
Betydelsen av goda partnerskap 
FIRST Scandinavia, Nina Sivertsen . Bodø, 27.04.2016 



Siden starten i 2000 har FIRST Scandinavia hatt som formål å gi barn og unge 
god lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og 
teknologi. Over 200 000 barn har deltatt i våre aktiviteter og fått 
inspirerende læring gjennom undervisning i Newton-rom eller deltakelse i 
FIRST® LEGO® League. Vi gleder oss over et stort og voksende nettverk i 
Norge, Skandinavia og resten av verden.  
 
- Aliquid est possibile - 

Hvem står bak FLL i Skandinavia? 

Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak 
FIRST LEGO League i Skandinavia 



Hvorfor FLL? 

Få erfaring med en arbeidsmetode som brukes i videre utdanning og i arbeidslivet! 

1 

2 

3 

Med FLL ønsker vi å bidra at skolen skal kunne motivere våre barn til å like realfag, teknologi og design 

Gode opplevelser med teknologi og prosjektarbeid 
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En undervisningsform som egner seg godt for tilpasset opplæring 

Øke interessen for realfag og teknologi 

Øke rekrutteringen til realfaglige studier 



FLL Borlänge 2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jamhwEmlytw  

 

Hva er FLL? 

https://www.youtube.com/watch?v=jamhwEmlytw
https://www.youtube.com/watch?v=jamhwEmlytw


FIRST® LEGO® League i Skandinavia 

2000.  Pilot i Bodø  -  13 lag 

2001.  8 byer  -  152 lag 

2002.  16 byer   -  253 lag 

2003.  16 byer  -  320 lag 

2004.  21 byer   -  385 lag 

2005.  26 byer  -  400 lag 

2006.  31 byer  - 550 lag 

2007.  34 byer   -  669 lag 

2008.  35 byer   -  671 lag 

2009.  39 byer   -  620 lag 

2010.  38 byer   -  694 lag      

2011.  40 byer   -  715 lag 

2012.  44 byer   -  750 lag  

2013.  45 byer   -  845 lag 

2014.  46 byer   -  852 lag 

2015.             47 byer                          -                 903 lag 

2016.             50 byer?   -               1000 lag?      



Hva trenger vi? 

Hva trenger vi for å få til et godt partnerskap?  
 

Ressurser – motivasjon – gode ideer – gode partnere 



Hva betyr gode partnerskap for FLL? 

• Utvikling  
• utveksling og deling av  god praksis 
• input på gode ideer og metoder 
• drar nytte av hverandres ressurser 

• gode relasjoner 
• vennskap 

 
  
 



Hva betyr gode partnerskap for FLL? 

• muligheter for barn og unge i Skandinavia 
• økt interesse for naturvitenskap og teknologi 
• flere barn og unge får gode opplevelser i sin hjemby 
• flere tar høyere utdanning 

 



Hva betyr gode partnerskap for FLL? 

• stort samfunnsmessig engasjement gjennom sponsorer, dommere og andre 
lokale partnere 

• samfunnsmessig betydning; vi har «omsatt» for NOK 150 000 000 mellom år 
2000 - 2015 

• innovasjon 
• gode verdier 



Veien til målet 



Hvem er de? 



Hva får vi igjen? 

















For mer informasjon: 

 hjernekraft.org 
   
  
 FIRST LEGO League Skandinavia 
  
 
 #hjernekraft 

 
 

https://www.facebook.com/firstlegoleague/
http://www.hjernekraft.org/


Takk for oppmerksomheten 


