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Hydrodynamics

KAPITEL 1

INTRODUKTION TIL FLL

Introduktion til FLL

FIRST LEGO League Scandinavia

Læringsmål FLL 2017.docx
Plakat

KERNEVÆRDIER

Det grundlæggende værdisæt i FLL er blandt andet det, der skiller projektet ud fra andre
naturvidenskabelige projekter:

Vi er et team. 
Vi udfører arbejdet med at finde løsninger med vejledning fra vores vejledere og
mentorer. 
Vi ved, at vores vejledere og mentorer ikke kan svare på alt - vi lærer sammen. 
Vi bidrager til den venskabelige konkurrenceånd. 
Det, vi opdager, er vigtigere, end hvad vi vinder. 
Vi deler vores erfaringer med andre. 
Vi udviser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt, hvad vi gør. 
Vi har det SJOVT!

FLL-OPGAVEN

Hvert år kommer en ny og inspirerende opgave med et samfundsrelevant tema. Til opgaverne
findes ingen bestemte svar. Holdene kan arbejde frit, bruge deres opfindsomhed og kreativitet
og selv beslutte, hvor stort et arbejde de vil lægge i projektet.

FLL-opgaven er tredelt og byder på udfordringer indenfor projekt, teknologi og markedsføring
og FLL Kerneværdier.  

I projektopgaven skal holdene selv definere et problem. De skal finde og undersøge fakta
om det og præsentere deres egen løsning.
I teknologiopgaven skal holdene bygge en robot og programmere den til at løse opgaver
på robotbanen. 
I markedsføringsopgaven skal holdene arbejde på, at andre kommer til at se og høre om
holdet og deres projekt.
Kerneværdierne omgiver hele projektet. 

Arbejdsperiode

16. september 2017 kl.1300 offentliggøres FLL-opgaven i sin helhed. Holdene skal udvikle og
færdiggøre projektet indenfor 8 uger. 11. november mødes alle hold i hele Skandinavien i
deres lokale FLL-turneringer for at konkurrere om de bedste løsninger.

http://dk.hjernekraft.org/filmer.aspx?id=37
https://drive.google.com/a/antvorskovskole.dk/file/d/0Byp4C2JkYB3LNGVNaUdRVjNrVlU/view?usp=drive_web
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Inspiration

Brainstorm om hydrodynamik / vand

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

DEN NATURVIDENSKABELIGE METODE

Metoder er som bageopskrifter
Videnskabelige metoder er vores garanti for, at forskerne ikke uden videre kan lade deres
egne meninger og betragtninger påvirke deres videnskabelige resultater. Hvis et
forskningsprojekt var en kagebagning, ville metoden svare til bage-opskriften. Det er
bageren, der laver kagen, men det er opskriften, der søger for, at han ikke skejer ud og
putter sære ingredienser i dejen.

Vi ved, at når vi følger opskriften på en yummi drømmekage, kan vi til sidst tage en
drømmekage ud af ovnen – og vi ved, at den smager, som den skal! Havde vi ikke fulgt
opskriften, ville den sandsynligvis smage anderledes.

Det samme gælder, når du følger en videnskabelig metode. For eksempel ved den biolog,
der skal til at udføre et eksperiment, at hun skal følge den klassiske naturvidenskabelige
metode:

1. Hun skal undre sig over noget i verden omkring sig: Kan det for eksempel passe, at myg
bedst kan lide at stikke bestemte personer? 
 

2. Hun laver en hypotese: Ja, myg vil hellere stikke nogle personer end andre. 
 

FIRST LEGO Le…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579746/full/inspirasjon2.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579747/full/skaermbillede-2017-09-02-kl.-09.25.45.png
https://www.youtube.com/watch?v=VScismWTNtQ
https://www.youtube.com/watch?v=VScismWTNtQ
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Film om Videnskabsteori - Hvornår er noget videnskab

Den naturvidenskabelige trekant
Forklaring af trekanten: 
Den Naturvidenskabelige Trekant er opbygget med det generelle (hypotese/teori) for 
oven og det konkrete (forudsigelse, forsøg og observation/databehandling) forneden. 
Ved konkret menes der her en helt konkret forudsigelse af et forsøg, med lige præcis
det 
udstyr man anvender og de omstændigheder der er til stede.

NATURVIDENSKABELIG VIDEN

For at opnå naturvidenskabelig viden undersøger man et emne ud fra forskellige
indgangsvinkler:

• Empiri - i denne fase undersøger man emnet ud fra en teori/hypotese om emnet. Det gør
man ved indsamling af data, praktisk arbejde, registrering, måling af/på omverden. - fx
spørgeskemaer, forsøg, interviews, observationer.

• Modellering - i denne fase sammenholder man alle de informationer, man har fået ud af
empiri-fasen. Man sammenligner informationerne og måske kan man finde nogle
overordnede fællesnævnere. Man kan arbejde med kvantitative metoder, hvor man kigger på
tal og statistk. Man kan også arbejde med kvalitative metoder, hvor man kigger på ord og
mening.

• Repræsentationsformer - i denne fase dokumenterer man sin videnskabelige viden og
præsenterer den i fx grafer, tal, figurer, eksperimentelle opstillinger, formler, symboler.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

FORSKNING

3. Hun skal lave observationer – som regel forsøg – der kan be- eller afkræfte hypotesen. I
forhold til spørgsmålet om myggene, så har forskerne på et laboratorium faktisk lavet et
forsøg: De trak op i deres trøjer og gned deres maver med petriskåle, som de derefter
placerede i et bur med myg. Det viste sig, at myggene sværmede ned mod nogle af
skålene, imens de holdt sig langt væk fra andre. Det tyder på, at myg bliver tiltrukket
særligt meget af stofferne i nogle menneskers kropsdufte.

Som du kan se, er den naturvidenskabelige metode er som udgangspunkt meget enkel: Du
undrer dig – du tænker dig frem til et muligt svar – du laver et forsøg som undersøger, om
svaret kan være rigtigt.

Men alt efter hvilket naturvidenskabeligt fag – og hvilket problem – du vil undersøge, bliver
'opskriften' gjort mere detaljeret.

Man kan derfor sige, at der i virkeligheden er mange forskellige naturvidenskabelige metoder – endda inden for
samme fag.

Videnskab dk V…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579753/full/den-naturvidenskablige-trekant.png
https://www.youtube.com/watch?v=5N1HkouTLow
https://www.youtube.com/watch?v=5N1HkouTLow
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FORELØBIGE PROBLEMFORMULERINGER KLASSEVIS

 

6.A Hvordan transporterer vi og bortskaffer vand? Kloakseparering og genanvendelse af
vandet fra henholdsvis husholdninger og overfladevand.
6.A Hvordan renser vi havene for mikroplast, så dyrene kan overleve og med henblik på at
genbruge det?
6.B Opsamle plastic i havet
6.B Producere el vha skibsskruer
6.C Hvordan kan man spalte vand til ilt og brændbar brint og evt bruge brinten i stedet for
fossile brændstoffer
6.C Kubikmeter-tanke gravet ned under jorden og med håndpumpe til at vande drivhus.
Fordele er at man kan have flere, og at de ikke fylder, samt at vandet ikke fryser om
vinteren.
6.D Rensningsanlæg i private husholdninger.
6.D Dynamo i nedløbsrøret - driver LED-lampe der lyser, når det regner - praktisk, fordi det
er mørkt og dystert, når det regner meget

MODEL AF FORSKNINGSFORSØG

Forskningsgruppen skal fremstille en model af deres forsøg/løsningsforslag. Forksningsholdet
skal ud fra modellen kunne forklare eller vise, hvordan deres undersøgelse/løsning fungerer.

SKABELON TIL FORSKNINGSRAPPORT

Forside (Den skal have en tydelig overskrift, teamnavn og layout/illustration, der passer til
jeres forskningsområde) Dette er en markedsføringsopgave. 
Indholdsfortegnelse
Indledning: En introduktion til det overordnede emne hydrodynamics (hvad kom I til at
tænke på, da I blev introduceret til emnet?)
Projektbeskrivelse: En kort beskrivelse af, hvad jeres projekt handler om, og hvorfor I har
valgt at arbejde med dette emne (I skal få det til at lyde som det er verdens bedste projekt,
og at det her emne er interessant).
Problemformulering: En beskrivelse af, hvor i samfundet der er et problem, som er
udgangspunktet for jeres emne/projekt (inden for hydrodynamics), som I vil undersøge og
finde en løsning på.
Hypotese: En beskrivelse af, hvad I tror, I finder ud af, samt en indsnævring af, hvad I tror
jeres løsning på problemet ender med (hvordan ser jeres løsning ud, når I er færdige med
projektet?)
Viden og indsigt omkring problemet - hvad vidste I allerede om hydrodynamics og jeres
forskningsområde, og hvor har I hentet viden?
Innovationsproces: Hvilke overvejelser gjorde I jer indledningsvis, hvad I har lavet i
processen, og hvordan I har gjort det?
Teknologi - hvilke teknologier har I overvejet, hvordan har I udvalgt jeres teknologi, har I
brugt eksisterende teknologi i jeres model/løsningsproces?
Tydelig løsning: Fortæl, om jeres løsning på problemet (model og viden), hvad fungerer,
hvad gør måske ikke?
Diskussion: Kort beskrivelse af, hvad I har lavet af fejl i forhold til jeres projekt. Ikke at I har
arbejdet useriøst, men hvad I kunne have gjort bedre i forhold til, hvis I skulle lave
projektet igen.
Konklusion: Kort beskrivelse af, hvad I har fundet ud af på baggrund af hypotesen og
problemformuleringen (hvad er det overordnede svar på hele jeres rapport/projekt?)
Fortæl, om hvordan I har arbejdet med LEGO-værdierne. Hvad har været svært? Og hvad
er lykkes?
Kildeliste: Alle de kilder, I har brugt, skal skrives ind her. Det vil sige::

bøger
artikler
hjemmesider
videoer/film
egne interviews med eksperter (dato, ekspertens navn, ekspertområde)

I skal også forberede en mundtlig præsentation. 

Eksempel på rapport
Team Fanatic 2016, som vandt.

Eksempel på en rapport

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579762/rapport_2016.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579763/team-cow-spirit.pdf
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Welcome to the HYDRO DYNAMICS Season - Robot
Game

Hvad bliver I bedømt på?

Dommerskjema - FIRST
LEGO League
Scandinavia

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

PROGRAMMERING / ROBOT

Inspiration og vejledninger

Startsiden

8 TIPS TIL BYGNING AF FLL ROBOT

1. Byg i rektangler
2. Placer motorer på hovedet
3. Sæt EV3-stikket bagud
4. Monter kablerne
5. Placer farvesensoren foran
6. Brug hjul med stor diameter
7. Brug et passende styringshjul (kugle bag)
8. Brug "Dog Gears" for at gøre de motoriserede dele modulære og nemme at fjerne

FORKELLIGE LINKS:

http://legolab.cs.au.dk/danish.dir/fll2017/index.html

Lær at bygge forskellige typer roboter: http://ev3lessons.com/index.html

https://espenec.wordpress.com/2015/09/15/opplaering-i-lego-mindstorms/

Welcome to the…

http://dk.hjernekraft.org/dommerskjema.aspx
http://slagelse-skoler.dk/start/fll.html
https://www.youtube.com/watch?v=G35CsFVKSjY
https://www.youtube.com/watch?v=G35CsFVKSjY
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Video

Kom igang med programmering av motorblokkene: https://www.youtube.com/watch?
v=vv5X3zzkBk4

Kom igang med farvesenoren: https://www.youtube.com/watch?v=8wzXIhEF7V4 

Kom igang med trykksensoren: https://www.youtube.com/watch?v=YWOThIuvU4U 

Kom igang med ultrasonisk sensor: https://www.youtube.com/watch?v=wmwfiPomPGk 

Kom igang med gyro sensoren: https://www.youtube.com/watch?v=S5SjhfVPbNs 

------

Ideer: http://vejentilteknologi.vejenskoler.dk/home

hjernekraft

Roboten - design og programmering - FIRST LEGO
League Scandinavia

Hvad bliver I bedømt på?

Dommerskjema - FIRST
LEGO League
Scandinavia

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

MARKEDSFØRING

OPGAVER

Ansvar for holdets blog

Ansvar for rapporternes forside og layout

Evt. tage et billede hver time, for at lave en samlet film til sidst (timelapse)

Stå for pitten

Udarbejde et logo

Ansvar for teamspirit (kampråb m.m.)

FLL 2017 HYDR…

http://hjernekraft.org/nxt-ressurser.aspx
http://dk.hjernekraft.org/dommerskjema.aspx
http://dk.hjernekraft.org/dommerskjema.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=NpBWZ5XSRoA
https://www.youtube.com/watch?v=NpBWZ5XSRoA
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Hvad bliver I bedømt på?

Dommerskjema - FIRST
LEGO League
Scandinavia

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

UGE 36-37 OP TIL KICK OFF

Holdene sættes (2 pr. klasse)
Introduktion til kapitel: FLL gennemføres i klasserne
De sidste login-oplysninger 6A

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

UGE 38 - KICK OFF

Mandag d. 18/9 er der Kick off kl. 14.30-17.00.

Holdene udvælger problemformulering/problemstilling. De skal afprøves og godkendes
senest torsdag s. 21/9.
Onsdag d. 20/9 udarbejder temaet problemstillinger, som holdene kan arbejde med, hvis
de ikke selv kan komme frem til en.
Fredag d. 22/9 klargøre lokaler til de forskellige værksteder - forskning, markedsføring og
programmering.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

UGE 39 PROJEKTUGE

First LEGO League logbog

Samarbejdsaftaler, First LEGO League, uge 39

http://dk.hjernekraft.org/dommerskjema.aspx
https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/12cuRbegX8kReIAraknJC81LfHVsUimYSzsMnjFdEKv8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/1gaPigiKN6g0_1lQqVIV87ishTVau9o4dU4TgLYXr114/edit?usp=drive_web
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Skema over projektuge 39

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

EVALUERING

  1: Jeg kender til den naturvidenskabelige metode.

  2: Jeg ved hvad en problemformulering er.

  3: Jeg kan skrive en naturfaglig rapport.

  4: Jeg ved, hvordan jeg angiver kildehenvisninger.

  5: Jeg kan samarbejde med mit hold.

  6: Jeg kan tage stilling til om vores løsning er innovativ
(nytænkende).

  7: Min gruppe fremstår som et team.

  8: Hvordan har din arbejdsindsats været i løbet af
projektugen.

FORSKNING

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6579782/full/skema-uge-30.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

  1: Jeg kan programmere en LEGO robot.

  2: Jeg kan lave en robot der fungerer, med fx sensorer,
ekstra motorer eller andre mekaniske funktioner.

  3: Jeg kan samarbejde med mit hold.

  4: Min gruppe fremstår som et team.

  5: Hvordan har din arbejdsindsats været i løbet af
ugen.

PROGRAMERING

  1: Jeg ved der er forskellige former for reklame.

  2: Jeg ved hvad en målgruppe er.

  3: Jeg ved hvordan jeg får produktet/løsningen ud til
kunderne.

  4: Jeg kan samarbejde med mit hold.

  5: Min gruppe fremstår som et team.

  6: Hvordan har din arbejdsindsats været i løbet af
projektugen.

MARKEDSFØRING


