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”Att vara domare är en fantastisk upplevelse. Det är lärorikt, utmanande och det går inte att
undgå att bli imponerad av de unga deltagarnas kunskaper, kreativitet och samarbete.
Jag ställer gärna upp som domare igen till hösten.”

Gunnar Børstad, Prosjektleder, Bodø Boligbyggelag



FLL-domare – inte som andra domare!
Som FIRST® LEGO® League domare får du möjligheten att möta barn på en unik arena. 
Olikt andra domarsituationer skall man i FIRST® LEGO® League kommunicera med 
deltagarna. I detta projekt finns det inget facit, barnen har själva definierat ett problem.
På turneringsdagen skall de presentera sin lösning för domarna.

I detta häfte hittar du en kort information om domarrollen i FIRST® LEGO® League. Alla 
domare kommer att få nödvändigt materiel och undervisning före turneringarna.

Turneringar med fler än 18 lag: 

1. Projektpriset 1:a pris  
2. Projektpriset  2:a pris  
  
3. Teknikpriset 1:a pris   
4. Teknikpriset 2:a pris  
 
5. Robottävlingens 1:a pris  
6. Robottävlingens 2:a pris  
 
7. Marknadsföringspriset  1:a pris  
8. Marknadsföringspriset  2:a pris  
 
9. Kärnvärdespriset
 
10. FIRST® LEGO® League Champion  

Turneringar med upp till 17 lag: 

1. Projektpriset 
2. Teknikpriset   
 
3. Robottävlingens 1:a pris  
4. Robottävlingens 2:a pris  
 
5. Marknadsföringspriset  
6. Kärnvärdespriset
 
7. FIRST® LEGO® League Champion  

Skandinavisk final: Priserna är samma som 
i modell 1 

Det finaste priset går till det lag som är 
bäst i en helhetsbedömning

 M O D E L L  1  M O D E L L  2



• Bandomare • Teknikdomare • Projektdomare • Marknadsförings och Kärnvärdedomare 
• Utöver dessa grupper finns en huvuddomare.

• Bandomarna ansvarar för all bedömning på robotbanan.
De ger lagen poäng för utförda uppdrag under robotmatcherna 

• Teknikdomarna bedömer robotens design och programmering. De granskar också vilken 
taktik laget använder under robotmatcher.

• Projektdomarna är de som bedömer lagets projekt. 

• Marknadsförings och Kärnvärd  bedöms i montern där lagen får besök av de cirkulerande 
domarna

• FLL Champion-priset bedöms efter resultatet i samtliga kategorier. 

• För att tävla om FIRST® LEGO® League Champion-priset måste laget ha skickat in 
projektrapporten i tid. 

Det är viktigt att kommunicera inom varje grupp och ha en gemensam strategi för 
bedömningen. Varje domare får domarscheman som är ett hjälpmedel i bedömningen 
på turneringsdagen.

Huvuddomaren har den överordnade uppsikten på robotbanorna och avgör tvister och 
oklarheter.

Domarna delas in i fyra grupper: 



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.

Arrangør:

SPONSORERHOVEDSPONSOR

Viktigt!
Vi önskar att deltagarna skall få en positiv upplevelse i sitt möte med domarteamet och därför 
är det viktigt att domarna:

• möter barnen med ett leende och ett öppet sinnelag
• visar intresse och engagemang när lagen presenterar sina lösningar
• tar barnen på allvar och möter dem som om de vore näringslivsaktörer

Det är viktigt att domarna går runt på turneringsområdet och får med sig intryck
utanför domarrummet samt att man hämtar “inputs” från de cirkulerande domarna.
Detta görs enklast genom att avtala hur man kan avlösa varandra under arbetets gång.
Varje enskild domargrupp som har ansvaret för de olika priserna står för utdelningen
av pokalerna och medaljerna. Lagen som vinner priser får en LEGO pokal. Alla barn,
också de som inte har vunnit ett pris, får en FLL-medalj.
 
Tre lag nomineras till varje pris. De nominerade lagen nämns vid prisutdelningen innan 
vinnare koras.

Teknologiturneringen FIRST® LEGO® League arrangeras med stöd från näringslivet.
Personal på turneringsdagen utgörs av frivilliga medhjälpare, däribland också domarna.

FIRST Scandinavia tackar alla som tar sig tid att delta i det frivilliga arbetet och bidrar till att 
förverkliga FIRST® LEGO® League i Skandinavie


