene) er kjent med den type som blir brukt på turneringsdagen. 

Dere finner mer informasjon, inkludert hvordan man lager og setter opp et konkurransebord, på:
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord

hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
https://www.fspartner.no/
https://education.lego.com/en-us/downloads
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/robotbord
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Materialer til Prosjektet:
Laget trenger mange forskjellige materialer for å lage prototyper av prosjektidéene. Bestemte typer 
materialer er ikke nødvendig. Her er en liste over mulige materialer som kan brukes:

➔ LEGO-klosser og -elementer (kan omfatte tidligere FIRST LEGO League-challengesett)

➔ Hvite LEGO-klosser fra challengesettet

 • Hvis dere deler et challengesett, må dere dele de hvite klossene i like store sett (ett per lag). 
 • Hvert enkelt lag skal bruke de hvite klossene til å lage en prototype av lagets innovative prosjekt. 
 • Denne installasjonen kan brukes til oppdraget Innovativ arkitektur i robotkonkurransen. Se   
     oppdragene i robotkonkurransen for mer informasjon.

➔ Eksempler på andre materialer:

 • Resirkulerbare materialer som papp, esker og flasker 
 • Produkter av tre (balsa, linde, tannpirkere, ispinner) 
 • Isopor og plast 
 • Papirprodukter (kartong, byggepapir, servietter) 
 • Elektronikk (motorer, lysdioder, batterier, ledninger) 
 • Håndverksutstyr (streng, garn, rørrensere, lim, teip, sugerør, gummibånd)  
 • Kontorrekvisita (saks, hullemaskin, tang)

Deltakerhefte
Hvert lagmedlem trenger et Deltakerhefte. Øktene i Deltakerheftet samsvarer direkte med øktene i 
Veilederheftet. Både veilederheftet og deltakerheftet lastes ned fra lag- og veiledersiden på hjernekraft.org 
(etter man har logget inn). 

Deltakerheftet skal dokumentere læring og er en flott ressurs som lagene kan bruke når de presenterer 
prosessen de gikk gjennom for å lage roboten og løsningen på sitt innovative prosjekt. Oppfordre laget til å 
dokumentere kjerneverdier som de har vist gjennom opplevelsen med FIRST LEGO League.
 
Deltakerheftet skal gi veiledning til hvert lag om hvilke oppgaver som skal utføres. Disse oppgavene er 
oppført i sjekklisteformat for Gruppe 1 og Gruppe 2. Lagmedlemmene kan merke av for hver enkelt oppgave 
etter hvert som de fullfører dem. 

Her er noen forslag til hva som kan noteres: 
 • Skisser
 • Design
 • Merknader
 • Beregninger
 • Prosesser 
 • Tanker 
 • Kodeforklaringer 
 • Utvikling av programmer 
 • Diskusjoner
 • Problemer/Utfordringer 



9 VEILEDERHEFTE -  HJERNEKRAFT.ORG

Ressurser
Ressurser til oppdraget

På hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag vil dere finne mange gode 
ressurser som laget kan bruke underveis i prosessen. Her vil dere 
finne både artikler, filmer, nettsider mm. 

E-post
For spørsmål om oppdraget, ta kontakt med
silje@firstscandinavia.org.

For spørsmål om turneringsdagen, ta kontakt med lokal 
prosjektleder.

Klikk deg inn på din turneringsby her:
https://hjernekraft.org/fll/turneringer
 
Webside
https://hjernekraft.org

Sosiale media
Facebook:

FIRST LEGO League Scandinavia

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

Instagram:

Hjernekraft 

Link:
https://www.instagram.com/hjernekraft/?hl=nb
 
Tagg:
@hjernekraft
#hjernekraft #realfag #firstlegoleague

Kontaktinformasjon
LEGO Support
Dersom challengesettet 
mangler deler:

Web: http://service.lego.com

LEGO® Product Support: 
https://www.lego.com/nb-
no/themes/mindstorms/
about

FIRST LEGO League Support

Generelle spørsmål:       
post@hjernekraft.org

Spørsmål om oppdraget: 
silje@firstscandinavia.org

hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
silje@firstscandinavia.org
https://hjernekraft.org/fll/turneringer
https://hjernekraft.org/
https://www.facebook.com/firstlegoleague/
https://www.instagram.com/hjernekraft/?hl=nb
https://www.lego.com/nb-no/service/?domainredir=service.lego.com
https://www.lego.com/nb-no/themes/mindstorms/about
https://www.lego.com/nb-no/themes/mindstorms/about
https://www.lego.com/nb-no/themes/mindstorms/about
post@hjernekraft.org
silje@firstscandinavia.org
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Programvareinstallasjon og Robotleksjoner
➔ Finn frem minst én datamaskin eller enhet som hvert lag kan bruke (må ha Internett-tilgang). 

➔  Installer programvare for robotprogrammering på enheten (-e) lagene skal bruke. 

➔  Sørg for at robotsettene er pakket ut, og at LEGO-klossene ligger på egnede steder.

I løpet av de første øktene, vil laget gå gjennom et spesielt utformet opplegg med LEGO MINDSTORMS EV3. 
I veilederheftet og deltakerheftet refererer vi til opplegget som Robotleksjoner. Oppgavene i Robotleksjonene 
finner dere i EV3 lab software for Windows og Mac. Vi anbefaler sterkt å bruke denne softwaren som dere 
laster ned fra legoeducation.com/start for å få en full opplevelse av disse robotleksjonene. 

Hvis laget deres bruker Chromebook eller andre typer nettbrett, må de bruke den kompatible EV3-appen. 
App-versjonen av softwaren er ikke helt lik, så det vil kunne være noen ulikheter fra versjonen man bruker på 
PC/Mac som robotleksjonene er laget for. 

Et eget dokument vil vise dere en oversikt over Robotleksjoner 1-6, og en detaljert beskrivelse av 
Robotleksjon 7 (Kran-oppdraget), og et dokument med byggeinstruksjoner finner dere både på veileder- og 
lagsiden, samt på oppdragssiden her: hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

De syv Robotleksjonene gjennomgår de følgende grunnleggende og mer avanserte(*) konseptene:
1. Lær det grunnleggende og bygg deres første robotbase.
2. Programmer roboten deres til å bevege seg på forskjellige måter. Deltakerne bør oppmuntres til å  

teste roboten deres på robotbanen.
3. Programmer roboten deres til å bevege seg og stoppe på ulike måter, inkludert å stoppe ved et objekt.
4. Programmer roboten deres til å samhandle med objekter fra robotkonkurransen. Deltakerne    

oppfordres til å arbeide med byggeenheter fra Oppdrag 12. 
5. * Lær å bruke sensorer på en mer avansert måte, inkludert å bruke løkker og sensorblokker
6. * Lær å stoppe ved å følge linjer, inkludert engasjerende ideer for å følge linjer i robotkonkurransen, og 

kalibrering av fargesensoren.
7. Kran-oppdraget. Se plakaten med oversikt over Robotleksjonene for en mer detaljert veiledning til å løse 

deres første oppdrag på robotbanen. 

* Robotleksjonene 5 og 6 er mer avansert. Dersom du ønsker  
det, kan laget repetere det de har lært i tidligere leksjoner.  
Uansett, disse opplæringsleksjonene skal hjelpe deltakerne  
til å forstå og prøve ut Kran-oppdraget i Robotleksjon 7. 

Når lagene avanserer, eller for mer erfarne lag, anbefaler  
vi følgende leksjoner 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

Dere kan bruke hvilken som helst 
programvare (software) som gjør at 
roboten beveger seg autonomt. Det 
betyr at den beveger seg av seg selv.  
Original software, EV3 Lab lastes ned 
her: https://education.lego.com/en-us/
downloads/mindstorms-ev3/software. 
Robotleksjonene tar utgangspunkt 
i denne. Mer informasjon om andre 
kompatible programmeringsspråk 
her: https://education.lego.com/en-us/
support/3rd-party-support#LEGO%C
2%AE+MINDSTORMS+Education+E
V3+compatibility

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+comp
 https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+comp
 https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+comp
 https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education+EV3+comp
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Robotoppdraget
Målet med robotkonkurransen er å skape en voksende by med mer stabile, vakre, nyttige, tilgjengelige og 
bærekraftige bygninger og konstruksjoner. Dere skal løse problemer fra den virkelige verden som er represen-
tert i robotoppdragene, for å få poeng. Dere kan også få poeng ved å flytte nye enheter på robotbanen. Verdien 
på nye enheter avhenger av høyde og plassering. 

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

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

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

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

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

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

Oppdrag 3: INSPEKSJONSDRONE
➔  Hvis Inspeksjonsdronen er støttet av akselen 

(A)  på broen: 10

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

og nivå 1 er helt innenfor den blå sirkelen: 15 

A

20 poeng 35 poeng 50 poeng

10 poeng

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

treet: 10

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

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

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

Oppdrag 7: HUSKE
➔  Hvis husken er sluppet: 20

B

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

10 poeng

10 poeng 15 poeng

10 poeng

20 poeng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faregsamsvar = nei
Brostabel = 4 nivå
20 poeng vist

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

10 poeng

20 poeng

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

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

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

10 poeng

30 poeng
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Økt 1:

Arkitekten
Mål
Lagmedlemmene skal

➔  Utforske FIRST LEGO League kjerneverdiene.

➔ Finne ut mer om oppdraget.

➔ Bygge installasjonene i Challengesettet.

Materialer
➔  Deltakerhefter

➔ Challgengesettet (installasjoner og matte)

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

OPPGAVE 1: Innledning  (15 minutter)
➔   Be alle se gjennom oppdraget. Spill av oppdragsvideoen som dere 

finner på: hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag (1)

OPPGAVE 2: Kjerneverdier (10 minutter)
➔  Gi lagene en liste med kjerneverdiordene (ingen definisjoner), 

altså «oppdagelse», «innovasjon» osv, men uten forklaringer

➔ Del lagene inn i to grupper: gruppe 1 og gruppe 2. (2) 
 •  Hver gruppe forblir uforandret i alle økter.  
 •  Hver gruppe veksler mellom å jobbe med prosjektet og   
  robotkonkurransen. Kjerneverdier er integrert i alt laget gjør.

➔  Tildel hver gruppe et sett med kjerneverdier, og be dem om å lage 
egne forklaringer på ordene. (3) 
 •  Kjerneverdier er oppført på side 5 (4)

➔ Be hver gruppe om å dele forklaringene sine med resten av laget. 

➔ Det er viktig at alle forstår hver enkelt kjerneverdi. De skal bruke 
disse kjerneverdiene gjennom hele sesongen. (5) 
 •  Tenk ut en plan om hva du vil gjøre hvis noen sliter med  
  å overholde kjerneverdiene.

1. Vil du bruke mer tid på 
å lære om FIRST LEGO 
League? Legg til litt 
tid i denne økten for å 
se gjennom nettsiden, 
videoene og ressursene, 
samt utforske oppdraget 
grundigere.

2. I et klasserom kan du dele 
elevene i flere grupper med 
4–6 medlemmer (eller flere 
om det passer bedre for ditt 
lag).

3. Gruppene kan tegne bilder 
som representerer hva hver 
enkelt kjerneverdi betyr for 
dem.

4. Gruppene kan beskrive 
handlinger som viser 
kjerneverdiene.  

5. Gruppene kan bestemme 
hvordan de vil gjenkjenne 
noen som viser 
kjerneverdier.

6. Gjør klar LEGO-
installasjonene som laget 
skal bygge. La hver gruppe 
bygge 1–2 installasjoner. 

7. Merk: Det varierer hvor 
lang tid det tar å bygge en 
installasjon, avhengig av 
hvor mange personer som 
jobber med det, og hvor 
erfarne de er.  Det kan hende 
at dere må sette av mer tid 
til å fullføre installasjonene, 
eller at du tildeler tid utenfor 
den vanlige økten til å 
fullføre denne aktiviteten.

hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
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OPPGAVE 3: gruppeaktiviteter (50 minutter)
  Gruppe 1
➔   Tildel en bestemt installasjon eller flere installasjoner som denne 

gruppen skal bygge. (6)

➔ Gi lagmedlemmene linken til byggeinstruksjoner på nettet  
     hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner 
     eller en trykt versjon av byggeinstruksjonene. (6)

Gruppe 2
➔    Tildel en bestemt installasjon eller flere installasjoner som denne 

gruppen skal bygge. (6)

➔ Gi lagmedlemmene linken til byggeinstruksjoner på nettet  
     hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner 
     eller en trykt versjon av 

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 23

OPPGAVE 4: Deling (10 minutter)
➔     Hver gruppe deler fremgangen og skriver notatene sine i 

Deltakerheftet. (11)

➔ Laget skal samarbeide om å finne på et lagnavn. Legg inn ekstra     
     tid senere hvis de ikke klarer å bestemme seg. (12)

OPPGAVE 5: Rydding ( 5 minutter)
➔    Be elevene om å plassere de ferdigbygde installasjonene på et 

bestemt sted. (13)

➔ Hvis elevene ikke er ferdige med å bygge installasjonene,  
     plasserer du delene for til hver installasjon i en egen  
     oppbevaringsbeholder eller veske.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den første LEGO Robot-

leksjonen. De skal utforske og begynne å lage en løsning i et 
prosjekt. Resultatet av disse tolv 

øktene er at laget skal 
presentere roboten og 
prosjektet på en turnering. 

8. Du kan vise disse videoene 
i løpet av byggetiden: 
a. Oppdragsvideoene 
b. Hva er FIRST LEGO 
League? 
c. Kjerneverdier

9. Dere kan drøfte disse 
temaene i løpet av 
byggetiden: 
d. Oppdrag 
e. Kjerneverdier 
f. Regler 
g. Robotoppdrag 
h. Prosjekttema 
i. Lagnavn

10. Byggingen av 
installasjonene må fullføres 
før neste økt.

11. Det kan være lurt å gi ekstra 
rutepapir til lagene, som de 
kan bruke som ekstra sider 
i Deltakerheftet.

12. Navngivning av et lag 
er en tidlig mulighet 
til å sette tonen og 
forsterke og arbeide med 
kjerneverdiene. 

13. Det kan være lurt å definere 
et område for robottrening 
og oppbevaring av utstyr 
mellom øktene. 

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

Klienten
Mål
Lagmedlemmene skal:

➔ Gjennomføre deres tildelte Robotleksjon.

➔  Utforske og lage en løsning for prosjektscenarioet i 
Deltakerheftet.

Materialer
➔  Deltakerhefte

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Materialer for å lage prototype til prosjektet

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔ Samle prosjektmaterialer som gruppe 1 skal bruke. (1)

➔ Tildel robotsett til laget. (2)

LEGO-settene bør allerede være sortert etter det øverste 
kortet i beholderen. Kontroller at batteriet er ladet, og at 

programvaren er lastet inn på hver enhet som skal brukes

OPPGAVE 2: Gruppeaktiviteter (70 minutter)
Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal gjennomføre Robotleksjon 1 (3,4,5,6,7) 

Gruppe 1 
➔   Denne gruppen skal svare på spørsmål om prosjekt 1 (Trehus) 

i Deltakerheftet.  De skal ha idémyldringer, skissere og finne sin 
egen løsning på problemet samt lage en prototype ved hjelp av 
materialene de får utdelt. De har bare denne økten på seg til å 
lage en løsning for Prosjekt 1. (8, 9, 10)

 •  Gruppe 1 må få utdelt materialer de kan bruke til å  
    lage en prototype.

  • Oppfordre gruppene til å bruke forskjellige ressurser  
     som kan være nyttige(10)

1. Se listen over foreslåtte 
materialer som kan 
brukes til å lage 
prototyper for prosjektet. 
Lagene kan alltid bruke 
ekstra LEGO-klosser dere 
har tilgjengelig.

2. Nummerer og merk 
robotsettet/settene og gi 
det/dem til laget/lagene. 
Dette har de ansvar for 
hele sesongen. 

3. Deltakerheftet 
og plakaten med 
Robotleksjoner viser 
oppgavene. 

4. Sørg for at hvert 
lagmedlem får prøvd seg 
mens de går gjennom 
robotleksjonene.

5. Du kan gi medlemmene 
av robotgruppen ulike 
roller: 
a. Programmerer 
b. Bygger 
c. Lagerspesialist

6. Be lagene om å gi 
robotene et navn.

7. Be lagene om å bruke 
navn på de enkelte 
programmene for enkelt 
å kunne finne frem.

8. Medlemmene av 
prosjektgruppen kan 
plasseres i ulike roller 
a. Kommunikasjons- 
  ansvarlig 
b. Forsker 
c. Prosjektleder
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Tilkobling til deltakerheftet
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 24

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be hver gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises  
    av lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe). (11)

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 1 om å plassere løsningsprototypen på et angitt sted,  
     eller be dem om å demontere den etter deling hvis materialene må  
     brukes i neste økt.

Neste økt
➔     Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot- 

 leksjonen. De skal utforske og lage en løsning for prosjektet.

Når gruppene skal

dele med hverandre

For robotgruppen ...
• Beskriv hovedtanken med leksjonen.
• Før opp / beskriv nye programmeringsblokker.
• Pek ut eventuelle nye sensorer som brukes.
• Vis/kjør roboten for å vise handlinger.

For prosjektgruppen ...
• Beskriv prosjektet (hvis aktuelt). Husk å ta med 
  informasjon om installasjon, ekspert, klient og område
  for hvert prosjekt.
• Før opp / definer nye ord.
• Vis skisser og prototyper. 
• Før opp / beskriv problemene, begrensningene 
  og løsningene for hver prosjektaktivitet. 

9. Gruppene må holde 
oversikt over de ulike 
problemene og ideene de 
drøfter og bruker.  Målet 
er å velge et endelig 
problem som de vil 
fokusere på, så det er 
nyttig å tenke på dette 
målet under hver enkelt 
økt. 

10. Pass på at 
prosjektgruppen fyller 
ut tabellen Installasjon, 
Ekspert, Klient, Område.  
Det er greit at de velger 
flere eksperter for et 
prosjekt, og at de velger 
en ekspert som ikke er 
en del av prosjektene 
foreslått i Deltakerheftet.

11. Hvis laget snakker i 
munnen på hverandre, 
kan du prøve å bruke 
én av følgende 
fremgangsmåter: 
a. Minn deltakerne på  
  kjerneverdiene. 
b. Pek ut en leder som  
  lytter til alle ideene  
  fra én person om  
  gangen.  
c. Bruk en nøkkel, for  
  eksempel en binders,  
  og bare personen  
  med nøkkelen kan  
  snakke.

Oppdagelse:
Vi utforsker nye 

kunnskaper
og idéer
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Økt 3:

Områdeundersøkelse
Mål
Lagmedlemmene skal

➔  Gjennomføre deres tildelte Robotleksjon.

 ➔  Utforske og lage en løsning for prosjektscenarioet i 
Deltakerheftet.

Materialer
➔  Deltakerhefte

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Materialer for å lage prototype

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget. 

OPPGAVE 2: Gruppeaktiviteter (70 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal svare på spørsmål om Prosjekt 2 (Lekeplass) 

i Deltakerheftet.  De skal ha idémyldringer, skissere og finne sin 
egen løsning på problemet, samt lage en prototype ved hjelp av 
materialene de får utdelt. De har bare denne økten på seg til å 
lage en løsning for Prosjekt 2. 

 • Del ut materialer de kan bruke til å lage en prototype. (1)

 • Hvis tiden tillater det, kan gruppen undersøke prosjektet   
   ytterligere ved hjelp av ulike ressurser. (2)

Gruppe 1 
➔   Denne gruppen skal gjennomføre Robotleksjon 2. (3)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 25

1. Gruppen som jobber med 
prosjektet, kan skrive ned 
potensielle prosjektideer 
basert på hva de lærte i 
denne økten.

2. Spør prosjektgruppen om 
de kan tenke på hvordan 
de kan gjøre et annet 
apparat på lekeplassen 
mer tilgjengelig for alle. 

3. Deltakerheftet viser 
oppgavene. 
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OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be hver enkelt gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises  
     av lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔ Be gruppe 1 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt      
     oppbevaringsområde. (4)

➔ Be gruppe 2 om å plassere prototypen på et angitt sted, eller be  
     dem om å demontere den etter deling hvis materialene må brukes  
     i neste økt.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot-

leksjonen. De skal utforske og lage en løsning for prosjektet.

4. Her er spesifikke tips om 
håndtering av LEGO-sett:

•  Legg alle LEGO-klossene du 
finner, i en kopp. Hvis noen 
mangler LEGO-klosser, ser de 
etter dem i koppen.

 
•  Vent med å la laget gå til du 
har sett over settene deres. 

• Beholde lokket på robot-
settet kan brukes som brett, 
slik at klossene ikke faller av.

 
• Snakk med annet personale 
om klosser på gulvet, slik at 
de ikke blir kastet.

Moro: 
Vi har det gøy!
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Økt 4:

Grunnmurer
Mål
Lagmedlemmene skal

➔ Gjennomføre deres tildelte Robotleksjon.

➔ Utforske og lage en løsning for prosjektscenarioet i 
Deltakerheftet.

Materialer
➔  Deltakerhefte

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Materialer for å lage prototyper

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget. 

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal gjennomføre Robotleksjon 3. (1) 

Gruppe 1 
➔   Denne gruppen skal svare på spørsmål om Prosjekt 3 

(Byggeenheter) i Deltakerheftet.  De skal ha idémyldringer, 
skissere og finne sin egen løsning på problemet samt lage en 
prototype ved hjelp av materialene de får utdelt. De har bare 
denne økten på seg til å lage en løsning for Prosjekt 3.

 • Del ut materialet de kan bruke til å lage en prototype (2)

 • Hvis tiden tillater det, kan gruppen undersøke prosjektet   
 ytterligere ved hjelp av ulike ressurser. (3)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 26

1. Deltakerheftet viser 
oppgavene. 

2. Gruppen som jobber med 
prosjektet, kan skrive ned 
potensielle prosjektideer 
basert på hva de lærte i 
denne økten.

3. Spør prosjektgruppen 
om de kan komme 
på andre problemer 
som kan løses med 
modulkonstruksjoner.



22 VEILEDERHEFTE -  HJERNEKRAFT.ORG

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be hver enkelt gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises  
     av lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔ Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt   
    oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 1 om å plassere prototypen på et angitt sted, eller be  
     dem om å demontere den etter deling hvis materialene må brukes  
     i neste økt.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot-

leksjonen. De skal utforske og lage en løsning for prosjektet.
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Økt 5: 

Vitruvius
Mål
Lagmedlemmene skal:

➔  Gjennomføre deres tildelte Robotleksjon.

➔ Utforske og lage en løsning for prosjektscenarioet i 
Deltakerheftet.

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Materialer for prototyper

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget. 

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppen skal svare på spørsmål om prosjekt 4 

(Inspeksjonskameradrone) i Deltakerheftet.  De skal ha 
idémyldringer, skissere og finne sin egen løsning på problemet 
samt lage en prototype ved hjelp av materialene de får utdelt. De 
har bare denne økten på seg til å lage en løsning for Prosjekt 4.

 • Del ut materialet de kan bruke til å lage en prototype. (1)

 • Hvis tiden tillater det, kan gruppen undersøke prosjektet  
    ytterligere ved hjelp av ulike ressurser. (2) 

Gruppe 2 
➔   Denne gruppen skal gjennomføre Robotleksjon 4 (3).

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 27

1. Gruppen som jobber med 
prosjektet, kan skrive ned 
potensielle prosjektideer 
basert på hva de lærte i 
denne økten.

2. Spør prosjektgruppen 
om de kan komme på 
andre problemer innen 
bygging, konstruksjon 
og vedlikehold som kan 
løses med droner.

3. Deltakerheftet viser 
oppgavene. 
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OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔ Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be hver enkelt gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises  
     av lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 1 om å plassere prototypen på et angitt sted, eller be  
     dem om å demontere den etter deling hvis materialene må  
     brukes i neste økt.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot-

leksjonen. De skal gjennomføre idémyldringer og lage en plan for 
løsning for det endelige prosjektet.

Innvirkning:
 Vi bruker det vi

lærer til å forbedre 
verden



25 VEILEDERHEFTE -  HJERNEKRAFT.ORG

ØKT 6: 

Plantegninger
Mål
Lagmedlemmene skal

➔  Gjennomføre den tildelte LEGO-robotleksjonen.

➔ Gjennomføre idémyldringer og lage en plan for løsningen  
     på prosjektet. 

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Challengesett (ferdig bygget)

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Materialer for prototyper

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget. 

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal gjennomføre Robotleksjon 5. (1, 2)

Gruppe 1 
➔   Denne gruppen skal identifisere utfordringer med en bygning eller 

et offentlig sted i  deres samfunn. (3,4) De skal ha idémyldringer 
og definere problemstillinger. (5)  
 • Gruppe 2 får muligheten til å gå gjennom den samme   
    prosessen i økt 7. 
 • Det kan være lurt å dele ut ekstra papir til gruppen der de kan  
    skrive ned idéer og løsninger.

➔ Her er noen veiledende spørsmål du kan stille gruppen om    
     prosjektet: 
 • Hvilke interessante fakta har dere lært om utfordringen/  
    problemstillingen deres? 
 • Finnes det eksisterende løsninger for denne utfordringen. 
 • Hvilke deler av disse løsningene fungerer ikke? 
 • Hvordan kan dere forbedre en eksisterende løsning?  
 • Har dere en helt ny løsning på utfordringen?

1. Deltakerheftet viser 
oppgavene. 

2. Laget kan legge til eller 
fjerne verktøy når roboten 
er hjemme  under en 
kamp.

3. Laget kan velge et 
problem som har en slags 
personlig forbindelse de 
synes er spennende. 

4. Du kan bestemme 
hvordan «samfunn» skal 
defineres.  Hvis det er 
mest fornuftig at laget 
bare ser på problemer 
på skolen eller i byen de 
bor i, er det helt i orden.  
Hvis du derimot vil at 
elevene skal få utforske 
problemer i et større 
område, er det også helt 
fint

5. Før idémyldringen 
bør du minne elevene 
på retningslinjene for 
idémyldring: 

• Ingen idéer er dårlige. 
• Si alle idéer du  
kommer på. Selv en vill idé 
kan føre til noe bra. 
• Lag en liste over alle   
idéene.
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➔ Gå til ressurssiden på hjernekraft.org og finn ressurser knyttet til 
oppdraget. Gruppene trenger kanskje ekstra tid utover denne økten 
for å gjennomføre undersøkelser og svare på spørsmålene. (6, 7, 8, 9)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert enkelt lagmedlem må fylle ut side 28

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be laget om å drøfte problemstillingene og løsningene gruppe 1  
    har lagt frem for Prosjektdelen. 

➔ Be hver gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises av  
    lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔ Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et  
     bestemt oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 1 om å plassere løsningen de evt. har laget for  
     prosjektet, på et bestemt sted.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot-

leksjonen. De skal lage en løsning i Prosjektdelen.

6. Pass på at 
lagmedlemmene samler 
referansene på et delt 
sted, enten digitalt eller 
på papir.

7. Lagene kan bruke disse 
ressursene til prosjektet: 
•  Internett 
•  Bøker eller blader 
•  Aktuelle sitasjoner 
•  Personlige   
 opplevelser 
•  Eksperter

8. I økt 6 og 7 får hver enkelt 
gruppe muligheten til å 
identifisere en utfordring 
i samfunnet og holde 
idémyldringer for å finne 
en løsning.  Dette hjelper 
med å fastsette en 
endelig problemstilling 
for laget.

9. Minn gruppe 1 på at 
de skal bruke de hvite 
LEGO-klossene til å lage 
en modell av løsningen 
på problemstillingen i 
Prosjektet. 
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Økt 7: 

Byggeforskrifter
Materialer
Lagmedlemmene skal

➔  Gjennomføre den tildelte LEGO-robotleksjonen.

➔ Finne ut hvilke materialer de trenger for å lage løsningen i   
     Prosjektdelen.

➔ Arbeide med å finne en løsning på problemstillingen i           
     Prosjektdelen.

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Challengesett (ferdig bygget)

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Prosjektressurser

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget. 

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 2 
➔ Denne gruppen skal identifisere utfordringer med en  
bygning eller et offentlig sted i  deres samfunn. De skal  
 ha idémyldringer og definere problemstillinger.  

 • Gruppe 2 får muligheten til å gå gjennom den    
  samme prosessen i økt 7.

 •  Det kan være lurt å dele ut ekstra papir til gruppen der de  
    kan skrive ned idéer og løsninger.

➔ Her er noen veiledende spørsmål du kan stille gruppen  
om prosjektet (2):

  • Hvilke interessante fakta har dere lært om   
    utfordringen/ problemstillingen deres?

  • Finnes det eksisterende løsninger for denne    
    utfordringen? Hvilke deler av disse løsningene    
    fungerer ikke?

  • Hvordan kan dere forbedre en eksisterende    
    løsning? 

  • Har dere en helt ny løsning på utfordringen?

➔ Gå til ressurssiden på hjernekraft.org og finn ressurser knyttet til 
oppdraget. Gruppene trenger kanskje ekstra tid utover denne økten 
for å gjennomføre undersøkelser og svare på spørsmålene. 

1. Fortell elevene at laget 
kanskje ikke velger 
favorittproblemet deres, 
men at alle skal støtte 
det de blir enige om.

2. Følgende spørsmål kan 
hjelpe laget å tenke 
gjennom alternativene for 
hvilken problemstilling 
eller løsning de skal 
velge: 
•  Hvilken løsning takler  
 utfordringen på best  
 mulig måte? 
•  Hvilken løsning er  
 flest personer   
 interessert i? 
•  Hvilken løsning vil  
 ha størst innvirkning  
 på samfunnet eller  
 verden? 
•  Hvilken løsning kan vi  
 legge frem veldig  
 tydelig? 
•  Vurder om løsningen  
 er noe dere eller  
 andre kan  
 gjennomføre på en  
 realistisk måte. 
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Gruppe 1 
➔  Denne gruppen vil fullføre Robotleksjon 6. (4)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 29

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be laget om å drøfte problemstillingene og løsningene gruppe 2  
     har lagt frem for Prosjektdelen. 

➔ Be hver gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises av       
    lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen.) 

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 1 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 2 om å plassere materialene og det de har laget, på et  
    bestemt sted.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den tildelte LEGO Robot-

leksjonen. De skal fortsette å lage en løsning på problemstillingen 
i Prosjektdelen.

3. Oppfordre 
lagmedlemmene til å 
bruke ulike Internett-
ressurser

4. Deltakerheftet viser 
oppgavene. 

Inkludering: 
Vi respekterer 
hverandre og 

omfavner våre 
ulikheter. 
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Økt 8:

Konstruksjon
Mål
Lagmedlemmene skal:

➔  Gjennomføre den tildelte LEGO-robotleksjonen.

➔ Jobbe med oppdrag på robotbanen.

➔ Velge lagets endelige problemstilling i prosjektet og løsning  
     på denne.

➔ Begynne å jobbe med en prototype ved hjelp av materialene de  
     har fått utdelt (hvis dette er aktuelt). 

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Challengesettet (ferdig bygget)

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Ressurser til prosjektet

OPPGAVE 1: Komme i gang (15 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget.

➔ Hele laget må bestemme seg for en endelig problemstilling i  
    Prosjektdelen og for en løsning. Det kan hende du må veilede laget 
    i hvordan de skal ta den endelige avgjørelsen. Du kan finne flere  
    tips til prosesser på https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere.

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (60 minutter)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal fullføre Kranoppdraget, Robotleksjon 8.

➔  Laget bør se nøye på oppdragene og reglene for 
robotkonkurransen. (2, 3, 4)

 • Sørg for at laget ser på reglene for robotkonkurransen,  
     for eksempel robotstørrelse og konkurransetid. (5, 6)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppen skal jobbe med det endelige prosjektet for 

laget. De begynner med å utføre undersøkelser og føre opp alle 
utfordringer med problemstillingen- og løsningen, og deretter kan 
de ha idémyldring om hvordan de kan teste løsningen.  De bør 
skrive ned løsningen i Deltakerheftet. Laget skal også bygge en 
prototype som inneholder de hvite LEGO-klossene som skal brukes 
i oppdrag 11 i robotkonkurransen. (7)

1. Kranoppdraget finner 
dere i Robotleksjoner. 
Byggeinstruksjoner og 
eksempelprogram kan 
lastes ned fra hjernekraft.
org hjernekraft.org/
fll/for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner

2. Kontroller at alle 
lagmedlemmene 
forstår hva som må 
gjennomføres i hvert 
enkelt oppdrag.

3. Her er noen forslag til 
oppdrag som lagene kan 
starte med: 
a. Kran 
b. Huske 
c. Nyskapende   
       arkitektur 
d. Heis

4. Lagene kan se etter 
oppdrag der de bruker 
disse ferdighetene, for 
eksempel: 
a. Dytting, trekking  
       eller løfting  
b. Installasjon som  
       er nær Hjem eller  
       veggen 
c. Navigering ved hjelp   
       av veggen  
d. Navigering ved å   
       følge en linje  
e. Enkel tilgang til Hjem 

5. Det anbefales at lagene 
øver på oppdragene på et 
robotbord.

6. Alternativt kan du 
plassere robotmatten på 
gulvet eller på et stort 
bord. 

hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner
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Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 30

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet.

➔ Be gruppe 2 om å dele oppdragene de har jobbet med.

➔ Be gruppe 1 om å dele det de har arbeidet med i Prosjektdelen

➔ Begge gruppene skal sammen drøfte strategien for oppdragene  
     de skal gjennomføre i robotkonkurransen.

➔ Be hver enkelt gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises av  
     lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 1 om å plassere materialene og installasjonen de har  
     laget, på et bestemt sted.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal fullføre den siste LEGO Robot-

leksjonen og jobbe med å løse robotoppdrag. De skal arbeide med 
en løsning på prosblemstillingen i Prosjektdelen.

7. Valg av problemstilling: 
Dere kan bruke én av 
ideene til prosjekter fra 
økt 6 og 7, eller dere kan 
finne på noe helt nytt.  
Hvis du vil at lagene 
skal kunne stemme 
på problemstilling  og 
-løsninger, er det flott. 
Det er også helt ok om 
du bestemmer hvilket 
emne som passer best 
for laget.
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Økt 9: 

Inspeksjon
Mål
Lagmedlemmer skal:

➔  Jobbe med oppdrag på robotbanen

➔ Lage presentasjonen av lagets Prosjekt.  

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Challengesett (ferdig bygget)

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Robot

➔ Prosjektressurser

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔  Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for 

bruk av laget.

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter  (70 minutter)

Gruppe 1 
➔  Denne gruppen skal jobbe med å løse oppdrag. Minn denne 

gruppen på å se gjennom reglene for robotkonkurransen. (1)

➔ Her er noen veiledende spørsmål du kan stille gruppen om  
     strategien for robotkonkurransen: (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

 • Hvilke oppdrag ligger i nærheten av hverandre  
   på robotbanen?

 • Hvilke oppdrag kan koordineres for flest mulig poeng?

 • Hvilke oppdrag ligger i nærheten av Hjem?

 • Hvilke oppdrag har like mekanismer?

  • Hva er vanskelighetsgraden for hvert oppdrag? 

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen begynner med å lage presentasjonen for 

Prosjektet.  (13)

➔ Gruppe 2 må lage en liste over hva som må gjøres av gruppe  
     1 i neste økt.

1. Hvert lag bør tenke på 
strategi og velge hvilke 
oppdrag de vil prøve på. 

2. Du kan også få hver 
enkelt gruppe til å jobbe 
med separate oppdrag for 
å sørge for kontinuitet i 
arbeidet som gjøres med 
robotkonkurransen.

3. Laget kan legge til 
eller fjerne verktøy når 
roboten er i Hjem under 
en kamp.

4. Ikke tenk på poeng. 
Fokuser på å ha det 
gøy. Begynn med et 
enkelt robotdesign (en 
robotbase), og bygg på 
det. Det er overraskende 
hva en enkel robot som 
går rett frem, kan gjøre.

5. Når laget har en enkel 
robot, gjennomfører de 
en test av kjøring rett 
frem. Hvis roboten ikke 
går rett frem, må de se på 
robotens tyngdepunkt og 
balanse. 

6. Robotgruppen kan lage 
en liste over alt som 
må gjøres for å fullføre 
robotprogrammeringen.

7. Robotgruppen kan 
bestemme hvilke 
oppgaver som skal 
gjennomføres, og angi 
bestemte tidsfrister.

8. Robotens startposisjon 
har sterk innvirkning 
på hvor den slutter. Ta 
gode notater om hvor 
roboten er plassert i 
hjem, før den legger ut 
for å prøve seg på et 
oppdrag. Det er svært 
viktig med en konsekvent 
startposisjon.
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Tilkobling til deltakerhefte
Hvert laglagmedlem skal fylle ut side 31

OPPGAVE 3: Deling (10 minutter)
➔   Hver gruppe deler fremgangen og notatene sine i Deltakerheftet. 

➔ Be gruppe 2 om å dele arbeidet de har fullført i Prosjekt-delen.

➔ Be gruppe 1 om å dele oppdragene de har jobbet med.

➔ La begge gruppene få tid til å drøfte strategien for oppdragene  
     de skal gjennomføre i robotkonkurransen.

➔ Be hver enkelt gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises  
     av lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 1 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔ Be gruppe 2 om å plassere materialene og installasjonen de  
     har laget, på et bestemt sted.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de i neste økt skal jobbe med å løse robotoppdrag 

og forbedre løsningen i Prosjekt-delen. Begge gruppene skal 
forberede seg til presentasjoner i Prosjekt og Teknologi.

9. Lagene bør lagre 
programmene sine 
ofte! Lagene kan lage 
daterte sikkerhetskopier 
av programmene som 
er lagret på forskjellige 
steder. 

10. Lagene bør ikke prøve å 
programmere for mange 
trinn om gangen. De bør 
kontrollere nøyaktigheten 
underveis.

11. Lagene kan bruke 
kommentarfunksjonen 
til å dokumentere 
hver enkelt del av 
programmene (dette er 
også lurt siden de skal 
gjøre en presentasjon på 
turneringsdagen).

12. Det er alltid mulig å 
gjøre forbedringer 
under programmering 
av en robot. Lagene 
bør teste robotene og 
forbedre eventuelle 
feil, ineffektivitet eller 
inkonsekvenser i 
prestasjonene. 

13. Det er mange måter et lag 
kan presentere prosjektet 
sitt på.  De kan lage en 
lysbildefremvisning, en 
poster eller til og med et 
skuespill eller en sketsj.  
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Økt 10:

Renovering
Mål
Lagmedlemmer skal:

➔  Jobbe med  oppdrag på robotbanen.

➔ Forberede presentasjon i Teknologi og forberede     
     robotkonkurransen.

➔ Fullføre presentasjonen av Prosjektet.  

Materialer
➔ Deltakerheftet

➔ Challengesettet (ferdig bygget) 

➔ LEGO MINDSTORMS Education EV3-sett

➔ Robot

➔ Prosjektressurser

OPPGAVE 1: Komme i gang (5 minutter)
➔ Sørg for at prosjektmaterialer, robotsett og enheter er klare for  
     bruk av laget. 

OPPGAVE 2:  Gruppeaktiviteter (60 minutter)
Gruppe 1 
➔  Denne gruppen begynner med å lage Prosjektpresentasjonen.  

(1, 2, 3, 4, 5, 6)

Gruppe 2 
➔  Denne gruppen skal jobbe med å løse oppdrag. (7, 8, 9, 10)

➔ De skal også forberede Teknologipresentasjonen.

Minn laget på å bruke dommerskjemaet når de forbereder 
presentasjonene.

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 32

1. Lagene kan 
bruke postere, 
lysbildefremvisninger, 
modeller, videoklipp, 
rekvisitter, kostymer 
og andre ting i 
presentasjonen av 
prosjektet. 

2. Lagene kan lage 
T-skjorter, hatter 
eller kostymer de 
kan ha på seg under 
presentasjonene eller på 
et turneringen.

3. Noen lag deler opp 
de fem minuttene og 
bruker ulike metoder i 
presentasjonen.

4. Lagene bør tenke 
gjennom hva som er 
realistisk å få til på fem 
minutter. Det inkluderer 
forberedelsestid og 
innledninger.

5. La laget få 
dommerskjemaene 
slik at de kan vurdere 
forventningene til 
presentasjonene.

6. Deltakerheftet inneholder 
en liste over emner 
som skal dekkes i 
presentasjonene av 
prosjektet og teknologi.
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OPPGAVE 3: Deling (20 minutter)
➔  Be hver enkelt gruppe om å diskutere hva de har oppnådd i denne 

økten. De bør også diskutere presentasjonene i Teknologi og 
Prosjekt. De skal presentere hver del som et lag.

➔ Be hver gruppe om å identifisere kjerneverdier som vises av  
     lagmedlemmene (i egen gruppe eller en annen gruppe).

OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be gruppe 2 om å flytte roboten og LEGO-settet til et bestemt 

oppbevaringsområde.

➔     Be gruppe 1 om å plassere materialene og installasjonen de har 
laget, på et bestemt sted.

Neste økt
➔    Fortell laget at i de neste økt skal øve på presentasjonene

7. Planlegging av oppdrag 
gjennomføres best med 
visuelle og konkrete 
aktiviteter rundt 
robotmatten. Notater 
på post-it-lapper og 
oppdragsplanleggings-
kort og tegninger 
fungerer bra.

8. Husk at 2,5 minutter går 
fort, og det må beregnes 
tid til turer tilbake til 
Hjem. 

9. Robotgruppen fortsetter 
å programmere roboten, 
teste den og gjør 
endringer.

10. Ved bygging av verktøy, 
bør laget prøve å gjøre 
det enkelt. Kontroller at 
verktøyet festes sikkert til 
roboten, men at det enkelt 
kan endres eller tilpasses 
mellom robotrunder, om 
nødvendig.
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Økt 11: 

Generalprøve
Mål
Lagmedlemmene skal:

➔  Presentere Prosjektet

➔ Se gjennom Dommerskjemaet.

➔ Gi tilbakemeldinger på presentasjonen (til hverandre eller til  
     andre lag)

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Materialer for presentasjonen av prosjektet

OPPGAVE 1: Komme i gang (20 minutter)
➔  Laget må samle det de trenger for å holde presentasjonen av 

prosjektet. (1)

➔ La laget få tid til å forberede seg på presentasjonen. (2)

OPPGAVE 2: Presentasjon av Prosjekt og 
Kjerneverdier  
(50 minutter)
➔  Laget holder presentasjoner i Prosjekt og Kjerneverdier (3)

➔ La det være tid til å stille spørsmål på slutten av hver  
     enkelt presentasjon (inngår ikke i de fem minuttene). (4)

OPPGAVE 3: Tilbakemelding (10 minutter)
➔  Registrer tilbakemeldingen for laget i dommerskjemaet, og gi den 

til laget for gjennomgang. Du skal bruke dommerskjemaet på nytt 
i økt 12. (5, 6)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 33

1. Spør laget hvordan 
kjerneverdiene ble 
brukt da de jobbet med 
prosjektet.

2. Vurder å gi hvert 
lagmedlem taletid, slik at 
alle deltar (bare dersom 
du føler behov for det).

3. Laget bør få fem minutter 
til å presentere Prosjektet 
og fem minutter til å 
presentere Kjerneverdier. 
Presentasjonene kan 
være kortere, men ikke 
lengre.

4. Oppmuntre de andre på 
laget og evt. andre lag og 
inviterte til å vurdere. 

5. Du kan få lagene til å dele 
presentasjonene med: 
• Andre FLL-lag 
• Eksperter på emnet 
• Andre som kan dra  
 nytte av løsningen 
• Evt. foreldre og andre  
 interesserte

Innovasjon:
Vi bruker kreativitet 
og utholdenhet for  
å løse problemer.
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OPPGAVE 4: Rydding (10 minutter)
➔     Be laget om å plassere prosjektet sitt på et bestemt 

fremvisningsområde eller oppbevaringsområde.

 • Hvis prosjektet ikke skal brukes på fremtidige arrangementer  
   eller stilles ut, må laget finne ut om noen av materialene kan  
   brukes på nytt, og returnere materialene til de riktige stedene.

Neste økt
➔  Fortell laget at de i neste økt skal presentere roboten og 

programmeringen sin og demonstrere roboten på robotbanen, der 
den skal løse oppdrag.

6. Dommerskjema: 
Finn dommerskjemaene 
på Hjernekraft og bruk 
disse.
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Økt 12: 

Generalprøve
Mål
Lagmedlemmene skal:

➔  Presentere roboten og programmeringen.

➔ Se gjennom dommerskjemaet.

➔ Vise oppdragene på robotmatten.

➔ Gi tilbakemeldinger på presentasjonen (til hverandre eller til  
     andre lag).

Materialer
➔  Deltakerheftet

➔ Challengesett (ferdig bygget)

➔ Ferdig robot

OPPGAVE 1: Komme i gang (10 minutter)
➔  Laget må finne frem det de trenger for å holde 

teknologipresentasjon.

➔ Det er anbefalt å ha et robotbord for demonstrasjonen 
     av oppdrag . (1)

OPPGAVE 2: Teknologipresentasjon og 
robotkjøring  
 (60 minutter)
➔  Laget presenterer robotløsningene sine. 

De presenterer dette i to deler: 

 •  Presentasjon av designet på roboten og programmeringen  
    (5 minutter + spørsmål).  
 •  Demonstrasjon av roboten på robotmatten (2,5 minutter). (2)

➔ La det være tid til å stille spørsmål på slutten av presentasjonen.  
    (3, 4)

OPPGAVE 3: Tilbakemelding (10 minutter)
➔  Registrer tilbakemeldingen for laget i dommerskjemaet, og gi den 

til laget for gjennomgang. (5)

Tilkobling til Deltakerhefte
Hvert lagmedlem skal fylle ut side 23 til 33

1. Laget bør få opptil 
fem minutter til 
Teknologipresentasjonen. 

2. Laget har 2,5 minutter på 
å demonstrere roboten på 
robotmatten.

3. Du kan spørre laget 
hvordan kjerneverdiene 
ble brukt da de laget 
roboten.

4. Oppmuntre de andre på 
laget og evt. andre lag og 
inviterte til å vurdere.  

5. Dommerskjema: Finn 
dommerskjemaene på 
Hjernekraft og bruk 
disse.  
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OPPGAVE 4: Rydding (5 minutter)
➔     Be laget om å plassere roboten sin på et bestemt 

fremvisningsområde eller oppbevaringsområde.

Neste økt
➔  Fortell dem at neste gang er det turneringsdag og de skal møte 

andre lag som har arbeidet med akkurat det samme oppdraget, 
men som helt sikkert har løst det på sin egen måte.  
 
Vektlegg at det er opplevelsen underveis som er viktigst, og at 
turneringsdagen er en feiring av alt de har oppnådd, både sosialt 
og faglig!

 
ETTER at generalprøvene 
og turneringen er 
gjennomført, kommer det 
noen tips om avslutning: 
• Be lagene om  
 å rydde  og   
 demontere   
 robotene og utstyr  
 knyttet til prosjektet. 
•  Lag en oversikt   
 over robotsettene  
 for å kontrollere at  
 alle delene er der. 
•  La laget få tid   
 til å tenke gjennom  
 opplevelsen.  
•  Gjennomfør   
 evalueringen (både  
 lag- og    
 veilederevaluering).  
 Det kan også  
 være fint å ta  
 en intern   
 evaluering. 
•  Feir prestasjonene  
 til laget!



VEDLEGG 1
Robotleksjoner

FIRST® LEGO® League Robot Lessons (MINDSTORMS EV3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robot Lesson 6
Learn to stop at and follow lines.

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

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

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

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

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

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

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

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

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

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



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.



VEDLEGG 2
Diagram for robotbane

Programnavn  

Lag ett diagram for robotbane for hvert program du planlegger å kjøre. Skisser banen roboten skal følge når 
programmet gjennomføres. Hver gang roboten stopper eller utfører en handling, bruker du diagrammet til å vise 
hva roboten gjør. 

Beskrivelse av programmet
Forklar hvert enkelt banediagram ved å vise og forklare koden, med pseudokode (skriftlig oversikt), 
flytdiagram eller en annen metode. 

Merk: Lag kopier av denne siden til lagene
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VEDLEGG 3
Rapportmal Teknologi

Robotfunksjoner
Hva er deres favoritt? 
Hva er mest innovativt?

Verktøy
Beskriv verktøyene deres og formålet 
med dem.

Motorer
Hvilke motorer har roboten?  
Hva er formålet med dem?

Sensorer
Hvilke sensorer har roboten? 
Hva er formålet med dem?

Strategi
Beskriv kort deres strategi på 
robotbanen

Programmering
Hvor mange programmer har dere?
Hvilke programmer er dere mest 
fornøyd med?

Rapporten føres direkte inn på Lagsiden på hjernekraft.org
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Programnavn Gjennomførte 
oppdrag Programmerte handlinger roboten gjennomfører Vellykkede 

oppdrag

Hva heter 
programmet i/
på roboten din? 

Før opp oppdragene 
roboten skal 

gjennomføre i 
programmet. 

Hvilke typer handlinger som gjennomføres i programmet. 
Før opp alle. rogrammeringskommandoer, for eksempel 

sløyfer og funksjoner. 

Hvor ofte lykkes 
dere med 

oppdragene?

Programsammendrag

Hva kan roboten gjøre?  Før opp alle programmer dere har tenkt å kjøre under turneringen.  Legg om nødvendig til 
flere sider. 

Rapporten føres direkte inn på Lagsiden på hjernekraft.org
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Problem
Hva er utfordringen dere  må løse?

Resultater av undersøkelser
Hvilken informasjon fant dere om 
problemstillingen deres?

Designprosess 
Hvilke prosesser brukte dere 
til å designe en løsning på 
problemstillingen?

Endelig løsning
Hva valgte dere som løsningen dere vil 
presentere?

Begrensninger
Hvilke begrensninger er det i deres 
løsning?

Deling
Hvem har dere delt løsningen deres 
med? Har dere delt løsningen med 
noen som kan ha nytte av den?

Kilder
Dette kan inkludere utskrifter, 
digitale ressurser og informasjon fra  
eksperter.

Rapporten føres direkte inn på Lagsiden på hjernekraft.org

Rapportmal Prosjekt
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Rapportmal Kjerneverdier

Hvordan brukte laget kjerneverdier da roboten og prosjektet ble laget? Beskriv og gi eksempler på hvordan 
dere viste disse kjerneverdiene.

Oppdagelse 
Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.

Innovasjon
Vi bruker kreativitet og utholdenhet for 
å løse problemer.

Innvirkning
Vi bruker det vi lærer til å forbedre 
verden.

Inkludering
Vi respekterer hverandre og omfavner 
våre ulikheter.

Lagarbeid
Vi er sterkere når vi arbeider sammen.

Moro
Vi har det gøy!

Gracious Professionalism®

Vi oppfordrer til arbeid av høy kvalitet, 
der andres verdi verdsettes og alle 
respekteres.

Coopertition®

Vi lærer av lagkameratene våre og 
lærer også bort. Når vi konkurrerer, 
hjelper vi hverandre og gjør hverandre 
bedre når vi kan.

Rapporten føres direkte inn på Lagsiden på hjernekraft.org
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Merk: Lag kopier av denne siden til lagene

VEDLEGG 4 
Prosjektet i korte trekk:

I løpet av arbeidet med prosjektet skal laget:

Identifisere 
Når dere har valgt en problemstilling, må dere undersøke løsningene 
som allerede finnes, før dere prøver å løse utfordringen. Spør for 
eksempel spørsmål som:

➔ Hvorfor er det vanskelig å løse denne utfordringen? 

➔ Kan dere komme på en ny løsning?

➔ Kan dere forestille dere en måte å forbedre en eksisterende løsning på?

Designe
Tenk på mulige løsninger på problemet. Målet er å designe en innovativ løsning som løser utfordringen, ved å 
gjøre følgende:

➔ Forberede noe som allerede finnes.

➔ Bruke noe som finnes, på en ny måte ELLER

➔ Finne på noe helt nytt.

Dele
➔  Del ideen med minst én person. 

➔ Presenter løsningen for personer som har interesse for utfordringen, eller en fagperson på området. 

➔ Be om tilbakemelding fra alle laget deler informasjon med.

Forberede
Forbedre en fem minutter lang presentasjon der dere deler arbeidet på turneringsdagen. Presentasjonen må 
være direkte. Den kan inneholde postere, digital presentasjon, modeller, multimedieklipp, rekvisitter, kostymer 
med mer. Vær kreative, men husk å ha fokus på å presentere problemstillingen, løsningen og hvem dere har delt 
ideen med. 

Snakk med en lokal ekspert
Hvis tiden tillater det, kan dere 
kontakte en lokal ekspert for å 
snakke om emnet, eller en person 
som kan gis innsikt i lagets 
løsning. Still spørsmål via e-post 
eller telefon. Alternativt kan 
lagene undersøke informasjon fra 
en ekspert på nettet. 
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VEDLEGG 5
Kjerneverdier i korte trekk:

Kjerneverdiene er selve hjertet i FIRST LEGO League. Ved å omfavne kjerneverdiene lærer lagene at 
vennskapelig konkurranse og gjensidige fordeler ikke er separate mål, og at det å hjelpe hverandre er 
grunnlaget for lagarbeid.

Bruk Kjerneverdiene der det er hensiktsmessig for å oppmuntre lagene. Du kan sette pris på at lagene lærer 
disse viktige verdiene ved at du belønner og fremhever eksempler der lagene viser kjerneverdiene.

Kjerneverdier i praksis
➔ Oppdagelser som ikke bare fokuserer på å få en fordel eller vinne en premie.

➔ Integrerer nye ideer, ferdigheter og muligheter i hverdagen.

➔ Lytter til og vurderer ideer fra alle på laget.

➔ Hvert lagmedlem føler seg som et verdsatt og viktig medlem av laget.

➔ Laget hjelper eller mottar hjelp fra et annet lag.

➔ Har det gøy i alt de gjør.

På https://hjernekraft.org/fll/for-lag/ressurser/teambuilding kan dere finne Teambuilingsaktiviteter som kan 
hjelpe dere å øve på Kjerneverdiene.

Lagnavn
Oppdagelse Inkludering

Integrasjon CoopertitionTM

Andre

kjerneverdier

Ikke lengre enn 123 cm

Ik
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n 
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 c

m

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/ressurser/teambuilding
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• Hvilket problem valgte laget å løse?
• Hvilke kilder brukte dere?
• Tilpasset dere en eksisterende løsning eller laget en egen løsning?
• Har dere rådført dere med en ekspert for å løse problemet?

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

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

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

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

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

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

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

• Hvordan viste dere respekt og inkludering i og utenfor laget?
• Hvordan lærte og viste dere samarbeid, rettferdighet og integritet innad i laget og utenfor det?
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VEDLEGG 6
Eksempler på spørsmål fra dommerne
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ORDLISTE 
 
➔ Arkitekt – en fagperson med evner innen 
 kunsten og vitenskapen ved design og 
 konstruksjon av bygninger og konstruksjoner, 
 som bestemmer hvordan bygninger skal se ut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➔ Sivilingeniør – en fagperson som designer og 
 planlegger offentlige og private infrastruktur- 
 prosjekter.

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

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

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

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