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CITY SHAPERSM 

Uppdraget

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

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

Alla roller är viktiga för att få jobbet gjort.

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

I Robottävlingen ska laget:

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

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

robotens design

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

På turneringsdagen ska laget hålla en 5 minuter lång 
teknisk presentation då laget redogör för hur man 
arbetat med roboten. Programmeringen ska visas 
upp samt något/några uppdrag som roboten löser på 
robotbanan.

I det Innovativa Projektet ska laget:

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

• Designa en lösning
• Dela lösningen med andra

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

ROBOTTÄVLING PROJEKT

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

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

Lagets leverans:

Upptäcka:  
Vi utforskar nya 
kunskaper och 

idéer.

Inkluderande: 
Vi respekterar 
varandra och 
drar nytta av 

våra olikheter.
Samarbete: 

Vi är starkare 
när vi arbetar 
tillsammans.

Skoj: 
Vi har kul!

Innovation:
 Vi använder 

kreativitet och 
uthållighet för att 

lösa problem.

Påverkan:  
Vi tillämpar det vi lär 
oss för att förbättra 

vår värld. 

INLÄMNING
AV RAPPORT

DOMAR-
PRESENTATIONER

LAGETS
MONTER

ROBOT-
MATCHER
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Så använder du lagledarhäftet
Detta lagledarhäfte kan hjälpa dig som lagledare att genomföra FIRST® LEGO® League med ditt/dina lag. Det 
är inte ett krav eller nödvändigt att följa lagledarhäftet till punkt och pricka. Det är tänkt som ett hjälpmedel 
och ger förslag på hur FLL kan genomföras och det står dig helt fritt att välja bort/lägga till delar eller 
omorganisera passen.

Lagledarhäftet innehåller förslag på mötesplanering för tolv pass. I allmänhet ska du planera för 90 minuter 
långa pass. Varje pass är utformat på följande sätt:

➔ A. Målen anger vad lagen ska uppnå på respektive pass.

➔ B. I listan över material beskrivs vilka resurser som behövs till passet. Mer information om vilket material  
	 					laget	behöver	finns	längre	fram	i	handledningen.

➔ C.	För	varje	pass	finns	ett	antal	uppgifter som steg för steg beskriver vad laget ska göra under passet.   
     Uppgifterna omfattar:

 a. Komma igång: Ge lagen tid i början av varje pass att samla ihop material och logga in på  
  sina enheter.

 b. Gruppaktiviteter: Laget delas in i två grupper. De växlar mellan projektet och roboten mellan   
  varje pass.

 c. Dela: I slutet av passet delar grupperna med sig av vad de gjort inom sina lag.   

 d. Städa: Sätt av tid för städning i slutet av varje pass. 

 e. Nästa pass:	I	det	här	avsnittet	finns	information	att	dela	med	lagen	i	slutet	av	varje	pass,	så	att		
  de kan se fram emot nästa pass.

➔ D. I sidofältet hittar du ytterligare information som hjälper dig att leda varje pass så effektivt som möjligt.   
					Här	finns	viktiga	anvisningar,	krav	och	tips.

					Det	är	sannolikt	att	det	behövs	mer	tid	än	90	minuter/pass,	speciellt	vad	gäller	träning	på	robotbanan.																			
     Några väljer att göra detta på eftermiddagar med hjälp av föräldrar.

Arbeta som ett lag
I FIRST® LEGO®	League	arbetar	laget	med	att	bygga	och	konstruera	roboten	samt	att	finna	en	lösning	på	det	
Innovativa	Projekt.	Laget	bör	uppmuntras	till	att	samarbeta,	växla	roller,	lyssna	på	varandra	och	dela	idéer.
Varje grupp uppmanas att dela med sig av sitt arbete i slutet av varje pass. Då berättar de om vad de har 
gjort och får även information från den andra gruppen. Detta sätt att delge varandra är viktigt för att få 
laget att öva på kärnvärdena och för att få förståelse av lösningarna i robotdelen och i projektet.

Arbeta i grupper
Upplägget	är	att	laget	ska	delas	i	två	grupper	(grupp	1	och	2,	eller	vad	man	nu	vill	kalla	dem).	Tanken	är	att	
grupperna ska växla mellan att arbeta med teknik och med det innovativa projektet. Vartannat pass arbetar 
de med teknik och vartannat pass med projektet. Traditionellt har lagledaren valt att dela upp laget i fasta 
grupper,	t	ex	en	grupp	som	arbetar	med	teknikdelen	och	roboten	och	en	annan	som	bara	fokuserar	på	
projektet.	Det	är	givetvis	helt	okej,	då	lagledarhäftet	bara	är	ett	hjälpmedel	och	det	är	du	som	lagledare	som	
gör de anpassningar som är nödvändiga för ditt/dina lag.

Önskvärt	är	att	ett	lag	består	av	maximalt	12	deltagare,	men	större	lag	är	också	tillåtna.	Upplägget	i	detta	
lagledarhäfte har ett lag upp till 12 deltagare som utgångspunkt.
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Vilket material behövs?
Materialet	för	de	tolv	passen	som	beskrivs	i	lagledarhäftet	anges	i	början	på	varje	pass.	Nedan	finns	
ytterligare kommentarer om specialmaterialet.

Challenge set
I	Challenge-setet	finns	installationer	för	de	olika	deluppdragen	i	robotuppdraget.	Uppdragen	ska	konstrueras	
enligt	anvisningarna	som	finns	online	på	hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner. Lagen 
slutför	detta	under	pass	1.	Det	är	viktigt	att	alla	installationer	byggs	enligt	de	exakta	specifikationerna.	Var	
noga med detaljerna när du bygger installationerna. 

Robotmattan
Det behövs ett utrymme där laget/lagen kan träffas och ställa upp robotmattan. Den kan placeras på golvet 
eller på ett bord. Installationerna ska placeras på sina respektive platser på mattan och fästas med Dual 
Lock. Följ instruktionerna.

LEGO® MINDSTORMS EV3-set
Laget ska ha ett LEGO® MINDSTORMS EV3-set. Både Core Set och Expansion set bör användas när laget 
bygger roboten. Även NXT och RCX är fortsatt tillåtet att använda.

Elektronisk enhet
Laget	behöver	en	kompatibel	maskinvaruenhet,	till	exempel	dator	eller	surfplatta.	Före	pass	1	ska	du	
ladda ned lämplig programvara till enheten. Du hittar information om systemkraven och kan ladda ned 
programvaran på https://education.lego.com/en-us/downloads.

Lagen	har	nytta	av	tillgång	till	internet	när	de	forskar	under	projektperioden,	och	för	att	få	tips	till	
programmeringen.

Robotbord
Ni	kanske	behöver	ha	ett	robotbord	i	klassrummet.	Det	är	i	alla	fall	önskvärt	att	du	och	laget	(lagen)	är	
bekanta med den typen av robotbord som kommer att användas på turneringsdagen.

Ni	finner	mer	information	om	hur	man	tillverkar	och	monterar	ett	robotbord	här:	hjernekraft.org/fll/for-lag/
oppdrag/robotbord

Material til Projektet
Laget	behöver	olika	typer	av	material	när	de	skapar	prototyper	av	sina	projektidéer.	Det	behövs	dock	inga	
specifika typer av material. Förslag på material:

➔ LEGO®-bitar och -delar (till exempel tidigare FIRST® LEGO®	League	Challenge	set)

➔ Vita LEGO®-bitar från Challenge settet

	 •	Om	flera	lag	delar	på	Challenge	setet	ska	de	få	lika	många	vita	bitar.	 	  
 • Lagens vita bitar används när de skapar en prototypinstallation i lagets innovativa projekt. 
 • Installationen kan användas till deluppdraget Innovativ arkitektur i robotuppdraget. Mer information  
	 	 finns	i	robotuppdraget.	 	 	 	

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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➔ Andra exempel på material:

	 •	Återvinningsbara	material	som	kartonger,	lådor	och	flaskor

	 •	Träprodukter	(balsa,	bast,	tandpetare,	pinnar)

 • Skumplast och plast

	 •	Pappersprodukter	(kartong,	kraftigt	papper,	silkespapper)

	 •	Elektronik	(motorer,	lysdioder,	batterier,	kablar)

	 •	Pysseltillbehör	(snöre,	garn,	piprensare,	lim,	tejp,	sugrör,	gummiband)	

	 •	Kontorstillbehör	(sax,	hålslag,	kabelskalare)

Deltagarhäfte
Varje gruppmedlem behöver ett Deltagarhäfte. Passen i Deltagarhäftet motsvarar passen i Lagledarhäftet. 
Detta	är	bevis	på	vad	de	har	lärt	sig,	och	lagen	kan	ha	stor	användning	av	häftet	när	de	presenterar	
processen de använde sig av när de skapade sin robot och projektlösning. Uppmuntra dem att dokumentera 
vilka kärnvärdeskoncept de har uppvisat under projektperioden. 

I Deltagarhäftet får lagen information om uppgifterna de ska utföra. Uppgifterna anges i checklistor för grupp 
1 och grupp 2. Gruppmedlemmarna bockar av varje uppgift när den är klar. 

Några	idéer	kring	vad	som	kan	registreras:	
 • Skisser
 • Designer
 • Anteckningar
 • Beräkningar 
 • Processer 
 • Tankar
 • Kodförklaringar
 • Utveckling av programmet
 • Diskussioner 
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Resurser
Resurser till robotuppdraget

På hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag kommer ni att hitta bra 
material	som	laget	kan	ha	nytta	av	under	projektperioden.	Här	finns	
både	artiklar,	filmer,	länkar	till	hemsidor	mm.

E-post
Kontakta silje@firstscandinavia.org vid eventuella frågor angående 
uppdraget. För frågor om turneringsdagen kontakta lokal 
projektledare.

Klicka på din turneringsort här för att hitta din lokala projektledare: 
https://hjernekraft.org/fll/turneringer

Hemsida
https://hjernekraft.org

Sociala medier

Facebook:

FIRST® LEGO® League Scandinavia

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

Instagram:

Hjernekraft

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

Häshtag:
@hjernekraft
#hjernekraft #realfag #firstlegoleague

Kontaktinformasjon
LEGO® Support
Om challenge setet saknar 
delar

Web: http://service.lego.com

LEGO® Product Support: 
https://www.lego.com/en-se/
themes/mindstorms

FIRST® LEGO® League 
Support

Generelle frågor: 
post@hjernekraft.org

Frågor om uppdraget: 
silje@firstscandinavia.org

http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
mailto:silje%40firstscandinavia.org?subject=
https://hjernekraft.org/fll/turneringer
https://www.facebook.com/firstlegoleague/
https://www.instagram.com/hjernekraft/?hl=nb
http://service.lego.com
https://www.lego.com/en-se/themes/mindstorms
https://www.lego.com/en-se/themes/mindstorms
mailto:post%40hjernekraft.org?subject=
mailto:silje%40firstscandinavia.org?subject=
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Programvaruinstallation och robotlektioner
➔ Identifiera minst	en	dator	eller	enhet	som	laget	kan	använda	(måste	ha	internetåtkomst).		

➔  Installera programmeringsprogramvaran för roboten på de datorer som lagen ska använda.

➔  Se till att robotseten är uppackade och LEGO®-bitarna är på rätt plats.

Under	de	första	passen,	kommer	laget	att	genomföra	ett	specialutformat	upplägg	med	LEGO® MINDSTORMS 
EV3. I lagledarhäftet och deltagarhäftet refererar vi till upplägget som Robotlektioner. Uppgifterna i 
Robotlektioner hittar ni i EV3´s mjukvara för PC/Mac. Vi rekommenderar starkt att använda den mjukvara 
som	finns	att	ladda	ner	från	legoeducation.com/start för att få ut maximalt av robotlektionerna.
Om	laget	använder	Chromebook	eller	andra	typer	av	läsplattor,	bör	ni	använda	den	kompatibla	EV3-appen.	
App-versionen skiljer sig något från den version som används på PC/Mac som robotlektionerna är skapade 
för.
I ett separat dokument visas en översikt över Robotlektionerna 1-6 och en detaljerad beskrivning av 
Robotlektion	7	(Kran-uppdraget).	En	PDF	med	bygginstruktioner	hittar	ni	både	på	lagledar-	och	lagsidan,	
samt på uppdragssidan här: hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag

De sju robotlektionerna behandlar följande grundläggande och mer avancerade koncept:
1.  Grunderna och byggnation av basrobot.
2.  Programmera roboten att röra sig på olika sätt. Deltagarna bör uppmuntras att pröva roboten på 
 robotbanan.
3.		 Programmera	roboten	att	röra	sig	och	stanna	på	olika	sätt,	inklusive	framför	ett	objekt.
4.  Programmera roboten till interagera med objekt på robotbanan. Deltagarna uppmanas att arbeta 
 med byggdelar från Uppdrag 12.
5.		 *	Lär	er	att	använda	sensorer	på	ett	mer	avancerat	sätt,	inklusive	användandet	av	loopar	och	
 sensorblock.
6.		 *	Lär	er	att	stoppa	vid	och	följa	linjer,	inklusive	tips	på	linjeföljning	på	robotbordet	och	kalibrering	av	
 färgsensorn.
7.  Kran-uppdraget. Se översiktsdokumentet över Robotlektionerna för en detaljerad handledning till hur 
 ni kan lösa det första uppdraget på robotbanan.

Ni kan använda valfri mjukvara 
(software) för att få roboten att 
röra sig autonomt. Det betyder att 
den rör sig av sig själv. Original-
programvaran till EV3 laddas ner här: 
https://education.lego.com/sv-se
Robotlektionerna utgår från den 
mjukvaran. Information om andra 
kompatibla programmeringsspråk 
hittar du här: https://education.
lego.com/en-us/support/3rd-party-
support#LEGO%C
2%AE+MINDSTORMS+Education+E
V3+compatibility

*Robotlektionerna 5 och 6 är mer avancerade. Om ni önskar 
kan laget repetera det som de har lärt sig tidigare lektioner. 
Oavsett,	robotlektionerna	är	till	för	att	leda	deltagarna	mot	att	
förstå och testa Kran-uppdraget i Robotlektion 7.

När	lagets	färdigheter	ökar,	eller	för	mer	erfarna	lag,	
rekommenderar vi följande 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

http://legoeducation.com/start
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C 2%AE+MINDSTORMS+Education+E V3+com
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C 2%AE+MINDSTORMS+Education+E V3+com
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C 2%AE+MINDSTORMS+Education+E V3+com
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C 2%AE+MINDSTORMS+Education+E V3+com
https://education.lego.com/en-us/support/3rd-party-support#LEGO%C 2%AE+MINDSTORMS+Education+E V3+com
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Robotuppdrag
Målet med robottävlingen är att forma er växande stad med stabila, vackra, användbara, tillgängliga och hållba-
ra byggnader och konstruktioner. Lös de verklighetsbaserade problemen som representeras i robotuppdragen, 
så får ni poäng. Ni kan även få poäng genom att bygga nya byggnader på planen. Poängvärdet beror på höjd 
och placering. 

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

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

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

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

för varje flagga

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

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

bron: 10

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

A

20 poäng

35 poäng

35 poäng 50 poäng

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

trädet: 10

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

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

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

Uppdrag 7: GUNGA
➔  Om gungan är släppt: 20

B

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

10 poäng

10 poäng 15 poäng

10 poäng

20 poäng

15 poäng 20 poäng
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Uppdrag 11: INNOVATIV ARKITEKTUR
Om en prototyp som designats av laget är tydligt större än en blå byggnad och är 
endast byggd av LEGO®-bitar från Bag 10.
➔  Helt inne i någon av cirklarna: 15
➔  Delvis inne i någon av cirklarna: 10

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

Uppdrag 9: SÄKERHETSFAKTOR
➔   Om testbyggnaden är fristående och endast 

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

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

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

mattan: 10 för varje cirkel

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

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

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

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

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

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

10 poäng

20 poäng

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

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

10 poäng

30 poäng
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Pass 1:

Arkitekten
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔ Utforska FIRST® LEGO® League kärnvärdena.

➔ Lära sig mer om uppdraget.

➔ Bygga installationerna i Challenge setet. 
 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Challgenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3 
 

Uppgift 1: Inledning (15 minuter)

➔	Låt	alla	gå	igenom	uppdraget.	Visa	uppdragsvideon.	(1) 
 

Uppgift 2: Kärnvärden (10 minuter)
➔		Ge	laget/lagen	en	lista	med	kärnvärdesorden	(utan	definitioner).

➔ Dela	upp	laget/lagen	i	två	grupper:	grupp	1	och	grupp	2.	(2) 
 •  Använd samma grupper i laget för varje pass.   
 •  Grupperna växlar mellan att arbeta med projektet och med  
  robotuppdraget. Kärnvärdena är integrerade i alt laget gjør.

➔  Tilldela varje grupp en uppsättning med kärnvärden och be dem ta 
						fram	egna	förklaringar	av	orden.	(3) 
 • Kärnvärdena anges på sida 5.

➔ Be varje grupp att dela med sig av sina förklaringar till laget.

➔ Det är viktigt att alla förstår samtliga kärnvärden. De kommer att 
					tillämpa	kärnvärdena	under	hela	projektperioden.	(5)

	 •		Det	finns	fler	tips	på	aktiviteter	kring	kärnvärdena	online.	

 •  Tänk ut vad du ska göra om någon har svårt att efterleva  
  kärnvärdena.

1. Vill du ägna mer tid åt att 
lära dig om programmet? 
Utöka passet med tid för att 
gå igenom programmet och 
tillhörande videor samt för 
att gå mer på djupet med 
uppdraget.

2. I klassrummet delar du upp 
eleverna i grupper med 4–6 
personer.

3. Grupperna kan rita bilder 
som representerar vad 
respektive kärnvärde 
betyder för dem.

4. Gruppen kan beskriva 
handlingar som 
representerar kärnvärdena.  

5. Gruppen kan bestämma 
sig för hur de vill 
uppmärksamma personer 
som uppvisar kärnvärdena.

6. Gör klart LEGO®-
installationerna som laget 
ska bygga. Varje grupp 
i ett lag bör bygga 1–2 
installationer.

7. Obs! Det tar olika lång tid 
att bygga installationerna 
beroende på hur många som 
är med och jobbar och hur 
erfarna de är.  Det kan hända 
att laget behöver avsätta 
mer tid åt att slutföra 
installationerna,	eller	att	du	
sätter av tid för att göra klart 
uppgiften utanför ordinarie 
pass.

Under byggtiden kan du visa 
följande videor: 
a. Uppdragsvideo 
b. Vad är FIRST® LEGO®   
League 
c. Kärnvärden 
d. Vad er FIRST®
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Uppgift 3: gruppaktiviteter (50 minuter)
  Grupp 1
➔			Ge	gruppen	en	specifik	installation	eller	installationer	som	de	ska	

bygga.	(6)

➔ Ge gruppmedlemmarna länken till bygganvisningarna http://
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner eller en 
utskriven	version	av	bygganvisningarna.	(6)

Grupp 2
➔				Ge	gruppen	en	specifik	installation	eller	installationer	som	de	ska	

bygga.	(6)

➔ Ge gruppmedlemmarna länken till bygganvisningarna http://
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner eller en 
utskriven	version	av	bygganvisningarna.	(6)

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 23.

Uppgift 4: Dela (10 minuter)
➔     Varje grupp delar med sig av sina resultat och skriva ned sina 

anteckningar	i	Deltagarhäftet.	(11)

➔ Låt grupperna samarbeta kring ett lagnamn. Avsätt mer tid senare 
					om	de	inte	har	bestämt	sig	än.	(12)

Uppgift 5: Städning ( 5 minuter)
➔ Be eleverna placera sina monterade installationer på en avsedd 
					plats.	(13)

➔ Om eleverna inte är färdiga med sina installationer placerar de 
     delarna till varje installation i en särskild förvaringsbehållare eller 
     påse. 
 

Nästa pass
➔ Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade 
LEGO® Robotlektion. De kommer att utreda och skapa en lösning på 
ett projekt. Resultatet av de tolv 

passen är att laget 
presenterar sin robot 
och sitt projekt på en 
turnering. 

8. Under byggtiden kan ni 
diskutera följande ämnen: 
e. Uppdrag 
f. Kärnvärden 
g. Regler 
h. Robotuppdrag 
i. Projekttema 
j.  Lagnamn 

9. Installationerna ska vara 
färdiga innan ni går vidare 
till nästa pass.

10. Det kan vara bra att ge 
lagen extra rutat papper 
om	de	behöver	fler	sidor	i	
Deltagarhäftet.

11. Lagnamnet är ett bra sätt 
att tidigt ange stämningen 
och betona kärnvärdena.  

12. Det	kan	vara	en	bra	idé	
att ställa i ordning ett 
utrymme för att öva med 
roboten samt för att 
förvara utrustningen mellan 
passen. 

http://bygganvisningarna
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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Pass 2: 

Kunden
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔ Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔  Utforska och skapa en lösning på projektscenariot i Deltagarhäftet.

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3 set

➔ Prototypmaterial till projektet 
 

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)

➔	Samla	in	projektmaterial	till	grupp	1.	(1)

➔ Ge	laget	ett	robotset.	(2)

LEGO®-seten ska redan vara klara enligt det översta 
kortet i lådan. Kontrollera att batterierna är laddade och 

programvaran inläst på enheterna. .

Uppgift 2: Gruppaktiviteter (70 minuter)
Grupp 2 
➔  Den här gruppen gör LEGO®	MINDSTORMS	EV3	Lektion	1.	(3,	4,	5,	6,	

7) 

Grupp 1 
➔			Gruppen	svarar	på	frågor	om	Projekt	1	(träkojan)	i	Deltagarhäftet.		

De	ska	sedan	brainstorma,	skissa	och	märka	upp	sin	egen	lösning	
på problemet samt skapa en prototyp med materialet som de får 
av dig. De har bara det här passet på sig för att skapa en egen 
lösning	på	projekt	1.	(8,	9,	10)	

 •  De får materialet som de ska använda till sin prototyplösning  
  av dig.

 • Uppmuntra grupperna att använda olika resurser som   
	 	 biblioteket,	internet	och	rekommenderade	uppdragsspecifika		
	 	 länkar.	(10)

1. Se listan över 
materialförslag till 
projektprototyper. Lagen 
kan alltid använda extra 
LEGO®-bitar om du har 
sådana.

2. I klassrummet ger du 
robotseten nummer och 
etiketter,	och	ger	laget	
ansvar för ett set under 
hela passet.

3. I deltagarhäftet 
presenteras uppgifterna.

4. Se till att alla får prova på 
de olika momentet under 
robotlektionerna.

5. Du kan ge medlemmarna 
i robotgruppen olika 
roller: 
a. Programmerare 
b. Byggare 
c. Utrustningsspecialist

6. Låt lagen ge sina robotar 
namn.

7. Lagen ska använda 
specifika	namn	så	att	det	
blir lätta att hitta.

8. Du kan ge medlemmarna 
i projektgruppen olika 
roller: 
a. Kommunikatör 
b. Forskare 
c. Projektledare
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Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 24.

Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔   Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 

anteckningar i Deltagarhäftet.

➔	Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna	
uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp).	(11) 

Uppgift 4: Städa (5 minuter)
➔					Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 

förvaringsutrymme.

➔ Be grupp 1 placera sin lösningsprototyp till en avsedd 
					uppvisningsplats,	eller	be	dem	ta	isär	den	efter	att	ha	delat	med 
     sig av den om materialet behövs till nästa pass. 
 

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion. De kommer att utreda och skapa en lösning på sitt 
projekt.

När grupperna ska delge varandra:

För robotgruppen…
•	Beskriv	lektionens	huvudidé.
• Lista/beskriv nya programmeringsblock.
• Peka ut eventuella nya sensorer som används.
• Visa åtgärder genom att visa/köra roboten.

För projektgruppen…
•	Beskriv	projektet	(om	det	är	relevant).	Ta	med		 	 	
		informationen	om	”Installation,	Expert,	Kund,	Plats”för	varje		
  projekt.
•	Lista/definiera	nya	termer.
• Visa skisser och prototyper. 
•	Lista/beskriv	problem,	begränsningar,	lösningar	för	varje		
  projektaktivitet. 

9. Grupperna bör hålla 
ordning på olika problem 
och	idéer	som	de	har	
diskuterat och använt.  
Målet är att välja ett 
slutgiltigt problem att 
fokusera	på,	så	det	
rekommenderas att 
de tänker på denna 
målsättning under varje 
pass. 

10. Se till att projektgruppen 
fyller i tabellen 
”Installation,	Expert,	Kund,	
Plats”.  Det är okej om de 
väljer mer än en expert 
för	ett	projekt,	och	de	kan	
även välja experter som 
inte är med i projektet.

11. Om lagen pratar i 
munnen på varandra 
kan du testa något av 
följande: 
a. Påminna deltagarna   
  om kärnvärdena. 
b. Utse en ledare som  
  går laget runt och  
	 	 lyssnar	på	allas	idéer		
  en åt gången.  
c. Välj en symbol – det  
  kan vara vad som  
	 	 helst,	till	exempel	ett		
  gem – och bara  
  personen som håller i  
  symbolen får prata.

Upptäcka:
Vi utforskar nya 
kunskaper och 

idéer.
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Pass 3:

Platsundersökning
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

 ➔  Utforska och skapa en lösning på projektscenariot.

 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Prototypmaterial

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)
➔		Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan	

använda. 

Uppgift 2: Gruppaktiviteter (70 minuter)

Grupp 2 
➔		Gruppen	svarar	på	frågor	om	Projekt	2	(lekplatsen)	i	

Deltagarhäftet.		De	ska	sedan	brainstorma,	skissa	och	märka	
upp sin egen lösning på problemet samt skapa en prototyp med 
materialet som de får av dig. De har bara det här passet på sig för 
att skapa en egen lösning på projekt 2.

 • De får materialet som de ska använda till sin prototyplösning  
	 	 av	dig.	(1)

 • Om gruppen har tid över kan de undersöka sitt projekt vidare  
	 	 med	olika	digitala	och	tryckta	resurser.	(2)

Grupp 1 
➔			Den	här	gruppen	gör	MINDSTORMS	EV3	Lektion	2.	(3)

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 25.

1. Projektgruppen kan 
skriva ned potentiella 
projektidéer	baserat	på	
vad de har lärt sig under 
passet.

2. Fråga projektgruppen om 
de kan komma på sätt att 
göra annan utrustning på 
lekplatsen mer tillgänglig.

3. I deltagarhäftet 
presenteras uppgifterna.
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Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔ Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 
     anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Låt varje grupp identifiera vilka kärnvärden som lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp).

Uppgift 4: Städning (5 minuter)
➔	Be	grupp	1	flytta	sin	robot	och	LEGO®-setet till avsett 
					förvaringsutrymme.	(4)

➔ Be grupp 2 placera sin lösningsprototyp till en avsedd 
					uppvisningsplats,	eller	be	dem	ta	isär	den	efter	att	ha	delat	med 
     sig av den om materialet behövs till nästa pass.

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion. De ska skapa en lösning på sitt projektscenario 
baserat på kriterierna.

Här	får	du	specifika	tips	på	
hur du kan hantera LEGO®-
set. 
•  Lägg LEGO®-bitar  
 du hittar i en kopp.  
 Om någon saknar  
 LEGO®-bitar kan de  
 titta i koppen och se  
	 om	de	finns	där. 
•  Släpp inte iväg laget  
 innan du har tittat på  
 deras utrustning. 
•  Locket till deras  
 robotset kan   
 användas som bricka  
 så att delarna inte  
 rullar iväg. 
•  Prata med          
 vaktmästaren/  
 städpersonal om delar  
	 som	ligger	på	golvet,		
 så att de inte slängs.

Skoj: 
Vi har kul!
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Pass 4:

Grunden
Målsättningar
Lagmedlemmarna ska:

➔ Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔ Välja sina kriterier och skapa en lösning på projektscenariot. 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-set

➔ Prototypmaterial 
 

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)

➔		Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan	
använda. 

Uppgift 2:  Gruppaktiviteter  (70 minuter)

Grupp 2 
➔  Den här gruppen gör LEGO®	MINDSTORMS	EV3	Lektion	3.	(1)

Grupp 1 
➔			Gruppen	svarar	på	frågor	om	Projekt	3	(byggnader)	i	

Deltagarhäftet.		De	ska	sedan	brainstorma,	skissa	och	märka	
upp sin egen lösning på problemet samt skapa en prototyp med 
materialet som de får av dig. De har bara det här passet på sig för 
att skapa en egen lösning på Projekt 3.

 • De får materialet som de ska använda till sin prototyplösning  
	 	 av	dig.	(2)

 • Om gruppen har tid över kan de undersöka sitt projekt vidare  
	 	 med	olika	resurser.	(3)

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 26.

1. I deltagarhäftet 
presenteras uppgifterna.

2. Projektgruppen kan 
skriva ned potentiella 
projektidéer	baserat	på	
vad de har lärt sig under 
passet.

3. Fråga projektgruppen 
om de kan komma på 
andra problem som 
kan lösas med modulär 
konstruktion.
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Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔ Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 
     anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Låt varje grupp identifiera vilka kärnvärden som lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

Uppgift 4: Städning (5 minuter)

➔	Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 
     förvaringsutrymme.

➔ Be grupp 1 placera sin lösningsprototyp till en avsedd 
					uppvisningsplats,	eller	be	dem	ta	isär	den	efter	att	ha	delat	med 
     sig av den om materialet behövs till nästa pass. 
 

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion. De ska skapa en lösning på sitt projektscenario 
baserat på sina valda kriterier.
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Pass 5: 

Vitruvius
Målsättningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔ Välja kriterier och skapa en lösning på projektscenariot. 
 

Material
➔ Deltagarhäfte

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Prototypmaterial 
 

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)

➔		Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan	
använda.

 

Uppgift 2:  Gruppaktiviteter  (70 minuter)
Grupp 1 
➔		Gruppen	svarar	på	frågor	om	Projekt	4	(inspektionsdrönare)	

Deltagarhäftet.		De	ska	sedan	brainstorma,	skissa	och	märka	
upp sin egen lösning på problemet samt skapa en prototyp med 
materialet som de får av dig. De har bara det här passet på sig för 
att skapa en egen lösning på Projekt 4.

 • De får materialet som de ska använda till sin prototyplösning  
	 	 av	dig.	(1)

 • Om gruppen har tid över kan de undersöka sitt projekt vidare  
	 	 med	olika	digitala	och	tryckta	resurser.	(2) 

Grupp 2 
➔   Den här gruppen ska slutföra LEGO®	MINDSTORMS	EV3	Lektion	4	(3).

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 27.

1. Projektgruppen kan 
skriva ned potentiella 
projektidéer	baserat	på	
vad de har lärt sig under 
passet.

2. Fråga projektgruppen om 
de kan komma på andra 
problem	inom	byggnad,	
konstruktion och 
underhåll som kan lösas 
med drönare.

3. I deltagarhäftet 
presenteras uppgifterna.
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Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔ Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 
     anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

Uppgift 4: Städning (5 minuter)

➔					Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	LEGO®-setet till avsett 
förvaringsutrymme.

➔ Be grupp 1 placera sin lösningsprototyp till en avsedd 
					uppvisningsplats,	eller	be	dem	ta	isär	den	efter	att	ha	delat	med 
     sig av den om materialet behövs till nästa pass. 
 

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion.	De	ska	brainstorma	idéer	och	skapa	en	plan	över	sin	
lösning på slutprojektet.

Påverkan:
Vi tillämpar det vi lär 
oss för att förbättra 

vår värld.
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Pass 6: 

Ritningar
Målsättningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔ Brainstorma	idéer	och	skapa	en	plan	för	projektlösningen 
 

Material
➔  Deltagerhäfte

➔ Challenge set 

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Prototypmaterial 
 

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)

➔	Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan 
     använda. 
 

Uppgift 2:  Gruppaktiviteter  (70 minuter)
Grupp 2 
➔  Den här gruppen ska slutföra LEGO®	MINDSTORMS	EV3	Lektion	5	(1,	

2)

Grupp 1 
➔			Den	här	gruppen	fortsätter	identifiera	problem	med	en	byggnad	

eller	offentlig	plats	i	sin	närhet.	(3,	4)	De	brainstormar	sedan	
lösningar	och	bestämmer	vilka	begränsningar	varje	lösning	har.	(5)	 
 • Grupp 2 får möjlighet att göra samma process under pass 7. 
	 •	Gruppen	kan	behöva	mer	papper	att	skriva	ned	idéer	och			
  lösningar på.

➔ Några vägledande frågor du kan ställa till gruppen om deras 
     innovationsprojekt: 
 • Vilka intressanta fakta har du lärt dig om problemet? 
 • Finns det några lösningar på problemet i nuläget? Vad i dessa  
  lösningar fungerar inte? 
	 •	Hur	kan	en	befintlig	lösning	förbättras?	 
 • Har du någon helt ny lösning på problemet?

➔ På resurssidan för FIRST® LEGO®	League	finns	länkar	och	resurser 
     som är kopplade till uppdraget. Grupperna kan behöva mer tid 
					utöver	passet	för	att	forska	och	svara	på	frågorna.	(6,	7,	8,	9)

1. Deltagarhäftet visar 
oppgavene. 

2. Grupperna kan lägga till 
eller ta bort tillbehör när 
roboten	befinner	sig	i	
Hem under en match.

3. Du kan låta laget välja 
ett problem som de har 
någon personlig koppling 
till och känner något inför. 

4. Du kan bestämma hur 
ni	definierar	”närhet”.	
Om det känns rimligt för 
ditt lag att bara titta på 
problem i er skola eller 
stad är det helt okej. 
Om du vill låta eleverna 
undersöka problem i ett 
större område går det 
också bra.

5. Påminn eleverna om 
några riktlinjer kring 
brainstorming innan de 
börjar 
•		 Inga	idéer	är	dåliga. 
•  Säg allt och vad som  
 helst som de kommer  
	 på.	En	galen	idé	kan		
 också leda  
 någonstans. 
•		 Skriv	upp	alla	idéer	i		
 en lista.

6. Se till att 
lagmedlemmarna samlar 
referenserna där alla 
kommer	åt	den,	antingen	
online eller på papper.

7. Lagen kan använda 
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Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 28.

Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔   Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 

anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Låt laget diskutera problemen och lösningarna för projektet som 
					grupp	1	har	identifierat.

➔	Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

Uppgift 4: Städning (5 minuter)

➔	Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 
     förvaringsutrymme.

➔ Be grupp 1 placera lösningen på projektet som de har skapat på 
     avsedd uppvisningsplats. 
 

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion. De ska skapa en lösning till sitt Projekt.

följande resurser till sina 
projekt: 
•  Internet 
•  Böcker eller tidningar  
 från biblioteket 
•  Aktuella händelser 
•  Personliga berättelser 
•  Exsperter

8. Under pass 6 och 7 får 
alla grupper chansen att 
identifiera	ett	problem	
i sin egen närhet och 
brainstorma en lösning.  
Det hjälper er att 
bestämma vad lagets 
slutprojekt ska vara.

9. Påminn grupp 1 om att 
använda vita LEGO®-
bitar när de skapar 
en installation över 
projektlösningen. Norsk: 
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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PASS 7: 

Byggregler
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔ Bestämma vilket material som behövs för att skapa slutprojektet.

➔ Arbeta med att skapa en projektlösning. 
 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Projektresurser 
 

Uppgift 1: Kom godt i gang (5 minuter)

➔		Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan	
använda. 

UPPGIFT 2: Gruppaktiviteter  (70 minuter)

Grupp 2 
➔ Den här gruppen fortsätter identifiera problem i en byggnad 
     eller struktur i sin närhet.  De brainstormar sedan lösningar och 
					bestämmer	vilka	begränsningar	varje	lösning	har.	(1)

 • Grupp 2 gjorde samma process under pass 6.

	 •		Gruppen	kan	behöva	mer	papper	att	skriva	ned	idéer	och		
  lösningar på.

➔ Några vägledande frågor du kan ställa till gruppen om deras 
					innovationsprojekt:	(2)	 	

  • Vilka intressanta fakta har du lärt dig om problemet? 

  • Finns det några lösningar på problemet i nuläget? Vad i   
    dessa lösningar fungerar inte?

  • Hur kan en befintlig lösning förbättras? 

  • Har du någon helt ny lösning på problemet?

➔ På resurssidan för FIRST® LEGO®	League	finns	länkar	och	resurser 
     som är kopplade till uppdraget. Grupperna kan behöva mer tid 
					utöver	passet	för	att	forska	och	svara	på	frågorna.	(3)

Grupp 1 
➔  Den här gruppen ska slutföra LEGO®	MINDSTORMS	EV3	Lektion	6.	(4)

1. Berätta för eleverna att 
laget kanske inte väljer 
just	deras	favoritproblem,	
men de kommer att välja 
något som alla kan hålla 
med om.

2. Följande frågor 
kan underlätta när 
laget går igenom 
projektmöjligheterna: 
•  Vilken lösning passar  
 bäst för vårt problem? 
•		 Vilken	lösning	är	flest		
 intresserade av? 
•  Vilken lösning skulle  
 ha störst inverkan  
 på samhället i vår  
 närhet eller världen? 
•  Vilken lösning kan vi  
 formulera på ett  
 mycket tydligt sätt? 
• Fundera på om det  
 är realistiskt för dig  
 eller andra att   
 implementera  
 lösningen. 
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Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 29.

UPPGIFT 3: Dela (10 minuter)
➔ Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 
     anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Låt laget diskutera problemen och lösningarna för projektet som 
					grupp	2	har	identifierat.

➔ Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

UPPGIFT 4: Städning (5 minuter)

➔					Be	grupp	1	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 
förvaringsutrymme.

➔ Låt grupp 2 placera sina material och installationen de har byggt i 
     avsett förvaringsutrymme. 
 

Nästa pass
➔    Berätta att de i nästa pass ska göra klart sin tilldelade LEGO® 

Robot-lektion. De ska fortsätta skapa en lösning till sitt slutprojekt.

3. Uppmuntra 
lagmedlemmarna 
att använda olika 
internetresurser,	till	
exempel	artiklar,	böcker	
och tidskrifter. 

4. I deltagarhäftet 
presenteras uppgifterna.

Inkluderande: 
Vi respekterar 
varandra och 

drar nytta av våra 
olikheter.
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Pass 8:

Bygga
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔ Slutföra den LEGO® Robot-lektion de har fått tilldelad.

➔ Arbeta med uppdrag på robotmattan.

➔ Välja ett slutprojektproblem till laget.

➔ Börja arbeta med en prototyp med hjälp av materialet de har fått 
 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3-set

➔ Projektresurser 
 

Uppgift 1: Komma igång (15 minuter)

➔	Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan 
     använda.

➔ Hela gruppen måste bestämma sig för ett Projekt åt laget och en 
     lösning. Du kanske behöver vägleda lagen när de fattar beslut om 
					projektet.	Du	kan	hitta	flera	tips	på:	https://hjernekraft.org/fll/for-
veiledere?lang=se

Uppgift 2: Gruppaktiviteter  (60 minuter)

Grupp 2 
➔		Den	här	gruppen	slutför	kranuppdrag,	lektion	8	med	LEGO® 

MINDSTORMS	EV3.	(1)

➔ Laget bör titta noggrant på uppdragen och reglerna för 
					robotkonkurrensen.	(2,	3,	4)

	 •	Kontrollera	att	laget	tar	hänsyn	till	reglerna	i	robotuppdraget,		
	 	 till	exempel	robotens	storlek	och	speltid.	(5,	6)

Grupp 1 
➔  Den här gruppen arbetar med att skapa lagets slutliga projekt. De 

börjar med att forska och lista alla begränsningar som gäller för 
lösningen,	och	brainstormar	sedan	hur	de	kan	testa	lösningen.		
De ska skissa och märka lösningarna i Deltagarhäftet och sedan 
bygga en prototyp som innehåller vita LEGO®-bitar,	som	även	
används	i	deluppdrag	11	i	robotuppdraget.	(7)

1. Kran-uppdraget hittar 
du i Robotlektioner 
i Deltagarhäftet. 
Bygginstruktioner 
och exempel på 
programmeringar 
kan laddas ner från 
hjernekraft.org/fll/
for-lag/oppdrag/
byggeinstruksjoner

2. Se till att varje lagmedlem 
förstår vad som behöver 
göras i uppdraget.

3. Förslag på uppdrag som 
lagen kan börja med: 
a. Kran 
b. Gunga 
c. Innovativ   
       arkitektur 
d. Hiss

4. Lagen kan leta efter 
uppdrag som använder 
grundläggande 
färdigheter som: 
a.	 Tryck,	dra	eller	lyft 
b. Installation som är  
 nära Hem eller   
väggen 
c. Navigering med hjälp  
 av väggen  
d. Navigering genom att  
 följa linjer  
e. Enkelt komma   
 tillbaka till Hem   

5. Vi rekommenderar 
att lagen övar på sina 
uppdrag på ett robotbord.

6. Du kan även placera 
mattan på golvet eller på 
ett stort bord.

https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere?lang=se
https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere?lang=se
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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Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 30.

Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔   Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 

anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Be grupp 2 berätta vilka uppdrag de har jobbat med att lösa.

➔ Be grupp 1 berätta hur de har jobbat med projektet.

➔ Ge	båda	grupperna	tid	att	diskutera	strategin	inför	robotuppdraget, 
     kopplat till deluppdragen de ska utföra.

➔ Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

UPPGIFT 4: Städning (5 minuter)

➔					Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 
förvaringsutrymme.

➔ Låt grupp 1 placera sina material och installationen de har byggt i 
     avsett förvaringsutrymme. 
 

Nästa pass
➔    Berätta för dem att de under nästa pass ska slutföra sin sista 

lektion i LEGO® Robot och arbeta med att lösa ett robotuppdrag. 
De ska testa en lösning på sitt slutprojekt.

7. Val av problemställning: 
Ni kan använda någon 
av	projektidéerna	från	
pass 6 och 7 eller komma 
på något helt nytt.  Om 
du vill låta lagen rösta 
om projektproblem och 
-lösning går det också 
bra.  Men det är också 
okej om du vill bestämma 
vilket ämne som passar 
ditt lag bäst.
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PASS 9: 

Inspektion
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Arbeta med uppdrag på robotbanan..

➔ Skapa en presentation av projektet.    
 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Robot

➔ Projektresurser 
 

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)

➔		Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan	
använda.

Uppgift 2:  Gruppaktiviteter  (70 minuter)
Grupp 1 
➔  Den här gruppen arbetar med att lösa uppdrag. Påminn gruppen 

om	att	gå	igenom	reglerna.	(1)

➔ Några vägledande frågor du kan ställa till gruppen om deras 
					strategi	i	robotuppdraget:	(2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12)

 • Vilka uppdrag ligger nära varandra på robotmattan?

 • Vilka uppdrag kan göras tillsammans för maximalt antal   
  poäng?

	 •	Vilka	uppdrag	finns	nära	startområdet?

 • Vilka uppdrag använder liknande mekanismer?

  • Hur svåra är de olika uppdragen?

Grupp 2 
➔  Den här gruppen börjar skapa presentationen till lagets Projekt.  

Avgör	i	förväg	vilka	möjligheter	laget/lagen	har	tillgång	till.		(13)

➔ Grupp 2 ska göra en lista över vad grupp 1 behöver göra klart 
     under nästa pass.

1. Laget bör fundera över 
strategi och välja vilka 
uppdrag de ska försöka 
sig på. 

2. Du kan även låta 
grupperna jobba med 
olika deluppdrag så att 
de får kontinuitet i arbetet 
med robotuppdraget.

3. Laget kan lägga till 
eller ta bort verktyg när 
roboten	befinner	sig	i	
Hem under en match.

4. Oroa er inte för poäng. 
Fokusera på att ha 
kul. Börja med en 
grundläggande  (norsk 
et	enkelt)	robotdesign	
och utveckla den. Det är 
otroligt vad mycket en 
grundläggande robot som 
rör sig rakt kan göra.

5. När laget har en 
grundläggande robot 
testar ni om den kan gå 
rakt. Om roboten inte kan 
gå rakt kan ni undersöka 
robotens tyngdpunkt och 
balans. 

6. Robotgruppen kan göra 
en lista över allt som 
behöver göras för att 
robotprogrammeringen 
ska bli klar.

7. Robotgruppen kan 
bestämma vilka uppgifter 
som ska göras och 
bestämma deadlines.

8. Var roboten startar har 
stor inverkan på var den 
hamnar. För effektiva 
anteckningar över var 
roboten placeras i 
startområdetinnan den 
lämnar startområdet 
för att göra ett uppdrag. 
Det är mycket viktigt 
att startpositionen är 
konsekvent.
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Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 31.

Uppgift 3: Dela (10 minuter)
➔ Be varje grupp dela med sig av sina resultat och skriva ned sina 
     anteckningar i Deltagarhäftet.

➔ Be grupp 2 berätta hur de har jobbat med projektet.

➔ Be grupp 1 berätta vilka uppdrag de har jobbat med att lösa.

➔ Ge båda grupperna tid att diskutera strategin i uppdragen som  
     ska utföras i robottävlingen.

➔ Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp). 
 

Uppgift 4: Städning (5 minuter)

➔	Be	grupp	1	flytta	sin	robot	och	LEGO®-setet till avsett 
     förvaringsutrymme.

➔ Låt grupp 2 placera sina material och installationen de har byggt i 
     avsett förvaringsutrymme. 
 

Nästa pass
➔ Berätta att de i nästa pass ska jobba med att lösa ett 
     robotuppdrag och förbättra sin lösning på projektet. Båda 
     grupperna förbereder sig inför slutprojektet och 
     robotpresentationen.

9. Lagen bör spara sina 
program ofta! Lagen 
kan göra datummärkta 
säkerhetskopior av sina 
program och spara dem 
på olika platser. 

10. Lagen bör inte försöka 
programmera för 
många steg samtidigt. 
De bör kontrollera 
noggrannheten allt 
eftersom.

11. Lagen kan dokumentera 
de olika delarna i 
programmet med hjälp av 
kommentarsfunktionen. 
(detta är också smart 
då de ska göra en 
presentation på 
turneringsdagen).

12. Det går alltid att göra 
förbättringar när man 
programmerar en robot. 
Lagen bör testa sina 
robotar och förbättra 
eventuella	fel,	ineffektiva	
delar eller inkonsekvenser 
i funktionen. 

13. Lagen kan presentera 
sitt projekt på många 
olika sätt.  De kan göra 
ett	bildspel,	en	affisch	
eller varför inte en 
dramatisering?  
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Pass 10:

Renoveringar
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔ Arbeta med uppdrag på robotmattan

➔ Förbereda sig inför Teknikpresentationen och robottävlingen.

➔ Göra klart sin presentation av projektet.   

Material
➔ Deltagarhäfte

➔ Challenge set

➔ LEGO® MINDSTORMS Education EV3

➔ Robot

➔ Projektresurser

Uppgift 1: Komma igång (5 minuter)
➔ Ta	med	projektmaterial,	robotset	och	enheter	som	lagen	kan 
     använda.

Uppgift 2: Gruppaktiviteter (60 minuter)
Grupp 1 
➔		Den	här	gruppen	gör	klart	presentationen	av	sitt	Projekt.	(1,	2,	3,	4,	5,	6
 
Grupp 2 
➔		Den	här	gruppen	arbetar	med	att	lösa	uppdrag.	(7,	8,	9,	10)
➔ De förbereder sig också inför Teknikpresentationen. 

Påminn lagen om att använda Domareformulär när de förbereder sig 
inför slutpresentationen.

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 32.

1. Laget kan använda sig 
av	affischer,	bildspel,	
modeller,	videoklipp,	
rekvisita,	dräkter	och	
annat när de presenterar 
sitt projekt. 

2. Laget	kan	göra	t-tröjor,	
huvudbonader eller 
dräkter att ha på sig när 
de presenterar projekten 
eller deltar i turneringen.

3. Vissa lag delar upp de 5 
minuterna och använder 
olika metoder under 
presentationen.

4. Lagen bör ha i åtanke vad 
det är realistiskt att hinna 
med på 5 minuter. De ska 
hinna ställa i ordning och 
presentera sig.

5. Ge alla lag 
domareformulär,	så	
att de vet vad som 
förväntas av dem under 
presentationen.

6. En lista med ämnen 
som ska tas upp i 
presentationerna av 
projektet och roboten 
finns	i	den	Deltagarhäftet.

7. 7. Uppdragsplaneringen 
bör göras med 
visuella och taktila 
aktiviteter kring banan. 
Självhäftande lappar och 
uppdragsplaneringskort 
fungerar bra.
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Uppgift 3: Dela (20 minuter)
➔ Be varje grupp diskutera vad de har uppnått under passet. De bör 
     även diskutera teknik- och projektpresentationerna. Hela laget ska  
     medverka i presentationerna.

➔ Låt	varje	grupp	identifiera	vilka	kärnvärden	som	lagmedlemmarna 
					uppvisar	(i	sin	egen	grupp	eller	en	annan	grupp).

Uppgift 4: Städning (5 minuter)
➔	Be	grupp	2	flytta	sin	robot	och	sitt	LEGO® till avsett 
     förvaringsutrymme. 

➔     Låt grupp 1 placera sina material och installationen de har byggt i 
avsett förvaringsutrymme. 
 

Nästa pass
➔ Berätta att de under nästa pass ska öva på sina presentationer. 

8. Tänk	på	att	2,5	minuter	
inte	är	lång	tid,	och	att	
man bör beräkna tid för 
robotens turer tillbaka till 
Hem. 

9. Robotgruppen fortsätter 
programmera	roboten,	
testa den och göra 
upprepade ändringar.

10. När lagen utformar 
verktyg bör de försöka 
hålla dem så enkla som 
möjligt. Se till att verktyg 
kan fästas ordentligt på 
roboten men också är 
lätt att byta ut mellan 
matcherna om det behövs. 
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Pass 11: 

Generalrepetition
Målsätningar
Lagmedlemmarna ska:

➔  Presentera sitt projekt.

➔ Gå igenom domareformuläret.

➔ Ge varandra feedback på presentationerna.

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Slutprojektmaterial

Uppgift 1: Komma igång (20 minuter)
➔  Laget ska samla in materialet de behöver när de presenterar sitt 

projekt.	(1)

➔ Ge	laget	tid	att	förbereda	sig	för	sina	presentationer.	(2)

Uppgift 2: Projekt- och 
Kärnvärdespresentationer (50 minuter)
➔	Laget	håller	presentationer	i	Projekt	och	Kärnvärden.	(3)

➔ Lämna tid för frågor i slutet av presentationerna (ingår ej i de fem  
				minuterna).	(4)

Uppgift 3: Feedback (10 minuter)
➔ Anteckna feedback till laget på domareformuläret och låt lagen gå 
					igenom	den.	Du	använder	domareformuläret	igen	under	pass	12.	(5,	6) 
 

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 33.

1. Fråga laget hur 
de använde sig av 
kärnvärdena när de 
skapade projektet.

2. Överväga att ge varje 
lagmedlem en fråga 
att prata om så att alla 
deltar.

3. Laget ska få 5 minuter 
på sig att presentera 
projektet och 5 minuter 
till Kärnvärdena. 
Presentationen kan vara 
kortare MEN INTE längre.

4. Uppmuntra dem att 
utvärdera varandra. 

5. Du kan låta lagen dela 
sina presentationerna 
med: 
• Andra lag 
• Experter på ämnet 
• Andra som kan ha  
 nytta av lösningen 
• Eventuellt föräldrar 
 och andra  
 intresserade

Innovation:
Vi använder 

kreativitet och 
uthållighet för att 

lösa problem.
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Uppgift 4: Städning (10 minutter)
➔     Låt agen placera sitt projekt på avsedd uppvisningsplats eller i 

förvaringsutrymmet.

 • Om projektet inte ska användas i framtiden eller visas upp  
  låter du lagen avgöra om något material kan återanvändas så  
  att de kan lägga tillbaka materialet där det ska vara. 
 

Nästa pass
➔  Berätta att de under nästa pass ska presentera sin robot och 

sin	programmering,	visa	upp	sin	robot	på	robotbanan	och	lösa	
uppdrag.

6. Hitta domareformuläret 
på Hjernekraft.org och 
använd dessa.

http://Hjernekraft.org
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Pass 12: 

Generalrepetition
Målsättningar
Lagmedlemmerna ska:

➔  Presentera robotens design och programmeringen.

➔ Gå igenom domareformuläret.

➔ Demonstrera roboten på robotbanan.

➔ Ge varandra feedback på presentationerna. 
 

Material
➔  Deltagarhäfte

➔ Challenge set 

➔ Färdig robot 
 

Uppgift 1: Komma igång (10 minuter)

➔  Laget ska skaffa in materialet de behöver till sin 
Teknikpresentation.

➔ Teknikpresentationen görs lämpligast vid ett robotbord för  
					demonstration	av	robotuppdragen.	(1) 
 

Uppgift 2: Teknikpresentation och 
demonstration av robotkörningen (60 minuter)

➔  Laget presenterar sin robotlösning. De presenterar i två delar:

 •  Presentation av robotens design och programmeringen 
	 •		Demonstration	av	roboten	på	robotbanan	(2,5	minuter).	(2)

➔ Lämna	tid	för	frågor	i	slutet	av	varje	presentation.	(3,	4)

Uppgift 3: Feedback (10 minuter)
➔  Anteckna feedback till laget på domareformuläret och låt lagen gå 

igenom	den.	(5)

Koppling till Deltagarhäfte
Alla lagmedlemmar ska fylla i sida 33.

1. 1Laget bör få upp till 
5 minuter på sig för 
presentationen av sin 
robotdesign. 

2. De	har	2,5	minuter	på	
sig att visa hur roboten 
fungerar på banan.

3. Du kan fråga lagen 
hur de använde sig av 
kärnvärdena när de 
skapade roboten.

4. Uppmuntra dem att 
utvärdera varandra.  

5. Hitta domareformuläret 
på Hjernekraft.org och 
använd dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 LAGLEDARHÄFTE -  HJERNEKRAFT.ORG

Uppgift 4: Städning (5 minuter)
➔     Låt laget placera sin robot på avsedd uppvisningsplats eller i 

förvaringsutrymmet.

Nästa pass
➔ Berätta att nästa gång är det turneringsdag och att de då 
kommer att träffa andra lag som arbetat med precis samma 
uppdrag,	men	antagligen	löst	uppgifterna	på	ett	annat	sätt.	Betona	
att det är arbetet under resans gång som är det viktigaste och att 
turneringsdagen	är	kronan	på	verket	då	man	kan	fira	allt	det	man	
lärt	sig,	både	socialt	och	ämnesmässigt.

6. EFTER	turneringen,	kan	
du avsluta det sista 
evenemanget som lagen 
deltar i så här: 
•  Låt lagen städa   
 och ta isär robotar  
 och projektmodeller. 
•  Inventera robotarna  
 och kontrollera att de  
 har alla delar. 
•  Ge lagen tid att   
	 reflektera	över	sina		
 erfarenheter.  
•  Utvärdera ert   
 arbete. Både på lag-  
 och lagledarnivå. 
•  Fira vad de har   
 åstadkommit!
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BILAGA 1
Robotlektioner

FIRST® LEGO® League Robot Lessons (MINDSTORMS EV3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robot Lesson 6
Learn to stop at and follow lines.

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

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

1 2 C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programnamn  

Skapa ett rörelsediagram för roboten för varje program ni planerar att köra. Skissa upp vägen roboten ska ta när 
den utför programmet. Varje gång roboten stannar eller gör något visar ni vad den gör i diagrammet. 

Programbeskrivning
Förklara	varje	rörelsediagram	genom	att	visa	och	förklara	kod,	pseudokod	(skriftlig	sammanfattning),	
flödesdiagram	eller	något	annat	sätt.	
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BILAGA 3
Rapportmall Teknik

Robotens funktioner
Vilken är er favorit? 
Vilken funtion är mest innovativ?

Verktyg
Beskriv robotens olika verktyg och 
deras syften. 

Motorer
Vilka	motorer	finns	på	roboten?	
Vad har de för syfte?

Sensorer
Vilka	sensorer	finns	på	roboten?	Vad	
har de för syfte?

Strategi
Beskriv kortfattat er strategi på 
robotbanan.  

Programmering
Hur många program använder ni? 
Vilket program är ni mest nöjda med?

Programnamn Uppdrag
Slutfört Programmerade robotåtgärder Antal lyckade 

uppdrag
Vad heter det här 

programmet i 
roboten? 

Ange vilka uppdrag 
roboten ska utföra i 

programmet. 

Lista typerna av åtgärder som utförs i programmet. Lista 
eventuella	programmeringskommandon,	t.ex.	loopar	och	

funktioner. 

Hur ofta lyckas ni 
med uppdraget/

uppdragen? 

Sammanfattning av programmet 
Vad kan roboten göra?  Lista alla program som ni planerar att köra under tävlingen.  Bifoga ytterligare sidor om det 
behövs. 

Rapporten skriver ni på er Lagsida på hjernekraft.org
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Rapportmall Projekt

Problem
Vilket uppdrag ska lösas?

Forskningsresultat
Vilken information hittade ni om ert 
problem?

Designprocess
Vilka processer använde ni när ni 
utformade projektlösningen?

Slutlösning
Vilken lösning valde ni att presentera?

Begränsningar
Vilka begränsningar har er lösning?

Delning:
Vem delade ni er lösning med? Har ni 
delat lösningen med någon som skulle 
kunna dra nytta av den?

Källor
Detta kan omfatta tryckta och digitala 
resurser samt information från en 
expert.

Rapporten skriver ni på er Lagsida på hjernekraft.org
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Rapportmall Kärnvärden
Hur använde laget kärnvärdena när roboten och projektet skapades? Beskriv och ge exempel på hur ni 
agerade utifrån dessa kärnvärden

Upptäcka
Vi	utforskar	nya	kunskaper	och	idéer.

Innovation
Vi använder kreativitet och uthållighet 
för att lösa problem.

Påverkan
Vi tillämpar det vi lär oss för att 
förbättra vår värld.

Inkludering
Vi respekterar varandra och drar nytta 
av våra olikheter.

Samarbete
Vi är starkare när vi arbetar 
tillsammans.

Skoj
Vi har kul!

Gracious Professionalism®

Vi	uppmuntrar	arbete	av	hög	kvalitet,	
betonar andras värde och respekterar 
alla

Coopertition®

Vi lär oss av och lär ut till våra 
lagkamrater. När vi tävlar hjälper vi och 
stöttar andra när det går.

Rapporten skriver ni på er Lagsida på hjernekraft.org
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BILAGA 4
Projektet i korta drag

Under projektet kommer laget att:

Identifiera
Välja ut ett problem och hitta lösningar som vi redan använder för att 
försöka åtgärda det. Fråga:

➔ Varför är det här problemet svårt att lösa? 

➔ Kan ni komma på en ny lösning?

➔ Kan	ni	komma	på	ett	sätt	att	förbättra	er	befintliga	lösning? 
 

Designa
Fundera ut möjliga lösningar på problemet. Målet är att ta fram en innovativ lösning som löser problemet genom 
att:

➔	Förbättra	något	som	redan	finns

➔	Använda	något	som	redan	finns	på	ett	nytt	sätt	ELLER

➔	Uppfinna	något	helt	nytt. 
 

Dela
➔  Presentera lösningen för minst en utomstående person.

➔ Presentera lösningen för personer som är intresserade av uppdraget eller ett proffs på området. 

➔ Be alla som laget delar med sig till om feedback. 
 

Förbereda
Förbered en 5 minuter lång presentation som ni kan använda när ni presenterar arbetet på turneringsdagen. 
Presentationen	måste	göras	live.	Presentationen	kan	innehålla	bland	annat	affischer,	bildspel,	modeller,	
multimediaklipp,	rekvisita	och	dräkter.	Använd	eran	fantasi,	men	se	till	att	fokusera	på	att	förklara	problemet	ni	har	
valt	ut,	beskriva	lösningen	och	berätta	om	hur	ni	har	delat	idéerna	med	andra.	

Rådfråga en lokal expert
Om du har tid kan du kontakta 
en lokal expert som kan berätta 
om ämnet för uppdraget eller ge 
insikter om lagets lösning. Ställ 
frågor via e-post. Alternativt kan du 
låta lagen forska kring information 
online från en expert på ämnet. 
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BILAGA 5
Kärnvärden i korta drag

Kärnvärdena är själva hjärtat i FIRST® LEGO® League. Genom att ta till sig kärnvärdena lär sig lagen att en 
stöttande	tävlingsanda	och	att	göra	framsteg	tillsammans	inte	står	i	motsats	till	varandra,	och	att	grunden	
till lagarbete är att hjälpas åt. Uppmuntra lagen genom att använda kärnvärdena där det är relevant. Fira att 
lagen lär sig de viktiga värdena genom att belöna lagen när de agerar enligt dessa principer. 
 

Kärnvärden i praktiken
➔ Upptäckter som inte bara fokuserar på att få fördelar eller vinna priser.

➔	Integrera	nya	idéer,	förmågor	och	färdigheter	man	lär	sig	i	vardagen.

➔	Lyssna	och	ta	hänsyn	till	idéer	från	alla	i	laget.

➔ Alla lagmedlemmar känner sig som en värdefull och viktig del av laget.

➔ Laget hjälper eller tar emot hjälp från ett annat lag.

➔ Ha skoj i allt man gör. 
 

Aktiviteter
Instruktioner	för	rekommenderade	teambuildingaktiviteter	finns	i	resursbibliotekek: https://hjernekraft.org/fll/for-
veiledere/ressurser. Med hjälp av dessa får lagen dels öva på kärnvärdena för FIRST® men även lära sig mer om 
den tekniska designprocessen och strategier för projektledning.

➔ Samarbete: Teknisk designprocess 

➔ Upptäcka: Sätta upp mål

➔ Inkludering: Tilldela roller

➔ Innovation: Skapa en tidslinje

➔ Samarbete: Bygga broar

➔ Påverkan: Identifiera möjligheter att nå ut

➔ Skoj: Skapa en hejaramsa

Lagnamn
Upptäckt Inkludering

Tillämpning CoopertitionTM

Annat

Inte bredare än 123 cm

In
te

 h
ög

re
 ä

n 
91

 c
m

https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser
https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser
https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser
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BILAGA 6
Exempel på frågor från domarna

• Vilket problem valde ert lag att lösa?
• Vilka källor använde ni?
• Har ni anpassat en befintlig lösning eller skapat en egen lösning?
• Frågade ni en expert om råd när ni arbetade med projektet?

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

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

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

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

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

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

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

• Hur har ni visat respekt och varit inkluderande, inom laget och utanför det?
• Hur har ni lärt er och visat stöttande tävlingsanda, rättvisa och integritet, inom laget och utanför det?
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ORDLISTA
 
➔ Arkitekt – en person med kompetens inom   
 konsten och vetenskapen bakom att bygga   
 strukturer och byggnader. Arkitekter bestämmer  
 hur byggnader ska se ut.

	 Exempel	på	faktorer:	kundens	behov,	energi-	och 
	 kostnadseffektivitet,	styrka	och	hållbarhet.	

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

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

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

➔ Civilingenjör– en person med kompetens   
 i att utforma och bygga offentliga och privata   
 infrastrukturprojekt.

	 Exempel:	vägar,	byggnader,	flygplatser,	tunnlar,		
	 dammar,	broar	och	system	för	vattenförsörjning		
 och avlopp. 

➔ Infrastruktur – grundläggande service som   
 förser en plats med de moderna faciliteter som  
 krävs för att samhället ska fungera.

	 Exempel:	vägar,	broar,	tunnlar,	vattenvägar,		 	
	 vatten	och	avlopp,	elnät	och	telekommunikation		
	 (inklusive	Internet)

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

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

➔ Miljöingenjör – en person med kompetens i att  
 skydda människor från negativ miljöpåverkan.

 Exempel: minska luft- och vattenföroreningar   
	 och	förbättra	återvinningen,	avfallshanteringen		
 och folkhälsan. 

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

➔ Offentlig plats – ett område eller en plats som  
 är öppen och tillgänglig för alla.

 Exempel: torg och parker samt ytor som kopplar  
	 ihop	utrymmen,	till	exempel	trottoarer	och	gator.

➔ Platsundersökning – processen för att välja ut  
 och utveckla bästa möjliga plats för en byggnad  
 eller konstruktion.

	 Exempel	på	faktorer:	topografi,	landformer,		 	
	 dränering,	samhälls-	och	miljöpåverkan.

➔ Struktur – ett system med hopmonterade delar  
 som används för att ge stöd till en tyngd eller   
 last. Det är inte tänkt att människor ska vistas  
 här kontinuerligt.

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

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

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

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