Vi körde igång med First Lego League den 5 september och vi hade valt det på
elevens val. Vårat lag blev ett lag med bara killar,10 st. Alla var sugen att
komma igång och bygga roboten. Första träffen hade vi fått robotlådan och vi
började att bygga roboten efter ritningen. Vi började fundera ut ett lagnamn och
vi ville heta SK gaming.
12/9 Äntligen får vi fortsätta med robotbyggandet. Bengt från Tecknichus kom
och hälsade på och berättade om tävlingen. Han hade med sig tävlingsmattan
och lego att bygga en värld av. Vi försökte att sätta alla i jobb och vi lyckades
ganska bra. Vi bestämde att vi skulle bygga om roboten och bygga olika delar så
att roboten skulle kunna utföra flera uppdrag.

19/9 Vi fick reda på uppdraget KLIMATFÖRÄNDRINGAR. Vi bestämde att vi
skulle dela upp oss i laget en del skulle bygga roboten och programmera och
några skulle börja med teoriuppgiften. För att lära oss om klimatförändringarna
såg vi en film som handlade om det. Sedan blev ”teori gänget” sugna att forska

vidare. De funderade på var de skulle vända sig för att lösa frågan om lokala
förändringar. Det var lättare sagt än gjort.

3/10 Nu var det länge sedan vi jobbade med Lego League vi har haft så mycket
annat att göra skoljoggen osv, men nu är vi äntligen i farten igen. Bengt hälsade
på oss igen, det är alltid trevligt. Han tippsade om att man kunde ta hjälp av
någon i familjen men ingen hade några bra kontakter.
Vi har fått svar på vilka lokala klimatförändringar det finns. Vi fick tag på en
som jobbar på Länsstyrelsen och han var duktig . Vi byter namn till
Bummbibjörna. Robotbygget går framåt vi har några i laget som är duktig på
det.
10/10 Vi vill ha lagtröjorna!!!!!
Vi försöker komma överrens med det andra laget på skolan vilken färg på tröjan
vi ska ha, röd eller rosa. VI VILL HA ROSA!!
Efter vilda diskussioner blev det vi som fick rosa tröjorna.
Vi blev jättefina i dem. Vi byter namn till Rosa Hänget.
Vi börjar inse att för att hinna bli klar till tävlingarna måste vi har mer tid att
jobba med roboten, vi börjar att gå till Lego League rummet på varje rast och
håltimme.
17/10 Vi börjar få svår att focusera på vad vi ska göra alla engagera sig inte.
Ingen vill riktigt ta tag i teori uppgiften. Hur ska vi redovisa?? Vilken lösning
har vi på klimatförändringarna?????
Robot jobbet går ganska bra. Under veckan slutade den fungera så vi fick byta ut
den men vi har ju sparat programmeringen på datorn ,TUR. Det är svårt att
jobba med datorn den är så långsam och trög.
Vi lyckas få låna en ny dator, Hurra.

24/10
Vi har kommit igång med Teori uppgiften och bestämt hur vi ska redovisa. Vi
söker material och saker till det. Några jobbar vidare med roboten de har hitta på
många bra saker till den. Den ser riktigt vass ut.

Vecka 45 Sista veckan innan tävlingen. Vi börjar bli taggade och känner att vi
måste jobba på för att bli färdiga. Vi får ledigt från alla lektioner en dag för att
hinna klart. Vi tränar på att redovisa och försöker hitta på lite bättre lösningar till
allt. Vi kommer på nya idéer hela tiden. Nu känns det som att det börjar bli
allvar alla känner sig lite pirriga.
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