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”Engasjement, glede, samhandling, kreativitet, utvikling og læring - som dommer i FLL 
blir du imponert og inspirert av å se unger som blomstrer med teknologiske utfordringer. 
Det gir håp for framtida og oss som jobber for å få ungdom til å velge ingeniørfag”

Ole-Bjørn Nikolaisen, Seksjonssjef HR i Statens vegvesen.



FLL-dommere – ikke som andre dommere!              
Som FIRST® LEGO® League-dommer får du mulighet til å møte barn på en unik arena. 
Ulikt fra andre dommersituasjoner skal man i FLL kommunisere med deltakerne. I dette 
prosjektet finnes det ingen fasit -barna har selv definert et problem. På turneringsdagen 
skal de presentere sin løsning for dommerene.

I dette heftet finner du en kort informasjon om dommerrollen i FIRST® LEGO® League.
Alle dommere vil få nødvendig materiell og opplæring før turneringene.

Turneringer fra og med 18 lag: 
1. Prosjektprisen   1. plass  
2. Prosjektprisen   1. plass  
  
3. Teknologiprisen  1. plass   
4. Teknologiprisen  2. plass  
 
5. Robotkonkurransen  1. plass  
6. Robotkonkurransen  2. plass  
 
7. Markedsføringsprisen  1. plass  
8. Markedsføringsprisen  2. plass  
 
9. Kjerneverdiprisen
 
10. FIRST® LEGO® League Champion  

Turneringer til og med 17 lag: 
1. Prosjektprisen
2. Teknologiprisen  
 
3. Robotkonkurransen  1. plass  
4. Robotkonkurransen  2. plass  
 
5. Markedsføringsprisen  
6. Kjerneverdiprisen  
 
7. FIRST® LEGO® League Champion  

Modell 1 brukes også i den 
skandinaviske FLL-finalen. 

Turneringens vinner er vinneren av 

FIRST® LEGO® League Champion-prisen. 
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• Banedommere • Teknologidommere • Prosjektdommere
• Markedsføring & kjerneverdidommere • I tillegg kommer en hoveddommer. 

• Banedommerne har ansvaret for all bedømming på robotbanene. 
Disse gir lagene poeng for utførte oppdrag under robotkjøringene. 

• Teknologidommere bedømmer robotens design og programmering. De ser også på 
hvordan laget har løst den strategiske delen av robotløpet. 

• Prosjektdommere bedømmer lagets prosjekt. De ser blant annet på problemstilling, 
forståelse av tema og innovasjon.

• Markedsføringsdommere bedømmer hvordan laget har markedsført seg selv og 
prosjektet sitt. Kjerneverdidommerne bedømmer lagets samarbeid, organisering, 
engasjement og respekt for hverandre.

• FLL Champion-prisen går til det laget som sammenlagt er best i alle kategorier. 

• Husk at lagene som vurderes opp mot FLL Champion-prisen skal ha sendt inn rapporten.

Det er viktig å kommunisere i hver gruppe og legge en felles strategi for bedømmingen. 
Man får utdelt et dommerskjema som skal være et hjelpemiddel i bedømmingen på 
turneringsdagen. 

Hoveddommer har den overordnede oppsikten på robotbanene og avgjør  eventuelle 
tvister og uklarheter. 

Dommerne deles i fire ulike grupper: 



Viktig!
Vi ønsker at deltakerne skal få en positiv erfaring i sitt møte med dommerteamet. Derfor er det 
viktig at dommerne:

• møter barna med smil og et åpent sinn
• viser interesse og engasjement når lagene presenterer sine løsninger
• tar barna på alvor og møter dem som om de var næringslivsaktører

Det er viktig at dommerne går rundt på turneringsområdet og får med seg inntrykk 
utenfor dommerrommet. Dette gjøres enklest ved å avtale hvordan man kan avløse hverandre 
underveis. 

Hver enkelt dommergruppe som har ansvaret for de ulike prisene står ofte for utdelingen 
av pokalene og medaljene. Alle deltakerne får en FLL-medalje. Lagene som vinner priser får en 
pokal. 

Tre lag nomineres til hver pris. De nominerte lagene nevnes i premieutdelingen før vinneren 
kåres

Kunnskaps- og teknologikonkurransen FIRST® LEGO® League arrangeres med støtte fra 
næringslivet.  Personell på turneringsdagen er basert på frivillige hjelpere, deriblandt også 
dommerne.

FIRST Scandinavia takker alle som tar seg tid til å delta i det frivillige arbeidet og bidrar til å 
realisere FIRST® LEGO ® League i Skandinavia.

Stiftelsen FIRST Scandinavia (www.firstscandinavia.org) har ervervet retten til å organisere FIRST® LEGO® League turneringer i Skandinavia. FIRST® LEGO® League og FLL 
varemerkene tilhører stiftelsen FIRST (New Hampshire, USA) og LEGO gruppen. Disse varemerker er brukt her med spesiell tillatelse.
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