“Tenk at læring kan være SÅ GØY”
Hva er egentlig FIRST® LEGO® League?

10 FAKTA
FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse
FIRST® LEGO® League fremmer realfag og teknologi
FIRST® LEGO® League deles inn i tre deler: prosjekt, teknologi og kjerneverdier
FIRST® LEGO® League stimulerer til prosjektarbeid, innovasjon og programmering
FIRST® LEGO® League sin prosjektperiode varer 8 uker
FIRST® LEGO® League påmeldingen åpnet 15. april
FIRST® LEGO® League-oppdraget lanseres 12. september
FIRST® LEGO® League avsluttes med turnering
FIRST® LEGO® League sin hjemmeside er: hjernekraft.org
FIRST® LEGO® League er GØY

PROSJEKT
• Definere et problem
• Finne en innovativ løsning
• Forberede en stand til turneringsdagen
• Presentere problemet og løsningen
• Det er elevene som definerer problemet og finner løsninger som ingen voksne har svaret på!

TEKNOLOGI
• Lese regler og oppdrag
• Utarbeide en strategi
• Designe og programmere en LEGO® SPIKE Prime eller MINDSTORMS EV3
• Presentere designet og programmeringen
• Kjøre robotkamper

KJERNEVERDIENE
Kjerneverdiene går som en rød tråd gjennom hele perioden, og vil være en viktig del av
arbeidet med både prosjekt og teknologi. Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious
Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

>>>

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro: Vi har det gøy!

PASSER DET I SKOLEN?
FIRST® LEGO® League hører hjemme i skolen - og er ikke minst relevant i Fagfornyelsen!
• Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
• Nysgjerrighet, refleksjon og utforskning av praktiske utfordringer
• Handler om å se sammenhenger og å bruke kunnskapene sine i kjente og ukjente situasjoner
• Bidrar til dybdelæring
• Verdibasert tilnærming styrker samholdet i klassen og gir lagfølelse
• Tilpasset opplæring
• Forankret i både overordnet del og i en rekke kompetansemål
• Øker lærerens kompetanse innenfor programmering og utforskende tilnærming til læring

Kognitiv kondis:
«Den algoritmiske tenkeren må være systematisk og analytisk i sitt arbeid, men det er minst
like viktig å være skapende, eksperimenterende og åpen for alternative løsninger. Det krever
en nysgjerrig og utforskende tilnærming for å formulere og løse problemer. Å gjøre feil
underveis er en viktig del av prosessen, og den algoritmiske tenkeren må ha strategier for å
oppdage at noe er feil og rette feilene. Dette krever en «kognitiv kondis» for å ikke gi opp, og
det er viktig å trene denne ved å jobbe med kontinuerlig forbedring underveis i prosessen.
Gode løsninger oppstår ikke i et vakuum, og samarbeid og deling er derfor sentrale
arbeidsmetoder for den algoritmiske tenkeren» (utdrag fra overordnet del i læreplanen)

FIRST® LEGO® League passer også godt med de tverrfaglige temaene i læreplanen:
• folkehelse og livsmestring
• bærekraftig utvikling
• demokrati og medborgerskap
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FIRST LEGO League Scandinavia

«De relasjonene en får til elevene, og som elevene får seg imellom
gjennom dette arbeidet, er uvurdelig og utrolig verdifulle.
Dette er læring i praksis!»					
									Runar, lærer
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hjernekraft

fllscandinavia

Sponsorer

FIRST®, the FIRST® logo, are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology. LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. All rights reserved. FIRST® LEGO® League in Scandinavia is operated by FIRST Scandinavia. Design by: FIRST Scandinavia 2020

