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UDFORSK LIV OG REJSE I OG GENNEM RUMMET!  
Saml dit hold og vær klar til at udforske, udfordre og innovere i den krævende og inspirerende 
udstrækning vi kalder rummet!

2018/2019 FIRST® LEGO® League sæsonen kræver at I arbejder sammen for at bryde ud af 
jeres jordiske begrænsninger. Har I hvad der skal til for at gå INTO ORBITSM?

LAGETS UPPGIFTER:

RAPPORT-
INDLEVERING

DOMMER-
PRÆSENTATIONER

LAVE
STAND

ROBOT-
KØRSEL
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RAPPORT
Alle hold skal indlevere en rapport, som beskriver det arbejde, der er lavet i FIRST® LEGO® League i denne sæson. 
Målet med rapporten er blandt andet at dokumentere arbejdsprocessen, ligesom det er en hjælp til dommerne, 
når de skal forberede sig til præsentationerne på turneringsdagen. Rapporten skriver I direkte ind på holdsiden på 
www.hjernekraft.org. Den skal være færdiggjort inden den deadline, der er stillet fra arrangørerne. Den eksporteret 
til en PDF-fil som dommerne kan bruge som forberedelse. Dersom I ønsker at skrive i et andet tekstdokument, kan 
I gøre det, og derefter kopiere det ind på hjernekraft. 

I kan indsætte billeder mv. i rapporten (max 5 billeder pr. kategori), og I skal huske at holde jer inden for det
ord-antal, der er opgivet for hver del.

KERNEVÆRDIER (Max 500 ord)
Beskriv hvordan I har arbejdet med at bruge kærneværdierne gennem hele arbejdsprocessen, og hvordan disse 
har påvirket jer som hold.

PROJEKT (Max 1000 ord)
Skriv et sammendrag af det, I har lavet i projektperioden, der beskriver nøgleelementerne i jeres projekt. Her skal I 
kort forklare, hvilken problemstilling I har valgt, hvordan I har gennemført processen, og hvilke resultater/løsninger, 
I er kommet frem til.

MARKEDSFØRING (Max 500 ord)
I skal beskrive, hvordan I har arbejdet med markedsføringen af jeres ide. Beskriv arbejdsprocessen, tidsforbruget, 
hvilke resourcer I har brugt, og hvor I har hentet jeres informationer fra. Hvordan har I valgt det/de medier/steder, 
hvor I har spredt budskabet om jeres produkt/løsning. 

TEKNOLOGI (Max 1000 ord)
Forklar, hvordan I har arbejdet jer frem til den endelige strategi og design af robotten. Beskriv hvordan I har gen-
nemført processen med teknologi-delen (tidsmæssigt, resourcer, informationer mm.). 
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FIRST® KERNEVÆRDIER 
Kerneværdierne er essentielle i FIRST® LEGO® League. Ved at efterleve kerneværdierne lærer deltagerne, at 
venskabelig konkurrence og gensidig vinding ikke er adskilte mål, og at teamwork er baseret på, at man hjælper 
hinanden.  Gennemgå de nye FIRST kerneværdier med holdet, og diskuter dem, når der er behov for dem.

Vi udtrykker FIRST® filosofierne Gracious Professionalism® og Coopertition® gennem vores kerneværdier:

 Opdagelse: Vi udforsker nye færdigheder og ideer.

  Innovation: Vi bruger kreativitet og udholdenhed til at løse problemer.

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

    Inkludering: Vi respekterer hinanden og rummer hinandens forskelligheder. 

     Teamwork: Vi er stærkere, når vi står sammen.

      Sjov: Vi har det sjovt!

PLAKATEN MED KERNEVÆRDIER
Plakaten med kerneværdier er designet til at hjælpe med at fortælle dit holds unikke historie. 
Skab en plakat med kerneværdier:

1. Diskuter, hvordan jeres hold brugte kerneværdierne gennem denne sæson - både til holdmøder og i 
andre situationer.  Lav en liste med eksempler.

2. Bed holdet om at udvælge eksempler, der demonstrerer de specifikke kerneværdiområder, som er 
beskrevet nedenfor.  Det er typisk disse kategorier, som dommerne har sværest ved at undersøge under 
bedømmelsessessionerne.  Plakaten kan hjælpe holdet med at præsentere deres succeser på en organ-
iseret måde.

A. Opdagelse: Giv eksempler fra sæsonen på ting, som jeres hold opdagede, og som ikke 
var fokuseret på at opnå en fordel i konkurrencen eller vinde en pris. Fortæl dommerne, hvordan 
holdet afbalancerede alle dele af FIRST LEGO League (kerneværdier, projekt, markedsføring og 
robotudfordring), især hvis I var meget begejstrede for én af delene.

B. Integration: Giv eksempler på, hvordan holdet anvendte kerneværdierne og andre ting, I 
lærte via FIRST LEGO League, i situationer, der ikke handlede om holdaktiviteter. Fortæl dom-
merne, hvordan holdmedlemmerne integrerede nye idéer, færdigheder og evner i deres dagligdag.

C. Inkludering: Beskriv, hvordan holdet lyttede til og overvejede idéer fra alle og fik alle 
holdmedlemmer til at føle sig som en værdsat del af holdet. Fortæl dommerne, hvordan holdet 
opnåede mere ved at arbejde sammen, end nogen af holdmedlemmerne kunne have gjort på 
egen hånd.

D. Coopertition: Beskriv, hvordan holdet bidrager til den venskabelige konkurrenceånd. Med-
tag oplysninger om, hvordan holdet hjalp og/eller fik hjælp af andre holds. Fortæl dommerne, 
hvordan holdmedlemmerne hjælper hinanden og hjælper andre holds med at forberede sig på en 
konkurrenceoplevelse, der muligvis kan være stressende.

E. Andet: Brug midten af plakaten til at fremhæve andre ting, holdet gerne vil dele med 
dommerne i forhold til de øvrige kerneværdikriterier. I kan f.eks. overveje at dele eksempler på 
holdånd, respekt eller holdarbeide.
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3. Holdet skal udforme deres plakat med kerneværdier.  Et muligt format er vist nedenfor.   Plakatens 
samlede størrelse må ikke overskride de angivne mål, og den må gerne være mindre, især med henblik på 
transport. Plakaten må gerne være rullet sammen eller blive samlet på stedet.

Bedømmelse af kerneværdier
På turneringsdagen skal I overfor dommerne præsentere, hvordan I har inkluderet kerneværdierne i det øvrige 
arbejde, samt vise jeres kendskab til kerneværdierne i sig selv. Præsentationen skal ikke vare længere end 3
minutter + 2 minutter til spørgsmål fra dommerne.

Kerneværdierne bedømmes ofte sammen med markedsføring i holdets pit. På vejledermødet får I at vide, hvordan 
dette foregår på jeres turnering.

LAGNAMN

OPDAGELSE INKLUDERING

INTEGRATION COOPERTITION

ANDET

Ikke bredere end 123 cm.

Ik
ke

 h
øj

er
e 
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d 

91
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m

Plakaten med kerneværdier 
er et fantastisk redskab til at 

hjælpe jeres team med at tænke 
over, hvordan I indarbejder 

kerneværdierne i teammøder og 
andre situationer.
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PROJEKTET
Tortillaer i rummet
Dr. Rodolfo Neri Velas utrolige karriere som in-
geniør og videnskabsmand nåede nye højder, 
da han i 1985 blev den første mexicaner i rum-
met. Mens han var om bord på Space Shuttle 
Atlantis, hjalp han med at implementere kom-
munikationssatellitter, tog på rumvandringer 
og udførte mange andre eksperimenter. Men 
det var hans foretrukne rummenu, der for 
altid ændrede astronauternes madvaner! Dr. 
Neri Vela havde et simpelt ønske til NASAs 
ernæringsforskere om at inkludere tortillaer i 
menuen, hvilket betød, at denne almindelige 
fødevare fra det latinamerikanske køkken for 
første gang kom ud i rummet. Hvorfor var det 
så stort et gennembrud?

Rummaden er vigtig af flere årsager: Den giver selvfølgelig astronauterne næring, men den fungerer også som 
en lille stykke af astronauternes hjem på et sted, der kan føles meget trangt. Mange astronauter siger, at de ikke 
kan smage ting så godt i rummet, så appetitvækkende mad kan betyde, at de får nok at spise til at holde sig i 
form. Men smag er ikke det eneste problem. Mad, der er sikkert for besætningen og rumskibet er også afgørende. 
Hvordan kan mad skade et rumskib? Tænk over, hvad der ville ske, hvis svævende krummer fandt vej ind i føl-
som elektronik. Det gjorde tortillaen til et vaskeægte gennembrud: Astronauterne kunne nu få en slags brød, som 
krummede meget lidt, og som kunne bruges til at spise en række andre fødevarer såsom æg, jordnøddesmør og 
marmelade. Det blev et øjeblikkeligt hit! At kunne “smage lidt af sit hjem”, når man er i rummet, er vigtigt på mange 
måder. Men enhver beslutning, der træffes vedrørende besætningen og rumskibet, kan få enorme konsekvenser.

Maraton med mikrotyngdekraft
Sunita “Suni” Williams er en amerikansk as-
tronaut, som er vant til ekstreme udfordringer. 
Hun er uddannet på US Naval Academy, er en 
erfaren pilot, som har fløjet mere end 30 typer 
fly, en dygtig atlet, og hun har tilbragt hundred-
vis af dage i rummet fordelt over flere mission-
er. Hun har vist gjort det hele, ikke? Tja, i 2007 
var der én rekord, som bare ventede på at blive 
slået. Hvem kunne løbe det første maraton 
i rummet? Det passer! Den 16. april løb Suni 
Boston Marathon på 42,2 km på løbebåndet 
på Den Internationale Rumstation. Det er 
vigtigt, at astronauter bruger deres knogler og 
muskler dagligt, når de opholder sig i reduc-
eret tyngdekraft og mikrotyngdekraft.

Ellers vil deres muskler miste styrke og deres knogler blive skrøbelige. De fleste astronauter på rumstationen 
træner ca. to timer om dagen for at forhindre tab af muskel- og knoglemasse. Sunis maraton tog lidt mere end 
fire timer, hvilket var en ret vild præstation i betragtning af, at hun var spændt fast til løbebåndet med gigantiske 
elastikker, så hun ikke svævede væk! Mens løberne på Jorden løb i blæst og 9 graders varme, løb Suni i den kli-
makontrollerede rumstation, der kredser om jorden med mere end 27.000 km/t. Faktisk nåede Suni mere end to 
gange rundt om jorden, mens hendes søster Dina Pandya og hendes astronautkollega Karen Nyberg løb Boston 
Marathon nede på Jorden. Sunis maraton var ikke bare et PR-stunt: Det er nødvendigt at holde sig i form i rummet, 
og Sunis budskab var, at det er vigtigt at være aktiv både på Jorden og i rummet.
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Tænk over det
Identificer et problem 
 
Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil sige at leve på et rumskib, den interna-
tionale rumstation eller på månen eller en anden planet?   Hvad hvis du var der 
i et år eller mere? Med dit team skal du overveje alle de ting, man skal bruge 
for at holde sig i live, sund og glad, mens man lever og arbejder i rummet.  
Husk, verdensrummet er et meget nådesløst sted: En stor del af rummet 
er næsten et fuldstændigt vakuum, så der ikke er luft, og ingen af månerne 
eller andre planeter i vores solsystem har en atmosfære, hvor mennesker 
kan trække vejret.  

Og glem ikke, at mange ture ud i rummet varer i meget lang tid: En tur/re-
tur-rejse for at udforske Mars kan tage menne-

sker op til tre år.  Så alt, hvad du designer og 
bygger skal fungere næsten perfekt, eller 

have et backup-system. Dit udstyr skal 
testes og testes, og du skal endda tænke 
over, hvad det ville kræve at reparere noget, hvis det går i stykker millioner 
af kilometer fra Jorden!

Det lyder som hårdt arbejde…og det er det!  Det kræver tusindvis af 
mennesker på jorden, herunder ingeniører, matematikere og vidensk-
absmænd og teknikere, at sende nogle få mennesker ud i rummet.  Det 

kræver teamwork og internationalt samarbejde, for at leve og arbejde i 
rummet er komplekst og dyrt.  

Men belønningen er enorm! Når mennesker påtager sig udfordringer som rumre-
jser, lærer vi alle mulige nye ting, der hjælper os med at leve bedre liv her på Jorden, 

og vi kan opdage ekstraordinær videnskabelig viden om vores solsystem.

DIT TEAMS INTO ORBITSM PROJEKTUDFORDRING:
Få dit team til at identificere et menneskeligt fysisk eller socialt problem, man vil møde under udforskning af 
rummet inden for solens solsystem og foreslå en løsning.
  
Bare at få mennesker sikkert ud i rummet for en kort tid er enormt svært.  At bygge raketter, rumfartøjer og 
grundlæggende livsstøttesystemer er en af de mest komplicerede opgaver, som mennesker kan udføre. Men 
lad os forestille os, at din mission om at udforske solsystemet vil fortsætte i et år eller mere.  Hvordan vil du 
håndtere de fysiske problemer, som din besætning kommer til at stå over for?  

Tip:
Robotudfordringen giver mange 
eksempler på nogle af de fysiske 
og sociale udfordringer mennesk-
er konfronteres med i forbindelse 

med udforskning af rummet.

tip:
Mange af de begreber, der

bruges til at beskrive rumud-
forskning, er unikke.  Første 

gang du møder et ukendt
begreb, kan du se i ordlisten 

efter en forklaring
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At holde folk raske nok til at udføre deres arbejde i det ydre rum kan være meget kompliceret.  Det kan være enten 
meget koldt eller meget varmt, alt efter hvor du befinder dig.  Den menneskelige krop er udsat for mikrotyngdekraft 
eller reduceret tyngdekraft og solstråling - som kan skade mennesker over tid.  Du skal medbringe alle de nødven-
dige forsyninger for at holde dig i live, herunder luft, vand og mad, eller du skal finde en måde at producere disse 
forsyninger, når du forlader jorden.  Rumrejsende skal også have mulighed for at træne for at holde deres muskler 
og knogler stærke.  Det betyder, at du skal have specielt træningsudstyr, som kan fungere med kun lidt eller ingen 
tyngdekraft.  Du vil også have brug for et system til at producere strøm til dit rumfartøj eller bolig, så du får energi 
til at arbejde, udforske og skabe livsbetingelser til dig og din besætning.  Du vil endda have brug for en måde at 
bortskaffe eller genbruge skrald og menneskeligt affald!  

Fysiske problemer er ikke de eneste problemer mennesker oplever, når de er i rummet i lange perioder.  Folk har 
rejst til rummet siden 1961, og forskere har lært meget om, hvordan mennesker reagerer, når de er i et rumfartøj 
i ugevis, månedsvis og endda flere år. Vi ved, at folk er lykkeligere og mere produktive i rummet, når de føler sig 
forbundet med venner og familie tilbage på Jorden.  Dette kan betyde, at de måske skal medbringe et favoritspil 
eller en hobby, have mulighed for at interagere med mennesker på jorden, der er millioner af kilometer væk, eller i 
fremtiden kan de endda have et kæledyr med i rummet!  Rumforskere har også brug for mad, der er velsmagende 
nok, så de har lyst til at spise og opretholde deres styrke.      

De ting, vi lærer, når vi løser disse komplicerede problemer for rumrejser, kan også nogle gange hjælpe med at løse 
problemer på Jorden.  Vidste du for eksempel, at opfindelser så forskellige som trådløse værktøjer, medicinske 
CAT-scanninger og satellit-tv alle har rødder tilbage til rumforskning?  Disse “spinoff”-teknologier dukker op, når 
nogen ser en anvendelsesmulighed på jorden for en enhed, der er udviklet til udforskning af rummet .  Hvem ved, 
måske er dit teams innovative løsning til gavn for fremtidens rumforskere og kan hjælpe folk her på jorden!  Vi kan 
lære så meget af at overvinde de udfordringer, der ligger i udforskningen af rummet, hvis du er villig til at gå INTO 
ORBITSM og længere endnu med FIRST® LEGO® League.
  
Ved du ikke, hvor du skal begynde? Prøv denne proces for at hjælpe dit team med at vælge og udforske et fysisk 
eller socialt problem, som mennesker står overfor under langvarig rumforskning: 
Bed dit team om at tegne eller lave et diagram, der viser alle de ting, du skal bruge for at være sund og produktiv 
i rummet.  Du kan evt. bruge nogle af projektressourcerne til at finde ud af, hvad det kræver at holde mennesker i 
live og have det godt på jeres rejse i solsystemet. 

For INTO ORBITSM-udfordringen er et fysisk problem et problem, der påvirker 
sundheden eller sikkerheden for en rumforsker, f.eks. luft, vand, mad og motion.  
Et socialt problem er et problem, som kan have indflydelse på de langsigt-
ede muligheder for et menneske for at være produktiv i rummet. Dette kunne 
omfatte spørgsmål såsom isolation og kedsomhed.  ”Langvarig” udforskning af 
rummet betyder at tilbringe et år eller mere i det ydre rum.  

!

For FIRST LEGO League® INTO ORBITSM-udfordringen: Solens solsystem vil 
blive defineret som det ydre rums område, herunder alle de legemer, der er i det, 
og strækker sig halvtreds (50) astronomiske enheder (AU’er) eller omkring 7,5 
milliarder kilometer fra solen.

!
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Overvej spørgsmål som f.eks.:

• Hvor får astronauter, kosmonauter og taikonauter den ilt og vand, de har brug for, når de er ombord på et
rumfartøj eller en rumstation? 

• Hvordan kan mennesker spise i rummet? Hvad slags mad kan vi tage med i rummet? 

• Hvordan bortskaffes skrald og menneskeligt affald i rummet?

• Hvad er nogle af de udfordringer, mennesker står over for, når vi planlægger at rejse til og udforske Mars?

• Hvilke ting gør astronauter, kosmonauter og taikonauter for at forblive sunde og lykkelige i rummet, når de er 
der i lange perioder?

• Hvordan kommunikerer mennesker i rummet med kontrolcenteret på jorden, venner og familie tilbage på 
jorden?

• Hvad betyder mikrotyngdekraft, reduceret tyngdekraft og stråling for menneskets krop? Hvordan mindsker 
mennesker effekten af mikrotyngdekraft, reduceret tyngdekraft og stråling på kroppen? 

• Hvilke systemer er der tidligere brugt, hvilke metoder anvendes der for øjeblikket til at yde strøm og livsstøtte 
på rumfartøjer og rumstationer?

• Hvilke strøm- og livsstøttesystemer planlægges for fremtidige rumfartøjer og menneskelige levesteder på 
andre planeter?

• Mennesker har rejst ud i rummet siden 1961.  Hvordan er vores viden om at leve og arbejde i rummet vokset 
siden da? 

• Hvilke typer mennesker studerer og arbejder med menneskelig rumflyvning her på Jorden?

• Hvad kræver det at blive astronaut, kosmonaut eller taikonaut? 

• Hvordan træner astronauter, kosmonauter og taikonauter og deres kontrolcenter til rumflyvning?

• Hvorfor er rumvandringer nødvendige, og er der en måde at gøre dem sikrere for mennesker? 

• Hvad er nogle af de unikke udfordringer, der opstår i forbindelse med reparation 
af rumfartøjer i miljøer med mikrotyngdekraft og reduceret tyngdekraft? 

Det kan være et rigtig godt tidspunkt for teamet at interviewe en fagper-
son på. I starten kan det virke som en udfordring, medmindre du bor i 
nærheden af et sted, der opsender eller træner astronauter, kosmonaut-
er eller taikonauter; men som du vil se, er der mange eksperter rundt 
omkring i verden, som kan hjælpe dig med at finde oplysninger om 
rumforskning.  Vi giver dig et forspring med nogle af “Spørg en pro-
fessionel”- ressourcerne (side xx), men du kan tale med folk på viden-
skabsmuseer, gymnasier og universiteter, eller selv tale med læger og 
psykologer.

Hint:
At besøge aktuelle steder er en 
god måde at lære nye ting på.  

Planetarier eller videnskabsmu-
seer som specialiserer sig i as-

tronomi, er et godt sted at starte. 
Eller måske et rumfartscenter 

eller et universitet, som arbejder 
med rumfart.
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Holdet vælger det problem, de gerne vil undersøge og løse.  I kan f.eks. vælge et problem inden for et af disse 
områder (eller tilføje jeres eget):

• Træning i rummet 

• Dyrkning af fødevarer i rummet 

• Afslapning i rummet 

• Generering af ilt eller genbrug af vand i rummet 

• Beskyttelse af mennesker og rumfartøjer fra stråling eller mikrometeorider

• Affaldssortering i rummet 

• At finde det bedste sted for mennesker at leve på en måne eller en anden planet 

• At skabe energi til dit rumskib eller leveområde 

• Vedligeholdelse af et rumskib eller et leveområde

Når I har valgt et problem, er næste trin at finde ud af mere om 
de nuværende løsninger.  Holdet kan undersøge deres problem 
ved brug af pålidelige ressourcer som f.eks.:

• Nyhedsartikler
• Dokumentarudsendelser eller film 
• Interviews med fagpersoner med feltarbejde
• Biblioteker 
• Bøger
• Onlinevideoer
• Websteder

Stil spørgsmål som f.eks.: Hvorfor findes dette problem stadig?  Hvorfor fungerer de nuværende løsninger ikke? 
Hvad kan forbedres?

DESIGN EN LØSNING
Derefter skal I designe en løsning på problemet.  Enhver løsning er en god start.  Målet er at designe en nyska-
bende løsning på problemet, som forbedrer noget, som allerede eksisterer, bruger noget, som eksisterer på en ny 
måde, eller at opfinde noget helt nyt.

Overvej:

• Hvad kunne gøres bedre? Hvad kunne gøres på en ny måde?
• Hvilket problem kan vi genkende og løse, der vil gøre livet bedre for mennesker i rummet?
• Er der nogle måder, hvorpå vores løsning også kan hjælpe mennesker på jorden?

Betragt problemet som en gåde. Lav en brainstorm! Vend derefter problemet på hovedet, og tænk på det på 
en helt anderledes måde. Brug fantasien! Find på fjollede ting! Selv en “fjollet idé” kan inspirere til den perfekte 
løsning.  Afprøv én idé (eller flere), men vær forberedt på, at hver idé kan kræve nogle forbedringer. Og husk at hol-
de styr på alt, hvad I har forsøgt, og vær ikke ked af det, hvis jeres første forsøg ikke virker: Sommetider kan jeres 
tidlige skuffelser bane vejen for fremtidens succes.

En god tommelfingerregel 
om forsyninger, når du

udforsker rummet:
 

Du må tage det med eller 
producere det selv!
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Tænk over, hvordan I kan gøre jeres løsning til virkelighed. Prøv at stille spørgsmål som f.eks.:

• Hvorfor vil jeres løsning lykkes, når andres idéer ikke kunne?
• Hvilke oplysninger har I brug for for til at vurdere omkostningerne?
• Kræver jeres løsning en særlig teknologi?
• Hvem vil kunne bruge den?

Husk, at teamets løsning ikke behøver at være helt ny. Det er også nytænkende at forbedre en idé, som allerede 
eksisterer, eller bruge noget eksisterende på en ny måde.

Del med andre
Når teamet har designet en løsning, er næste trin at dele den!

Tænk over, hvem der kan få gavn af jeres løsning. Er det muligt at din løsning kan hjælpe rumforskere og men-
nesker her på jorden? Hvilken type mennesker i dit lokalsamfund kan give dig feedback?  Vær kreativ!  Selv om 
rummet kan virke som et kæmpemæssigt emne, kan mange af de problemer, mennesker oplever i rummet, ligne 
problemer, vi allerede står over for på Jorden.  Hvordan kan du dele din løsning med personer, der har forslag til 
hvordan du gør dine ideer endnu bedre? 

• Kan du præsentere din forskning og løsning for forskere og ingeniører?
• Kan du indsende dine ideer via e-mail eller Skype?   
• Kan du dele noget med en person, der hjalp dig med at lære om dit problem i første omgang? 
• Kan du brainstorme om at tale med folk, du måske ikke normalt spørger om rummet, som f.eks. andre
studerende, lærere eller medlemmer af dit netværk?

Når teamet planlægger præsentationen, skal de opfordres til at bruge teammedlemmernes forskellige talenter. 
Teams afprøver ofte kreative præsentationsformer, men det er også vigtigt at bevare fokus på teamets problem 
og løsning.  Jeres fremlæggelse kan være enkel eller kunstfærdig, alvorlig eller udformet, så folk kommer til at 
grine, mens de lærer. 

Husk at gøre arbejdet så sjovt som muligt, uanset hvilken præsentationsform I vælger. 
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BEDØMMELSE AF PROJEKTET
Enhver opfinder skal præsentere sin idé for personer, som kan hjælpe med at realisere den, fx ingeniører, investorer 
eller producenter. Ligesom for voksne opfindere er projektpræsentationen jeres chance for at dele jeres fantas-
tiske projektarbejde med dommerne.

Projektet præsenteres for dommerne ved FIRST LEGO League-turneringen. Det foregår i et separat lokale, og 
præsentationen skal ikke vare længere end 5 minutter + 5 minutter til spørgsmål fra dommerne.

Præsentationen kan indeholde plakater, lysbilleder, installationer, multimedieklip, rekvisitter, kostumer og meget 
mere. Kreativitet i præsentationen belønnes, men det er endnu vigtigere at få gennemgået alle de nødvendige 
oplysninger.

Et hold kan kun få projektpriser, hvis det:
• Identificerer et problem, der opfylder dette års kriterier.
• Forklarer teamets innovativ løsning.
• Beskriver, hvordan teamet delte med andre inden turneringen.

Krav til præsentationen:
• Alle hold skal præsentere live. I kan bruge medieudstyr (hvis det er tilgængeligt).
• Alle holdmedlemmer skal være med og deltage i projektbedømmelsessessionen.
• Præsentationen skal fuldføres inden for fem minutter eller mindre uden hjælp fra voksne.

De hold, som klarer sig godt ved turneringerne, bruger også projektpræsentationen til at fortælle dommerne om 
deres informationskilder, problemanalyse, vurdering af eksisterende løsninger, hvilke elementer der gør deres idé 
innovativ, og eventuelle planer eller analyser i forbindelse med implementeringen.
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INTO ORBIT Operationelle definitioner

solsystemet

det ydre rum

For INTO ORBITSM-udfordringen: Det ydre rums område, herunder alle de lege-
mer, der er i det, strækker sig halvtreds (50) astronomiske enheder (AU’er) eller 
omkring 7,5 milliarder km fra solen. Solens solsystem beskriver generelt alle de 
objekter, der ligger under solens tyngdekraftpåvirkninger eller genstande, der kan 
påvirkes af solens stråling.  Der er imidlertid ikke nogen præcis enighed om, hvor 
solsystemet slutter på grund af manglende data om heliosfærens grænser.  

Det område der eksisterer mellem Jorden og andre legemer i universet; med 
hensyn til Jorden starter det ydre rum i en højde på ca. 100 km over havets 
overflade.   

ORDLISTE:

Astronomi

astronomi

astronomisk enhed (AU)

kredsløb

stjerne

galakse

solen  

heliosfæren 

heliopausen

elektromagnetisk stråling

solvinden

Undersøgelser af solen, månen, stjernerne, planeterne, kometerne, galakserne og 
andre ikke-jordiske legemer i rummet.

Måling af afstand, der bruges indenfor astronomi og rumfart.  En AU er den gen-
nemsnitlige afstand fra jorden til solen, eller ca. 150 millioner km. 

Banen for et himmellegeme - fx en planet eller måne - omkring et andet himmel-
legeme. I vores solsystem er planeterne f.eks. i kredsløb omkring solen, og der er 
mange måner, der er i kredsløb omkring planeterne.  Menneskeskabte satellitter 
og rumfartøjer er også sat I KREDSLØB omkring jorden og andre planeter. 

Et himmellegeme, der består af gas, som skaber lys og energi ved kerneprocess-
er.  Stjerner er nok det mest genkendelige objekt på nattehimlen.  Astronomer og 
fysikere vurderer, at der kan være helt op til 2 billioner stjerner i en typisk galakse.  

En galakse er en stor samling af gas, støv og billioner af stjerner og deres solsys-
temer. Forskerne mener, at der kan være så mange som 100 milliarder galakser i 
universet.

Den nærmeste stjerne til jorden, og det mest massive himmellegeme i vores 
solsystem. Solen er den vigtigste kilde til energi for livet på jorden. 

Området rundt om solen, der er påvirket af solvinden. 

Området omkring Solen, som markerer afslutningen af heliosfæren og grænsen 
for vores solsystem.  

Elektromagnetisk energi (EM), som rejser i form af bølger eller partikler.  Udtryk-
ket “stråling” omfatter alt fra røntgenstråler til synligt lys og radiobølger.  Nogle 
former for elektromagnetisk stråling, f.eks. røntgen- og gammastråler, kan være 
meget skadelige for mennesker. 

En type højenergi EM-stråling, som frigives fra solens øvre atmosfære.  Denne 
stråling kan skabe farer for mennesker i rummet, ødelægge satellitter, og endda 
skade strømnettet på jorden.  
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komet

asteroide

meteoride

meteor

meteorit

mikrometeoride 

planet

satellit

måne

månen

atmosfære

fjern-måling

rover 

rumsonde

teleskop

En kugle af frosne gasser, sten og støv, som kredser om solen. Stråler af gas og 
støv fra kometer danner lange haler, der kan ses fra Jorden.

Et stenobjekt i rummet, der er mindst 1 meter i diameter og op til 1000 km i 
diameter.  De fleste asteroider i solsystemet kredser i et bælte mellem Mars og 
Jupiter.

Et stenobjekt i rummet, der er mindre end 1 meter i diameter. 

Når en meteoride eller en asteroide opvarmes i jordens atmosfære, danner den 
et lysende spor og kaldes en meteor. Den vil blive varmet op og gløder, mens den 
går gennem jordens atmosfære. Små meteorer brænder op i atmosfæren og ses 
som stjerneskud.

Hvis meteoren kommer til jordens overflade intakt som en sten, kaldes den en 
meteorit.

Mikrometeorider er meget små meteorider, som alvorligt kan beskadige rumfar-
tøjer.  De bevæger sig ofte med en hastighed på 10 km/s eller mere.

En planet er et astronomisk legeme, der kredser om en stjerne, der er massiv nok 
til, at dens egen tyngdekraft har formet den til en kugle og har ryddet dens kred-
sløb for andre store solsystemobjekter.  Planeter er ikke store nok til at forårsage 
termonuklear fusion og blive en stjerne.  

Udtrykket “satellit” refererer normalt til et menneskeskabt eller naturligt objekt i 
kredsløb om Jorden, Månen eller en anden planet.  Menneskeskabte satellitter 
anvendes til at indsamle information eller til kommunikation.  Udtrykket kan også 
referere til et astronomisk legeme i kredsløb om jorden eller en anden planet. 

Er en naturlig satellit, som er et astronomisk legeme, der kredser om en planet 
eller en mindre planet.

Månen er betegnelsen for jordens eneste permanente naturlige satellit. Det er 
den femtestørste naturlige satellit i solsystemet.

Det lag af gasarter, der omgiver Jorden og andre planeter.  Jordens atmosfære 
kan beskrives som en række skaller eller lag med forskellige karakteristika.
 
Indhentning af oplysninger om et sted eller en ting uden at være i direkte kontakt 
med det.  Satellitter og rumsonder bruges til at indsamle fjernmålings-data om 
planeter i hele solsystemet, og rovers har brugt en række værktøjer og sensorer 
til at indhente oplysninger om planeter som Mars.

En semi-autonom robot, der udforsker overfladen på en anden planet i vores 
solsystem. 

Et ikke-bemandet rumfartøj, der rejser gennem rummet for at indsamle oplys-
ninger om vores solsystem. 

En enhed, der gør det muligt for mennesker at foretage en slags fjern-måling ved 
at samle elektromagnetisk stråling, såsom synligt lys eller radiobølger, og skabe 
billeder eller beskrivelser af himmellegemer. Teleskoper til synligt lys eller optisk 
lys bruger spejle eller linser til at se planeter, stjerner og galakser langt væk.  Ra-
dio-, røntgen- eller gammastråleteleskoper kigger efter de usynlige elektromagne-
tiske bølger der udsendes af stjerner, galakser og endda sorte huller. 
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kerneprøve

regolit

En cylindrisk del af sten eller jord, der er indhentet for at undersøge den geolo-
giske historie for et område, eller for at se sammensætningen af materialerne 
under overfladen.  I planetarisk udforskning er kerneprøver eftertragtede, så 
forskere kan undersøge mulige tegn på liv, opdage, hvordan forskellige planeter 
blev dannet, og søge efter ressourcer, der kan være nyttige til livsopretholdelse 
eller energi. 

På alle jordbaserede eller jordbaserede planeter i solsystemet beskriver regolit la-
get af relativt løs jord og små klipper, der dækker et hårdere lag af massiv klippe, 
kaldet grundfjeld.  Den inderste planeter i solsystemet, Merkur, Venus, Jorden og 
Mars - har et lag af regolit, og også nogle af deres måner. 

Fysik, kræfter og bevægelse

tyngdekraft

masse

vægt

mikrotyngdekraft 

reduceret tyngdekraft 

Fart

hastighed 

acceleration

kraft 

bevægelsesmængde

Tyngdekraft er en tiltrækningskraft der eksisterer mellem to masser, to legemer, 
to partikler. Tyngdekraften er ikke blot tiltrækningen mellem objekter og jorden. 
Det er en tiltrækning, der eksisterer mellem alle objekter, overalt i universet. 
Overfladens tyngdekraft observeret på en planet afhænger af planetens størrelse, 
masse og densitet.

En måling af, hvor meget masse der er i et objekt.  Massen af et objekt ændrer 
sig ikke i forhold til objektets placering i solsystemet eller universet.  Den officielle 
SI (“metriske”) enhed for masse er kilogram (kg), og den britiske enhed for masse 
er en slug. 

Et mål for den kraft, som tyngdekraften har på et objekt.  SI-enheden for vægt er 
newton (N), og den britiske vægtenhed er pund (lb).

Mikrotyngdekraft er en tilstand med tilsyneladende vægtløshed oplevet på 
rumfartøjer i kredsløb rundt om jorden eller andre planeter.  Effekten af mikrotyn-
gdekraft skyldes, at et rumfartøj er i frit fald, mens det er i kredsløb omkring en 
planet, selvom rumfartøjet stadig er under påvirkning af planetens tiltrækning. 

Tyngdekraft observeret på overfladen af Månen eller Mars er mindre end på 
jorden.  Når mennesker er på overfladen af Månen eller andre planeter, befinder 
de sig i en tilstand af nedsat tyngdekraft. 

Fart er den hastighed, hvormed et objekt dækker en afstand, som “10 meter per 
sekund (m/s)”.

Hastighed er den fart hvormed et objekt bevæger sig og i hvilken retning, som “10 
meter per sekund (m/s) mod nord”.

Ændringen af hastigheden for et objekt.  I SI-systemet bliver acceleration normalt 
målt i meter pr. sekund kvadreret (m/s2), og i det britiske system bliver det målt 
i fod pr. sekund kvadreret (ft./s2).  Acceleration kan være lineær, hvis et objekt 
simpelthen øger farten eller sænker farten, eller ikke-lineær, hvis et objekt ændrer 
retningen af dets bevægelse.  

En kraft er et tryk eller træk på noget, der opstår, når et objekt interagerer med et 
andet objekt. SI-enheden for kraft er newton (N), og den britiske enhed er pund 
(lb).

Objektets masse multipliceret med dens hastighed 
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Sir Isaac Newton

Newtons første lov 

Newtons anden lov 

Newtons tredje lov 

En engelsk matematiker, astronom og fysiker, hvis “bevægelseslove” forklarer de 
fysiske principper, der beskriver bevægelsen af en raket, når den forlader jorden 
og rejser til andre dele af solsystemet. Newton udviklede teorier om tyngdekraft-
en, da han blot var 23 år gammel.

Alt i universet - inklusive mennesker, en raket, en fodbold eller endda en sten - vil 
være i hvile eller i bevægelse medmindre den påvirkes af en kraft udefra.  Denne 
idé er også kendt som “inerti”. 

Denne videnskabelige lov beskriver, hvordan et legeme, dets masse og dets ac-
celeration er beslægtede.  Det kan skrives som en formel: kraft er lig med masse 
gange acceleration (F = ma). 

Ofte refereret til som “raketvidenskabsloven”, og Newtons 3. lov udtrykker at for 
alt i universet gælder det, at to legemers indbyrdes påvirkninger altid er lige store 
og modsatrettede. 

Raketter og rumskibe

raket

rumfartøj

raketmotor 

drivkraft

raketmotor til
fast brændstof

raketmotor til
flydende brændstof

brændstof 

oxidationsmiddel 

 
opsending 

Normalt et højt, tyndt, rundt fartøj, der sendes ud i rummet med en raketmotor.  

Ethvert fartøj, der bevæger sig i det ydre rum.

En enhed, der udstøder masse - sædvanligvis varme gasser fra et brændende 
brændstof - for at skabe fremdrift, der fremdriver et objekt gennem himlen eller 
ud i det ydre rum. Hvordan raketmotorer fungerer kan forklares med Newtons 
3. lov om bevægelse:  Motoren skubber udstødningsgasser ud, og udstødnin-
gen skubber tilbage på motoren og rumfartøjet. En raketmotor behøver ikke at 
“skubbe” på jorden eller atmosfæren for at fungere, så den er perfekt til rummets 
vakuum.   

Drivkraft er den kraft, der flytter et fly eller en raket gennem luften, eller flytter en 
raket gennem rummet.

En raketmotor, der anvender et brændstof og oxidationsmiddel, der blandes sam-
men i en forholdsvis stabil, solid tilstand af stof.   

En raket, der har separate tanke til dets flydende brændstof og oxidationsmiddel, 
som kombineres ved forbrændingsstedet for at producere raketudstødningen og 
stødkraften. 

Et materiale, der anvendes af en raketmotor, der frembringer en kemisk reaktion, 
der resulterer i, at stødkraften skabes af en raketmotor. Benzin og brint er almin-
delige flydende brændstoffer til raketmotorer. 

Et oxidationsmiddel er en type kemikalie, som et raketbrændstof kræver for at 
brænde. De fleste typer forbrænding på jorden bruger ilt, som hyppigt forekom-
mer i atmosfæren. Men i rummet er der ingen atmosfære til at give ilt, så raketter 
skal bære deres egne oxidationsmidler. 

Fasen af en rakets flyvning, hvor den forlader jordens overflade eller et andet 
planetarisk legeme. 
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retur

rumkapsel

rumstation

solpanel

rumvandring

Den fase for en raket og rumfartøj, hvor det vender tilbage til jorden eller forsøger 
at lande på overfladen af en anden planet.  Hvis et rumfartøj passerer gennem 
atmosfæren på en planet, kan det støde på ekstrem opvarmning, når det kommer 
retur, og skal have et beskyttende varmeskjold, hvis det skal overleve. 

Et bemandet rumfartøj, der ofte har en enkel form og sidder på toppen af en raket 
for at blive kastet ud i det ydre rum.  Rumkapsler skal indeholde basale livsstøtte-
systemer til deres besætninger, og de er ofte beregnet som returnerende fartøjer 
til at returnere besætninger sikkert til Jorden

En type rumfartøjer, der er samling af beboelses- og videnskabsmoduler, der 
kredser jorden eller potentielt andre planeter og er beregnet til langsigtet rumfor-
skning og eksperimenter.  

En enhed, der absorberer sollyset og omdanner det til elektriske energi. Solpanel-
er bruges ofte til at generere strøm på rumfartøjer, der forbliver tæt på solen, fordi 
de giver en effektiv kilde til vedvarende energi. 

Når et menneske bruger en rumdragt til at forlade et rumfartøj i en kort periode 
for at arbejde eller eksperimentere i rummets vakuum.  

Overlevelses-system og kommunikation

overlevelses-system

rumdragt

sluse 

mad i rummet

kontrolcenter

ISRU

spinoff

I rumforskning er et overlevelses-system en samling værktøjer og maskiner, der 
gør det muligt for mennesker at holde sig i live væk fra jordens ressourcer som 
luft, vand og mad. 

En dragt med tryktilførsel, der gør det muligt for mennesker at gennemføre en 
rumvandring.  Rumdragter skal indeholde robuste livsstøttesystemer, der giver 
åndedrætsluft, beskyttelse mod stråling og mikrometer og en måde at regulere 
kropstemperaturen på. 

Et lufttæt rum med to døre, der giver en person mulighed for at forlade et rum-
skib uden at lade al luften slippe ud.

Mad, der er blevet forberedt specielt til rumflyvning for at sikre, at det ikke vil 
forårsage sygdom, at det er forholdsvis let at forberede, og at det ikke vil beskadi-
ge rumfartøjets hardware. Fødevareforskere forsøger også at sikre, at maden er 
appetitlig, fordi det er meget vigtigt, at astronauterne spiser i rummet, så de har 
nok energi til at udføre deres arbejde.  

Et kontrolcenter er en facilitet på jorden, der styrer et bemandet eller ubemandet 
rumfartøj i det ydre rum. Kontrolcentret overvåger alle aspekter af rumflyvningen, 
herunder livsunderstøttelsessystemerne, navigation og kommunikation. 

In-Situ Resource Utilization, eller ISRU, er konceptet med at bruge råmaterialerne 
fra en planet eller asteroide til at skabe forsyninger, der er nødvendige til livsun-
derstøttelse eller yderligere rumforskning.  Et eksempel kunne være at bruge 
vand fundet på Månen eller Mars til at skabe raketbrændstof (brint) og et oxida-
tionsmiddel (ilt), således at yderligere udforskning kan finde sted. 

Et kommercielt produkt udviklet gennem rumforskningen til gavn for livet på 
jorden. Disse produkter er resultatet af skabelsen af innovative teknologier, der 
var nødvendige for et unikt aspekt af rumforskning.    
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Det er rigtig godt at tale med fagpersoner (folk, som arbejder inden for det felt, som dette års 
udfordringstema handler om), fordi det giver teamet mulighed for at:

Lære mere om dette års tema.
• Find idéer til jeres INTO ORBITSM-problem.
• Opdage ressourcer, som kan hjælpe jer i jeres undersøgelser.
• Få feedback på jeres nyskabende løsning.

Eksempler på fagpersoner 
Overvej at kontakte folk, som arbejder inden for de følgende professioner.  Lav en brainstorm 
for at se, om teamet kan tilføje andre job til listen.  Mange websteder for virksomheder,
professionelle sammenslutninger, myndigheder og universiteter indeholder kontaktoplysninger 
om fagpersoner.

SPØRG EN FAGPERSON

job            Hvad de laver          Hvor de kan arbejde

luftfartsingeniør

luftfartsuddannelses-
specialist 

astrogeolog
(og geolog)

astronaut 

astronom/astrofysiker 

rumfartsslæge/ rum-
fartssygeplejerske

Nationale eller internationale 
rumorganisationer; rum-
fartsvirksomheder, gymnasi-
er og universiteter 

Nationale eller internationale 
rumorganisationer; museer 
og videnskabscentre

nationale eller internation-
ale rumorganisationer; 
gymnasier og universiteter; 
offentlige styrelser

nationale eller internationale 
rumfartsorganisationer: 
(NASA, European Space Agency (ESA), 

Japan Aerospace Exploration Agency 

(JAXA) osv. )

nationale eller internationale 
rumorganisationer; gym-
nasier og universiteter; mu-
seer og videnskabscentre

nationale eller internation-
ale rumorganisationer; 
gymnasier og universiteter; 
medicinske uddannelses-
institutioner, hospitaler og 
klinikker

Luftfartsingeniører designer rumfartøjer, raketter, fly 
og satellitter. De simulerer og tester også flyvningen af 
disse fartøjer for at sikre, at de fungerer korrekt og er 
sikre for besætninger. 

Specialister inden for luftfartsuddannelse er eksperter, 
hvis arbejde er at dele viden om rumforskning med 
studerende, lærere og offentligheden. 

Geologer er forskere, der studerer jord, sten og flydende 
stof på jorden.  Astrogeologer undersøger de samme ting, 
men de fokuserer på månen og andre planeter og deres 
måner, kometer, asteroider og meteoritter. Hvis dit projekt 
indebærer at undersøge geologi i en anden verden, kan 
du stadig tale med en geolog, der fokuserer på Jorden. 

Astronaut er den term, der anvendes i USA og mange 
europæiske nationer til at beskrive en person, som rejser 
ud i rummet.

En forsker som studerer stjerner, måner, planeter,
kometer, galakser og andre objekter i det ydre rum.  

Rumfartslæger overvåger piloter og astronauters 
sundhedspleje og overvåger de unikke virkninger, som 
fly- og rumrejser kan have på menneskekroppen. Under 
en rummission arbejder rumfartslæger i kontrolcentret 
for at besvare eventuelle sundhedsspørgsmål, der måtte 
opstå. Hvis du i forbindelse med INTO ORBIT ikke har 
mulighed for at tale med en rumfartslæge om et projekt, 
så se om du kan tale med en anden sundhedsperson, 
der måske har ekspertise inden for dit forskningsom-
råde. 
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kosmonaut

specialist i
overlevelses-systemer  

maskintekniker 

matematiker 

medarbejder i
kontrolcentret

fysiker 

psykolog

 
taikonaut

svejser

En kosmonaut er det udtryk, der anvendes i Rusland 
og mange nationer i det tidligere Sovjetunionen til at 
beskrive en person, der rejser ud i det ydre rum.

En videnskabsmand, forsker eller tekniker, som har 
specialiseret sig i studiet af systemer, der skal holde 
mennesker sunde og produktive i barske miljøer.  Hvis 
specialisten i overlevelsessystemer arbejder inden for 
rumbranchen, kan de være involveret i mange områder, 
såsom luft- eller vandkvalitet, menneskelig fysiologi, 
fødevareproduktion til rummet, udvikling af rumfartøjer 
eller vedligeholdelse, vandkvalitet, affaldshåndtering og 
så videre. 

En tekniker, der bruger specialiserede værktøjer til at 
fremstille primært metaldele.  Maskinteknikere er af 
afgørende betydning inden for rumfartsindustrien og 
rumforskning, da moderne luftfartøjer og rumfartøjer er 
lavet af metaller som aluminium.  

En videnskabsmand, der har en bred viden om tal, 
matematikoperationer, former, forandringer og dataind-
samling. Matematikere hjælper ofte andre videnskab-
smænd og ingeniører med at gøre deres arbejde, og er 
især vigtige inden for luftfartsindustrien.   

En forsker eller en tekniker, der overvåger bemandede 
eller ubemandede rumflyvninger fra jorden for at sikre, 
at ting som navigation, strømsystemer, livsunderstøttel-
sessystemer og kommunikation fungerer korrekt. 
 
En forsker, der studerer hvordan energi og masse inter-
agerer.  Nogle fysikere studerer universets byggesten 
som atomer og subatomære partikler, mens andre 
interesserer sig for kosmologi, analysen af universets 
struktur og oprindelse og dermed stjerner og galakser.
 
En psykolog er en forsker, der studerer menneskers 
adfærd.  Da astronauter lever og arbejder i meget 
usædvanlige og udfordrende miljøer, er deres evne til at 
opretholde en positiv psykologisk indstilling og gode re-
lationer med deres besætningsmedlemmer afgørende. 
I rumprogrammer studerer psykologer og andre fagfolk 
måder at sikre, at rumforskere opretholder en sund 
mental sundhed. 

En taikonaut er det udtryk der bruges i Kina til at 
beskrive en person, som rejser ud i rummet.

En tekniker, der er specialist i sammensmeltningen af to 
adskilte dele.  Svejsere opvarmer ofte de to metaller op 
for at forbinde dem, men mange nyere materialer som 
kulstofkompositter, plast og andre polymerer bruger 
forskellige teknikker. Faglærte svejsere er afgørende for 
konstruktionen af rumfartøjer.  

Roscosmos, eller den russis-
ke rumfartsorganisation

nationale eller internation-
ale rumorganisationer; 
gymnasier og universiteter; 
medicinske uddannelsesin-
stitutioner 

Nationale eller internationale 
rumorganisationer; luftfarts-
virksomheder; produktions-
virksomheder, der arbejder 
med metalproduktion

nationale eller internationale 
rumorganisationer; gym-
nasier og universiteter

nationale eller internationale 
rumfartsorganisationer

nationale eller internationale 
rumorganisationer; gym-
nasier og universiteter

nationale eller internation-
ale rumfartsorganisationer, 
gymnasier og universi-
teter, skolekonsulenter og 
socialarbejdere; privatprak-
tiserende terapeuter

China National Space Ad-
ministration

Nationale eller internationale 
rumorganisationer; luftfarts-
virksomheder; produktions-
virksomheder, der arbejder 
med metalsammenføjning 
og fabrikation
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Hvem kender I? 
Brug den ovenstående liste med fagpersoner til at hjælpe jer med at brainstorme idéer.  Tænk på alle de mennesk-
er, der kan arbejde inden for luftfartsindustrien i nærheden af dig, eller forskere, der kan være eksperter på områder 
relateret til INTO ORBITSM-udfordringen. 

Jeres eget team er et af de bedste rekrutteringsredskaber til jeres projekt.  Tænk over det.  Hvem kender I?  Der er 
en god chance for, at nogen på dit team kender en professionel, der arbejder inden for rumfart eller som kan svare 
på spørgsmål om menneskers sundhed.  Bed teammedlemmerne om at tænke over, om de har familie, venner 
eller mentorer, som har et job, der passer til disse kriterier.  Du kan også se om du kan finde en forsker eller en 
ingeniør der er villig til at kommunikere med dit team via e-mail eller web-konferencer.  Lav derefter en liste over de 
personer, som jeres team kunne have interesse i at interviewe.  

Hvem skal I spørge?
Tal sammen i teamet om jeres liste med fagpersoner, og vælg én eller flere, som måske kan hjælpe teamet med 
at lære mere om rumforskning.  Få teamet til at lave lidt baggrundsundersøgelser om hver fagperson.  Find ud 
af, hvordan denne person arbejder med dette års tema, og tænk over, hvilke spørgsmål teamet gerne vil stille i et 
interview.

Arbejd derefter sammen med teammedlemmerne om at kontakte den fagperson, I vælger.  Forklar lidt om FIRST® 
LEGO® League.  Fortæl fagpersonen om teamets forskningsmål, og spørg, om I må interviewe vedkommende.  

Hva skal I spørge om?
Forbered en liste med spørsmål før interviuet. Når I tænker på spørsmål:
• Brug undersøgelserne I allerede har udført til at finde spørgsmål indenfor personens arbejdsområde.

• Husk holdets projektmål. Stil spørgsmål som vil hjælpe holdet til at lære mere om deres problemstilling og inno-
vative løsning.

• Lav korte og konkrete spørgsmål. Jo mere direkte holdet kan være, jo mere sandsynligt er det, at I modtager 
nyttige svar. 

I må IKKE spørge personen om at designe en innovativ løsning for jer. Jeres løsning skal være et resultat af hold-
ets arbejde. Hvis I allerede har en løsning, er det ok at personen giver tilbagemelding på idéen. 

Til slut på interviuet, spørg da om I kan kontakte ham eller hende igen. Det kan hænde, at I kommer på flere spørg-
smål senere. Måske er personen villig til å møde holdet igen for at give en rundvisning eller en tilbagemelding på 
holdets løsning. I skal ikke være bange for å spørge. 
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MARKEDSFØRING
En vigtig del af det at forske og finde en løsning på problemet, er at markedsføre holdet («firmaet») og jeres 
løsning.

I må planlægge, hvordan I vil markedsføre projektet. I skal vælge metode og for hvem, I vil præsentere det. Det kan 
fx gøres som en præsentation af forskningsopgaven og jeres løsning, eller gennem et opslag på et socialt medie. 
Det kan også gøres som en «generalprøve» (på præsentationen for dommerne), hvor fx forældre, andre klasser 
eller skolens lærere inviteres. Husk at jeres ide(er) kan forandre verden!

Bedømmelse af markedsføring

På turneringsdagen skal I markedsføre holdet og jeres løsning på problemet. I skal opbygge en stand og give 
en mundtlig præsentation overfor dommerne. Præsentationen må være på maksimalt 5 minutter (3 minut-
ter præsentation + 2 minutter til spørgsmål fra dommerne). Markedsføring bedømmes ofte sammen med 
kærneværdierne i holdets pit. På vejledermødet vil I få information om, hvordan det er organiseret på jeres turner-
ing.

Ved den mundtlige præsentation skal I:
• give en kort præsentation af holdet, arbejdsprocessen og af indholdet på standen
• fortælle hvordan I har merkedsført projektet: 
 - Hvem er jeres målgruppe? 
 - Har I lavet en plan for distributionen? Hvis ja, så bør I præsentere denne også. 
 -Hvem har I delt projektet med?

I vælger selv, hvordan jeres stand skal opbygges, og hvad den skal indeholde. Nogen laver plakater, væg-aviser 
og hænger billeder op, og nogen hal lavet modeller eller andre genstande, der er aktuelle for projektet. I kan også 
udskrive projekt-indleveringen og bruge den på jeres stand.
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OVERORDNEDE PRINCIPPER
GP1 - Gracious Professionalism® 
I er “venlige og professionelle”. I kæmper hårdt mod 
problemer, mens I behandler alle mennesker med 
respekt og venlighed. Hvis I meldte jer til FIRST® 
LEGO® League, kun fordi I ville “vinde en robot- 
konkurrence”, er I det helt forkerte sted!

GP2 – Fortolkning
• Hvis en detalje ikke er nævnt, har den ingen
betydning.
• Teksten i Robotopgaven betyder præcis og ude-
lukkende det, der står.
• Hvis et ord ikke har fået en definition, skal man
bruge ordets almindelige, dagligdags betydning.

GP3 – Tvivlen kommer jer til gode 
Hvis dommeren synes, at noget er “meget svært at 
afgøre”, og ingen kan henvise til en overbevisende 
tekst, som kan afgøre det, kommer tvivlen jer til gode. 
Denne velvillighed må ikke udnyttes som en strategi.

GP4 - Variationer 
Vores leverandører og frivillige gør en stor indsats for, 
at alle baner er korrekte og identiske, men I bør altid 
forvente små variationer. De bedste teams designer 
med tanke på dette. Der kan for eksempel være splin-
ter i grænsevæggene, belysningsændringer og folder 
i banemåtten.

GP5 - Informationsprioritering 
Hvis to officielle faktaoplysninger modsiger hinanden, 
eller forvirrer jer, når I læser dem sammen, prioriteres 
de på denne måde (hvor nummer 1 har størst vægt):

1 = Teksten i de aktuelle OPDATERINGER til robot-
konkurrencen
2 = ROBOT-OPGAVER og -BANE OPSÆTNING
3 = REGLER
4 = LOKAL HOVEDDOMMER - Ved tvivlsspørgsmål 
kan de lokale hoveddommere træffe beslutninger 
efter velvillighedsprincippet med henvisning til regel 
OP3.

• Billeder, videoer og APP’s kan ikke benyttes som 
hjemmel, medmindre der henvises til dem i teksten 
for nr. 1, nr. 2 eller nr. 3.
• E-mails og forumkommentarer kan ikke bruges som 
hjemmel.
• Det er den danske version af Challenge Guide, der 
gælder i Danmark.
 

REGLER 2018
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DEFINITIONER 
D01 - Dyst 
En “dyst” er, når to teams spiller på to baner, som er 
opstillet, så de vender nord mod nord.
• Jeres robot SÆTTES I GANG én eller flere gange 
fra baseområdet og forsøger at udføre så mange 
opgaver som muligt.
• En dyst varer 2 1/2 minut, og timeren sættes aldrig 
på pause.

D02 - Opgave 
En “opgave” giver robotten mulighed for at optjene 
point.
Krav er skrevet som:
• Resultater som skal være synlige for dommeren 
ved dystens slutning.
• *Handlinger som skal overvåges af dommeren, 
mens de udføres. 

D03 - Udstyr 
“Udstyret” er alt det, I medbringer til en dyst med 
henblik på opgaverelateret aktivitet. 

D04 - Robot 
Jeres “robot” er jeres LEGO® MINDSTORMS
controller og alt det udstyr, I har kombineret den med 
ved håndkraft, og som ikke er beregnet til at blive 
adskilt fra den, undtagen ved håndkraft.

D05 - Installation 
En “installation” er enhver LEGO® genstand, som 
allerede befinder sig på banen, når I ankommer.

D06 - Bane 
“Banen” er robottens konkurrenceområde. Den består 
af installationer på en måtte, som er omgivet af græn-
sevægge, alt sammen placeret på et bord. “Baseom-
rådet” er en del af banen. Se de komplette oplysninger 
i dokumentet «Field Setup».

D07 - Baseområdet 
«Basen» er området på og over banens kvartcirkelom-
råde i sydvest. Det strækker sig fra ydersiden af den 
tynde cirkellinje TIL hjørnevæggene (ikke længere). 

Den tynde linje rundt om et hvilket som helst 
point-område tæller som del af dette område. Når 
en speciel placering i tilknytning til en linje er uklar, 
antages resultatet i holdets favør («tvilvlen til gode»).

D08 - Igangsætning 
Når I er færdige med at klargøre robotten og sætter 
den i gang, er det en “igangsætning”.

D09 - Afbrydelse 
Næste gang, du interagerer med robotten efter 
igangsætningen, er det en “afbrydelse”.

D10 - Transport 
Når en genstand hensigstsmæssigt/strategisk bliver
• taget fra sin plads og/eller
• flyttet til en ny plads og/eller
• bliver lagt et andet sted bliver genstanden transpor-
teret.

Processen med transport stopper når genstanden 
som transporteres ikke længere er i kontakt med det, 
der transporterede den.

Helt inde   Tvivlen til gode  Delvis inde    Delvis inde

 Delvis inde Tvivlen til gode Helt ude  

D07 – Baseområdet 



26CHALLENGE GUIDE 2018 - DANSK

R01 - Alt udstyr 
Alt udstyr skal være fremstillet af LEGO® producerede byggedele i original fabrikstilstand.
Undtagen: Snore og rør fra LEGO® må klippes.
Undtagen: Program-noter på papir er tilladt (uden for banen).
Undtagen: Markeringer må bruges på skjulte placeringer på robotten med henblik på identifikation.

R02 - Controllere
I må kun bruge én enkelt controller i hver dyst.
• Den skal svare nøjagtigt til en af de typer, der er vist nedenfor (undtagen: farve).
• Alle andre controllere skal efterlades i pit-området.
• Al fjernbetjening eller dataudveksling med robotterne (herunder Bluetooth) i konkurrenceområdet er forbudt.
• Denne regel begrænser jer til kun at bruge én individuel robot i hver dyst.

R03 - Motorer
I må bruge op til fire motorer i hver dyst.
• Hver motor skal svare nøjagtigt til en af de typer, der er vist nedenfor.
• I må gerne bruge mere end én af samme type, men som nævnt må I ikke have mere end FIRE i alt.
• ALLE andre motorer skal efterlades i stand-området (pitten) uden undtagelser.

EV3 RCXNXT 

EV3 MEDIUM RCXNXT EV3 LARGE

UDSTYR, SOFTWARE OG PERSONER  
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R04 - Eksterne sensorer 
I må bruge lige så mange eksterne sensorer, I ønsker.
• Hver sensor skal svare nøjagtigt til en af de typer, der er vist nedenfor.
• I må gerne bruge mere end én af samme type.

EV3 COLOR EV3 GYROEV3 ULTRASONICEV3 TOUCH

NXT LIGHT NXT ULTRASONICNXT COLORNXT TOUCH

RCX LIGHT RCX ROTASJON RCX TOUCH

R05 - Andre elektriske/elektroniske ting 
Det er ikke tilladt at have andre elektriske/elektroniske ting i konkurrenceområdet til opgaverelateret aktivitet.
Undtagen: Kabler og konverteringskabler fra LEGO er tilladt efter behov.
Undtagen: De tilladte strømkilder er én controller-strømforsyning eller seks AA-batterier.

R06 - Ikke-elektriske elementer 
I må bruge lige så mange ikke-elektriske LEGO® producerede elementer, I ønsker, fra ethvert sæt.
Undtagen: Fabriksfremstillede optræks-/tilbagetræksmotorer er ikke tilladt. 
Undtagen: Ekstra/identiske installationer er ikke tilladt.

R07 - Software 
Robotten må kun programmeres ved hjælp af software fra LEGO® MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 eller RoboLab 
(alle versioner). Alle andre former for software er forbudt. Programrettelser, udvidelser og nye versioner af den 
tilladte software fra producenterne (LEGO® og National Instruments) er tilladt, men værktøjssæt, herunder Lab- 
VIEW-værktøjssættet, er ikke tilladt. 

R08 - Teknikere
• Kun to teammedlemmer, kaldet “teknikere”, må opholde sig på konkurrencebordet på samme tid.
Undtagen: Andre kan træde til i forbindelse med oprigtigt nødvendige nødreparationer under dysten, men skal 
derefter forlade banen igen.
• Resten af teamet skal holde sig på afstand som anvist af turneringens officials, og det forventes, at nye teknikere 
når som helst kan bytte plads med de nuværende teknikere, hvis det er ønskeligt.
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ROBOT-KONKURRENCERNE
R09 - Inden konkurrence-tiden starter 
Når I er ankommet rettidigt til banen, har I mindst ét minut til forberedelse. I løbet af dette særlige tidsrum må I 
også...
• Bede dommeren om at bekræfte, at en installation og/eller en opsætning er korrekt.
• Kalibrere lys-/farvesensorer på ethvert sted, I ønsker det.

R10 - Håndtering under dysten
• Det er ikke tilladt at interagere med nogen del af banen, som ikke er HELT inden for baseområdet.
Undtagen: I må afbryde robotten når som helst.
Undtagen: I må hvor som helst og når som helst samle robottens udstyr op, som utilsigtet er brækket af.
• I må ikke få noget til at bevæge sig eller strække sig ud over baseområdets grænse, heller ikke delvist.
Undtagen: I må selvfølgelig igangsætte robotten.
Undtagen: I må til enhver tid flytte/håndtere/opbevare ting uden for banen.
Undtagen: Hvis noget krydser baseområdets grænse utilsigtet, skal I bare flytte det roligt tilbage igen - det er ikke 
noget problem.
• Alt, som robotten påvirker (godt eller skidt!) eller placerer helt uden for baseområdet, skal blive, hvor det er, med-
mindre robotten ændrer det. Intet bliver nogen sinde omplaceret, så I kan “prøve igen”.

R11 - Håndtering af installationerne
• Det er ikke tilladt at skille installationerne ad, heller ikke midlertidigt.
• Hvis I kombinerer en installation med noget (herunder også robotten), skal sammensætningen være så løs, at I 
kan samle installationen op, hvis I bliver bedt om det, uden at der hænger noget fast i den.

R12 - Opbevaring
• Alt, som er helt inden for baseområdet, må flyttes/opbevares uden for banen, men skal altid være synligt for 
dommeren på et lager-bord.
• Alt, som opbevares uden for banen, “tæller” som værende helt inden for baseområdet, og kan placeres på en 
godkendt plads.

R13 - Igangsætning
En korrekt igangsætning (eller gen-igangsætning) foregår på følgende måde:
• Klar-situation 
 - Jeres robot og enhver genstand, som den skal til at flytte eller bruge, arrangeres med hånden, som I 
 ønsker, så ALT ER HELT INDEN FOR BASEOMRÅDET. Ingenting må være højere end 30,5 cm. 
 - Dommeren kan se, at intet på banen bevæger sig eller bliver håndteret.
• Start! 
 - Ræk ned og tryk på en knap, eller signaler til en sensor for at aktivere et program.
Dystens første igangsætning – Her kræves der nøjagtig og fair timing, så det præcise igangsætningstidspunkt er 
ved begyndelsen af det sidste ord/den sidste lyd i nedtællingen, fx “Klar, parat, Start!” eller BIIIP!

R14 - Afbrydelse 
Hvis du afbryder robotten, skal du stoppe den omgående og derefter samle den roligt op for at sætte den i gang 
igen. Der sker følgende for robotten og eventuelle genstander, den transporterede, afhængigt af, hvor hver enkelt 
del befandt sig på det pågældende tidspunkt:
• Robot 
 - Helt inden for baseområdet: Gen-igangsætning 
 - IKKE helt inden for baseområdet: Gen-igangsætning + berøringsstraf
• Transporteret genstand som kom fra basen efter den sidste igangsættelsen
 - Altid - Behold den
• Transporteret genstand som IKKE kom fra basen efter den sidste igangsættelsen 
 - Helt inde i basen: behold den
 - Ikke helt inde i basen: giv den til dommerne/dommerne tager det

“Berøringsstraf” beskrives sammen med Robot-opgaverne. Hvis I ikke vil lave en omstart kan I stoppe robotten og 
lade den stå uden at få straf.
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R15 - Mistet kontakt 
Hvis den ikke-afbrudte robot taber noget, den transporterede, skal denne genstand have lov til at nå til stilstand. 
Når genstanden ligger stille, sker der følgende med den, afhængigt af dens endelige placering: 
 - Helt inden for baseområdet: Behold den 
 - Delvist inden for baseområdet: Giv den til dommerne / dommerne tager den
 - Helt uden for baseområdet: Lad den blive, hvor den er

R16 - Forstyrrelse
• Det er ikke tilladt at påvirke det andet team negativt, medmindre det er beskrevet i en opgave.
• Opgaver, som det andet hold forsøger, men ikke kan fuldføre på grund af ulovlige handlinger udført af dig eller din 
robot, vil alligevel tælle for dem.

R17 - Skader på banen
• Hvis robotten adskiller Dual Lock eller ødelægger en installation, vil opgaver, som åbenlyst bliver mulige eller 
nemmere på grund af denne skade, ikke give point.

R18 - Dystens slutning
Når dysten slutter, skal alt blive stående, præcis som det er
• Hvis robotten bevæger sig, skal I stoppe den så hurtigt som muligt og lade den stå, hvor den er. (Ændringer efter 
dystens slutning tæller ikke).
• Herefter må intet berøres, før dommeren giver tilladelse til at nulstille bordet.

R19 - Pointgivning
• Scorekort - Dommeren inspicerer banen sammen med jer, opgave for opgave. 
 - Hvis I er enige med dommeren i alt, underskriver I kortet, og så er scorekortet endeligt. 
 - Hvis I er uenige med dommeren i noget, træffer overdommeren den endelige beslutning.
• Beregning - Der er minimum tre indledende runder ved hver turnering. I hver kamp har holdet en ny chance for at 
opnå den højeste pointsum. Der er ingen sammenhæng mellem kampene.
• Pointlighed: 
 - Indledende runde: Pointlighed afgøres ved at bruge den næsthøjeste og derefter den tredjehøjeste 
 score. Hvis der i sjældne tilfælde skulle være pointlighed for alle tre dyster, beslutter turneringens hoved
 dommer, hvad der skal ske.
 - Finale-runderne: Hvis der er pointlighed i en af finale-runderne, gælder bedste resultat i den/de  
 foregående runder.

ÆNDRINGER 2018
STORE ÆNDRINGER:
Hvis I afbryder robotten mens den transporterer noget ud fra basen i den sidste igangsætning , kan I 
beholde genstanden (D10).

MINDRE ÆNDRINGER
Linjerne er altid en del af det område, de definerer (D07).

Uenigheder knyttet til linjerne (for eksempel baselinjen) skal altid gå i holdets favør (D07). 
I må forhøre jer til den lokale arrangør om størrelse på et evt. «lager-bord» til at have uden for basen 
(R12).

Det er ok at stoppe robotten og lade den være der, hvor den står, uden straf, hvis den er færdig med 
tiltænkte opgaver (R14).
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OPGAVER 2018
KRAV til scoring
I opgavebeskrivelsen er specifikke krav til scoring skrevet med blåt.
*Metoder med stjerne skal være de eneste, der anvendes, og dommeren skal OVERVÅGE, at det overholdes.
Understregede RESULTATER/BETINGELSER skal være synlige, når dysten er SLUT.
Til hver opgave er det kun teksten efter “TEKNISK SET”, der bruges til scoring.

   M01 - RUMFART

Utrolige tekniske præstationer som rumrejser foregår i trin. Mange store delmål skal opfyldes, før vi for evigt kan 
forlade Jorden og overleve længe nok til at fortælle om det!

Robotten skal få raketter med nyttelast (vogne) til at rulle ned ad Rumfarts-rampen.  Den første vogn er sat på rampen 
og klar til at blive sendt afsted, men robotten skal læsse de andre to fra baseområdet.

TEKNISK SET:
*Start hver nyttelast, så den ruller frit ned ad rampen.
Hver gang skal vognen *være uafhængig, når den ankommer til første sportilslutning.

Første sportilslutning

Fartøjets nyttelast: 22 point
Forsyningens nyttelast: 14 point
Mandskabets nyttelast: 10 point

For alle opgaver betyder ordet “uafhængig” “at den ikke må være i kontakt med 
noget af dit udstyr.” Så længe vognen klart ruller uafhængigt forbi den første 
sportilslutning, er det OK, hvis den ikke rulle hele vejen mod øst.

Mulig point: 0, 10, 14, 22, 24, 32, 36, 46

   M02 - SOLPANELER

Solpaneler i rummet er en stor kilde til energi til en rumstation i det indre solsystem. Men da ting i rummet altid er i 
bevægelse, kræver det noget overvejelse at rette panelerne ind.

Solpaneler skal vinkles mod dig eller væk fra dig, afhængigt af strategien og betingelserne.

Andet hold: 22

Dit hold: 22+18

Andet hold: 18

Dit hold: 18

Andet hold: 0

Dit hold: 0

Andet hold: 22+18

Dit hold: 22

Andet hold: 0

Dit hold: 18

Andet hold: 18

Dit hold: 0

Andet hold: 0

Dit hold: 0

Andet hold: 0

Dit hold: 0

TEKNISK SET:
Begge solpaneler er vinklet mod samme bane: 22 point for begge hold
Dit solpanel er vinklet mod det andet holds bane: 18 point

I diagrammet nedenfor, som på din øvelsesbane, er “dit” solpanel panelet i den 
vestlige ende af banen.

Mulig score 0, 18, 22, 40 er vist nedenfor, som set fra oven fra din nordlige 
grænse mod nord.

Vinklet
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   M03 – 3D-PRINTNING

Det er utroligt dyrt at sende tunge ting som byggemateriale ud i rummet, så forskere og ingeniører lærer i stedet at 
printe det, de har brug for i rummet, ved hjælp af tilgængelige elementer som udvindes der.

Robotten skal samle en Regolit-kerneprøve og lægge den i en 3D-printer, som vil få 2x4-klodsen til at blive kastet ud.  
Den udkastede 2x4-klods kan derefter afleveres andre steder for at få flere point.

TEKNISK SET:
Udkast 2x4-klodsen *ved at placere en Regolit-kerneprøve i 3D-printeren.
2x4-klodsen kastet ud og helt inde i det nordøstlige planetområde: 22 point
ELLER 2x4-klodsen kastet ud og ikke helt inde i det nordøstlige planetområde: 18 point

Mulig score: 0, 18, 22

Nordøstlig planetområde 22 points 18 points

   M04 – KRATERKRYDSNING

For rovers på et andet himmellegeme er det bestemt ikke godt at sætte sig fast!  Teams af rovers kan hjælpe 
hinanden, men en enlig rover skal være meget forsigtig. 

Robotten eller et fartøj, som robotten sender ud, skal krydse kratermodellen helt, ved at køre lige over den 

TEKNISK SET:
Samtlige vægtbærende dele af udstyret skal krydse *helt mellem tårnene.
Passagen skal være *fra øst til vest, og klare det helt forbi den sænkede låge: 20 point

Mulig score: 0, 20

Mellem tårnene Forbi lågen
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   M05 – UDVINDING

For at leve væk fra Jorden ville det hjælpe, hvis vi var gode til at opdage og udnytte ressourcer under overfladerne 
på andre planeter, måner, asteroider og endda kometer.

Robotten skal få alle kerneprøver ud af kerneprøvestedet, så den kan gøre med dem som beskrevet her og i opgave 
M03.

TEKNISK SET:
Flyt alle fire prøver, så de ikke længere rører akslen, der holdt dem i kerneprøvestedet: 16 point
Placer gaskerneprøven, så den rører måtten, og er helt i landingsfartøjets målcirkel: 12 point
ELLER placer gaskerneprøven helt inde på baseområdet: 10 point
Placer vandkerneprøven, så den kun understøttes af madkammeret: 8 point

Mulig score: 0, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 34, 36

16 point Landingsfartøyets
målcirkel

12 point 10 point 8 point

   M06 -RUMSTATION

Rumstationer giver os mulighed for at lære om og endda øve os i at leve i rummet, men forbedret teknologi og nye 
internationale partnere kræver, at moduler nemt kan udskiftes.

Robotten skal fjerne og indsætte moduler i beboelseshubbens huller.

TEKNISK SETT:
Indsatte moduler må ikke røre noget undtagen beboelseshubben.
Flyt keglemodulet helt ind i baseområdet: 16 point
Stik rørmodulet ind i beboelseshubbens port, på vestsiden: 16 point
Overfør/isæt dockmodulet i beboelseshubbens port, på østsiden: 14 point

Mulig score: 0, 14, 16, 30, 32, 46

16 point 16 point 14 point
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   M07 - NØDSITUATION UNDER RUMVANDRING

Rummet er stille og smukt, men med næsten ingen varme, luft eller lufttryk kan det både fryse, kvæle og koge dig 
på en og samme tid!  Hjælp vores astronaut “Gerhard”, der er på rumvandring, med at komme i sikkerhed.

Robotten skal få Gerhards krop ind i slusekammeret.

TEKNISK SET:
Flyt Gerhard, så hans krop er inde i beboelseshubbens slusekammer.
Helt inde: 22 point
ELLER delvist inde: 18 point

For denne opgave omfatter ordet “krop” alle dele undtagen løkken. 

Mulig score: 0, 18, 22

Slusekammer 22 point 18 point

   M08 – TRÆNING

Selv om rumfartøjer rejser vanvittigt hurtigt, kræver selv de korteste ture meget tid, hvor den rejsende må være 
inaktiv, hvilket er dårligt for hjertet og lungerne.

Robotten skal flere gange bevæge én eller begge træningsmaskiners håndtag for at få markøren til at flytte sig.

TEKNISK SET:
Bevæg træningsmaskinens markør langs skalaen *ved at anvende ét eller begge håndtag.
Få markørens spids helt i det orange felt, eller så den delvist dækker et af det orange felts endekanter: 22 point
ELLER få markørens spids helt ind i det hvide felt: 20 point                             
ELLER få markørens spids helt ind i det grå felt, eller så den delvist dækker en af det grå felts endekanter:
18 point

Håndtaget er en del af træningsmaskinen, men er vist for sig selv her for klarhedens skyld

Mulig score: 0, 18, 22

Håndtag 22 point (Evt. Tvivl kommer       
                       holdet til gode)

18 point 18 point
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   M09 - STYRKETRÆNING

I nul tyngdekraft er alt nemt at flytte, og du kan ikke falde “ned”, selvom du prøver, så astronauter har brug for
bevægelsesmodstand – faktisk to timer om dagen, bare for at bevare muskel- og knoglemasse.

Robotten skal løfte vægtstangen til pointhøjde. 

TEKNISK SET:
Løft vægtstangen, så strimlens 4. hul i hvert fald er delvist synligt som vist på billedet: 16 point

Mulig score: 0, 16

Vægtstang 16 point 0 point

   M10 – FØDEVAREPRODUKTION

Havearbejde er nemt, ikke?  Du skal bare have en masse jord, noget regn, sol, gødning, nyttige insekter, CO2 og en 
rive… men hvad nu hvis du var i kredsløb om Neptun i et lokale på størrelse med en minibus?

Flyt skyderen den rigtige afstand i det rigtige tempo, for at komme ind i det grønne område.

TEKNISK SET:
Drej madkammerets farver, så den grå kontravægt ER HELT NEDE efter grøn, men før lysebrun, *ved at bevæge 
skyderen: 16 point

Mulig score: 0, 16

Skyder 16 point 16 point 0 point
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   M11 – UNDVIGELSESHASTIGHED

Kort efter opsendelse er raketmotorer ofte designet til at adskille sig fra rumfartøjer, men det er længe før rumfar-
tøjet slipper fri af tyngdekraften.  Så hvorfor falder rumfartøjet ikke tilbage mod jorden?

Robotten skal påvirke slagpladen hårdt nok til at undgå, at rumfartøjet falder ned igen. 

TEKNISK SET:
Få rumfartøjet til at bevæge sig så hurtigt og højt, at det forbliver oppe, *ved at trykke på slagpladen: 24 point

Mulig score: 0, 24

24 pointSlagpladen

   M12 - SATELLITBANER

Hvis en satellit ikke har den korrekte hastighed og afstand fra jorden, kan den falde, drive væk fra dens bane, holde 
op med at fungere eller blive ødelagt af partikler.  Justeringer af fremdriften skal udføres med præcision.

Robotten skal flytte en eller flere satellitter til det yderste kredsløb.

TEKNISK SET:
Flyt en satellit så en del af satellitten er på eller over området mellem de to linjer i det yderste kredsløb:
8 point pr satellit 

Mulig score: 0, 8, 16, 24

Yderste kredsløb 8 point 0 point

Det yderste 
kredsløb

er kun
mellem disse 

to linjer
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   M13 - OBSERVATORIE

Et rumteleskop er forbløffende, men det er ikke så tilgængeligt og nemt som et observatorium på et universitet 
eller videnskabsmuseum - hvis du ellers ved, hvordan og hvor du skal pege med det.

Drej observatoriet i en præcis retning.

TEKNISK SET:
Få markørens spids helt ind i det orange felt, eller så den delvist dækker en af det orange felts endekanter:
20 point
ELLER få markørens spids helt ind i det hvide felt: 18 point                             
ELLER få markørens spids helt ind i det grå felt, eller så den delvist dækker en af det grå felts endekanter:
16 point

Mulig score: 0, 16, 18, 20

16 point 16 point 0 point

   M14 - AFVÆRGNING AF METEORIT-NEDSLAG

Risikoen for at en “alvorlig” meteorit rammer jorden i vores levetid er meget lav, men den er ikke nul, og ødelæggel-
serne kunne udslette os helt.  Hvordan vil forskerne og ingeniørerne sikre os?

Fra vest for fri-linjen sendes en eller begge meteoritter uafhængigt af hinanden til meteorit-fangeren.

TEKNISK SET:
Send meteoriderne *over fri-linjen, så de berører måtten i meteoride-fangeren. 
Meteoriderne skal affyres/slippes, mens de er *klart og fuldstændigt vest for fri-linjen. 
Mens de er mellem affyring/slip og scoringsposition, skal meteoriderne *være uafhængig. 
Meteorider i midtersektionen: 12 point hver 
Meteorider i en af sidesektionerne: 8 point hver 
Hvis en meteoride er væk fra sin ring, må du fjerne ringen fra banen med hånden (dette er en særlig undtagelse fra 
reglerne).

Mulig score: 0, 8, 12, 16, 20, 24     

Skal være uafhængig når 
den er øst for linje

12 + 12 point 12 + 8 pointFri-linjen
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   M15 - NEDSLAG FOR LANDINGSFARTØJ

Vores landingsfartøj har ikke fungerende faldskærme eller dæmpere, men der er en vigtig realistisk detalje: Den er 
meget skrøbelig.

Få landingsfartøjet intakt til et af dens mål, eller til baseområdet.

TEKNISK SET:
Flyt landingsfartøjet, så den er intakt, berører måtten og er helt inde i sin målcirkel: 22 point
ELLER flyt landingsfartøjet, så den er intakt, berører måtten og er helt inde i det nordøstlige planetområde: 
20 point
ELLER flyt begge dele af landingsfartøjet helt ind på baseområdet: 16 point

Landingsfartøjet er “intakt”, hvis dens dele er forbundet med mindst to af dens fire lysebrune placeringsaksler. 

Mulig score: 0, 16, 20, 22

Intakt Landerens
målcirkel

Nordøstlig
planetområde

22 point

20 point 20 point 16 point 0 point 0 point

   PP01 – STRAFFE FOR BERØRING

Kravene til FIRST LEGO League Mission skal opfyldes af din robot gennem dens programmer og dens brug af udstyr.  
Du kan redde din robot med din hånd, men det udløser en straf.  Vær ekstra opmærksom på reglerne, hvor der tales 
om “berøring”

TEKNISK SET:
Hvis du *afbryder robotten: Minus 3 point hver gang

Ved en berøringsstraf placerer dommeren én straf-skive i den sydøstlige trekant 
som en permanent berøringsmarkør.
I kan få op til seks af disse straffe.
Hvis en straf-skive kommer uden for trekanten, returneres den blot, uden at det 
påvirker scoren.

Mulige straf-totaler: -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

Straffe-skiver



TEKNOLOGI BEDØMMELSE

Teknologi-bedømmelsen foregår i et selvstændigt lokale, hvor teamet og dommerne står rundt om et robot-bord. 
Holdet har 10 minutter, 5 minutter til præsentation og 5 minutter til spørgsmål fra dommerne. Husk at have en 
PC/Mac eller udskrift med for at vise programmet. 

1. Robotfakta: Fortæl lidt om jeres robot, f.eks. antallet af sensorer og deres type, oplysninger om transmis-
sionen, antallet af dele og antallet af værktøjer. Dommerne vil også gerne vide, hvilket programmeringssprog jeres 
team har brugt, antallet af programmer og hvilken opgave i robotkonkurrencen, teamet har haft mest succes med.

2. Designoplysninger:
a. Sjov: Beskriv den sjoveste eller mest interessante del af robotdesignet og også de mest udfordrende dele. Hvis 
teamet har en sjov historie om deres robot, må de meget gerne fortælle den.
b. Strategi: Forklar teamets strategi og de overvejelser, der ligger til grund for valget og gennemførelsen af op-
gaver. Fortæl lidt om, i hvor høj grad det lykkedes for robotten at fuldføre de valgte opgaver.
c. Designproces: Beskriv, hvordan jeres team designede robotten, og hvilken proces I brugte til at forbedre desig-
net over tid. Fortæl kort, hvordan de forskellige teammedlemmer har bidraget til designet.
d. Mekanisk design: Forklar robottens grundlæggende struktur. Forklar dommerne, hvordan robotten bevæger sig 
(transmission), hvilke værktøjer og mekanismer den bruger for at fungere eller fuldføre opgaver, og hvordan jeres 
team sikrer, at det er nemt at tilføje/fjerne værktøjer.
e. Programmering: Beskriv, hvordan teamet programmerede robotten for at sikre ensartede resultater. Forklar, 
hvordan teamet organiserede og dokumenterede programmer. Sørg for at nævne det, hvis programmerne bruger 
sensorer til at registrere robottens placering på banen.
f. Nytænkning: Beskriv eventuelle elementer i robottens design, som teamet synes er noget særligt eller virkeligt 
opfindsomme.

3. Prøvekørsel: Kør robotten kortvarigt for at demonstrere, hvordan den fuldfører den/de opgave(r), teamet har 
valgt. I skal ikke køre robotten en hel runde. Dommerne skal bruge noget tid til at stille spørgsmål efter fremlæg-
gelsen.

VI ØNSKER ALLE 
HOLD LYKKE TIL 
«UDE I RUMMET» 
OG INTO ORBIT! 
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