


FIRST LEGO LEAGUE (FLL)
Er du en af de lærere, der ønsker, at netop dine elever skal få mulighed 
for at lære endnu mere…?
FIRST LEGO Leagues projekter sætter fokus på aktuelle 
emner. Under processen er der brug for alle elevernes 
forskellige kundskaber og færdigheder. Man kan deltage 
ved at danne et hold og melde sig til på!

FLL arbejder med 3 områder:

Forskning:
Holdene definerer selv et problemfelt ud fra årets tema. 
De skal søge efter og forske i data, der uddyber årets 
problemstilling.

Teknologi:
Som en del af teknologiopgaven skal holdene bygge en 
robot og programmere den, så den kan løse opgaverne 
på robotbanen.

Profilering:
Profileringsopgaven handler om formidling. Holdene har 
en opgave i at formidle den erhvervede viden videre til 
andre.  
 
12. november afsluttes projektet med en FLL – turnering, 
hvor eleverne dels præsenterer projektet og dels konkur-
rerer mod de andre hold i lokalområdet. 

ÅRETS TEMA
“Værn om maden. Tænk kvalitet!”

Hvad kan bidrage til at give endnu bedre kvalitet til 
den mad, vi spiser?

Flere faktorer kan være med til at reducere madens kvalitet. Der kan være angreb 
fra insekter og smådyr, inficering af bakterier, uheldig lagring og transport, brug af 
problematiske tilsætningsstoffer, dårlig hygiejne under produktion og forarbejdn-
ing – blot for at nævne nogle eksempler. 

I opgaveløsningen skal I komme med ideer til, hvordan vi kan minimere og måske 
helt fjerne påvirkningen fra uheldige faktorer under produktion og forarbejdning.

Emnet matcher faghæfterne for de naturfaglige fag samt dansk og hjemkundskab. 
Som lærer vil du få vejledning, tips og hjælp til, hvordan du kan lede eleverne gen-
nem projektet. Mere om dette på sidste side!



FLL arrangeres i:
Agder, Kongsberg, Sandnessjøen, Alta, Lillestrøm, Sarpsborg, Bergen, Mo i Rana, Skien, 
Finnsnes, Sogn og Fjordane, Stavanger, Gjøvik, Romsdal, Harstad, Salten, Trondheim,   
Tromsø, Haugesund, Borlänge Karlstad, Nykarleby, Eskilstuna, Nordväxt Kista, Göteborg, 
Skövde Västerås, Härnösand, Ballerup, Gentofte, Sorø, Bornholm, Herning, Sønderborg, 
Fyn, Horsens, Århus, Føroyar. PS! Der kan komme nye byer til. Se hjernekraft.org

FLL er for børn i alderen 10 – 16 år.

Deltagelse kræver ingen forkundskaber. Alle kan 
deltage i FLL både skolehold, ungdomsskolehold 
samt hold fra fritidsklubber m.m.

Opgaven offentliggøres:  17. september
Regionale finaler:  12. november
Skandinavisk finale, Gjøvik:   3. december



Hovedsponsor

FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en non profit organisation, der har som formål at stimulere 

Sponsorer FIRST LEGO League
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Byens Testlag
Vi kommer fra Byen

Snittalderen på våre deltakere er13 årLaget består av 1 jente og 2 gutter.Vi representerer Bakvendt skoleType lag: School
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Presentasjon av laget

NYTTIGE HJÆLPEMIDLER OG VÆRKTØJER
Som lærer/vejleder får du tilgang til:  

FLL i skolen
Et hæfte med en oversigt over det, der skal gøres i projekt-       
perioden, tips om aktuelle kompetencemål, forslag til periode-
plan, målark m.m.

www.hjernekraft.org
Her findes al information om projektet, og holdet får desuden 
adgang til egne sider. Meld jer til og log ind, så er I i gang.

Plan for projektindlevering
Denne findes på holdets netside på www.hjernekraft.org og her 
gives et fint overblik over, hvad der skal gøres under processen, 
samt hvor og hvordan eksempelvis projektindleveringen skal 
skrives. En flot rapport kan efterfølgende printes ud.

Læs om “maskotholdet”
Du kan få detaljerede tips om arbejdsprocessen og organiser-
ingen af holdets arbejdeved at læse om ”maskotholdet”. Findes 
under ”opgave” på www.hjernekraft.org 

Vejlederkursus
Det arrangeres vejlederkursus i alle FLL- byer. Tag kontakt med 
projektlederen for din turnering for at få oplysning om tid og sted 
for kurser.

børns interesse for naturvidenskab samt for tekniske/matematiske fag. FIRST 
Scandinavia, der i 2010 fejrede sine første ti år, står bag FLL i Skandinavien, hvor 70 
160 børn på nuværende tidspunkt har været involveret i projektet.


