
Skabelon for undervisningsforløb 

 

 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Algoritmer med Bee-Bot 
 

 
Målgruppe: 
1. Årgang i fagene matematik, N/T (men vil kunne videreudvikles til både 2. og 4. årgang) 
 

 
Omfang: 
10 lektioner i en hel undervisningsuge 
 

 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever skal opnå en simpel forståelse for computeren/Bee-Bot’s funktioner og opbygning på baggrund af fælles oplæg og dialog på holdet. 

 

Alle elever skal kunne samarbejde med henblik på at forstå, lave, forklare/præsentere og evaluere en algoritme. 

 
Rammen for forløbet er, at eleverne først skal udarbejde et bevægelsesmønster som en algoritme, dernæst skal de fremstille et spil, hvor regler og 

algoritmer indgår. Eleverne skal ud fra denne erfaring programmere en Bee-Bot på lignende måde. Eleverne skal præsentere både deres 

bevægelsesmønster, deres manuelle spil samt, hvordan de programmerer en Bee-Bot. Til sidst skal de evaluere forløbene på skrift med forskellige 

farver. 

 

 

 



 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Bee-Bot er en lille robot-bi, som kan inddrages i undervisningen fra 0 - 2.klasse.  

Den gør elevene i stand til at planlægge instruktioner trin for trin, og gennem leg med Bee-Bot lærer børnene om algoritmer, programmering og 

computere. 

Når programmering inddrages med Bee-Bot i leg og undervisning giver vi børnene værktøjer til at bruge deres kreativitet og udvikle til logisk analyse 

og problemløsning. 

Yderligere findes der apps på Ipad’en, som underbygger Bee-Bot’ens funktioner. 

 

 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Eleverne kan anvende 

konkrete, visuelle og 

enkelte symbolske 

repræsentationer med 

computer, Ipad og Bee-

Bot 

 

Eleverne kan planlægge 

og gennemføre 

problemløsnings-

processer 

Niveau 1  

Eleverne kender til computer og 

Bee-Bot. 

 

 

 

 

Eleverne kan fysisk vise et 

bevægelsesmønster ud fra 

sekvenskort. (max. 4 

sekvenser) 

 

Niveau 2 

Eleverne kan forklare, 

hvordan en computer og en 

Bee-Bot fungerer. 

 

 

 

Eleverne skal selv fremstille 

og afprøve et spil ud fra 

erfaringer med sekvenskort. 

 

 

Niveau 3 

Elevene kan programmere 

et bevægelsesmønster på 

en Bee-Bot ud fra egne 

erfaringer og 

kompetencer. 

 

Eleverne skal selv 

programmere en Bee-Bot 

ud fra erfaringer med 

sekvenskort. 

 



 

 

Eleverne kan vurdere 

problemløsnings-

processer. 

 

 

Eleverne kan vurdere, hvorvidt 

længden på sekvenserne er 

passende. 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne kan forklare og 

tilpasse sekvenser til 

klassekammerater. 

 

Eleverne kan forklare, 

tilpasse og overføre 

sekvenserne til Bee-Bot. 

 

 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Målene skal være synlige i lokalet for alle elever. 

Alle elever får hver deres individuelle måltaksonomi, hvor målene er skrevet ind, og som løbende evalueres af eleven selv. 

 

 

Undervisningsdifferentiering 

Eleverne kan udfordre sig selv og hinanden ved hjælp af sekvensernes længde.  

For at differentiere undervisningen udarbejdes der forhindringskort med forskellige sværhedsgrader. 

 

 

 

 

 
 



Forslag til evaluering: 

Hver elev har sin egen mappe med et målskema, hvori deres individuelle mål er beskrevet. Disse mål evalueres i starten og slutningen af forløbet for 

at kunne se progressionen. 

 
På selve opfylder vi de 3 evalueringskrav: 

 I starten evaluerer eleven sig selv med rød skrift på målskemaet 
 I samtale med den enkelte elev, foretages evalueringen af læreren med grøn skrift 
 I slutningen evaluerer eleven igen med blå skrift, for at se sin egen progression 

 
På selve fremlæggelsesdagen evaluerer eleverne hinanden ved hjælp ”trafiklys”. 
 
Se vedhæftede målskema og ”trafiklys”. 

 
Overvej, om der i evaluering fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 

- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 

- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan 

Udfyld skemaet herunder 

 
 
 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Uge 41 

Flakkebjerg Skole 

Introduktion til computer og 

Bee-Bot. 

Se ovenstående målskema 

med kompetencemål……. 

Klasseundervisning og 

gruppearbejde. 

Ved hjælp af 

måltaksonomi-skema. 

 Fysisk vise et 

bevægelsesmønster ud fra 

sekvenskort, og dernæst 

udarbejde et brætspil 

(manuelt spil). 

Se ovenstående målskema 

med kompetencemål……. 

 I grupper. Ved hjælp af 

måltaksonomi-skema. 

 Programmere et 

bevægelsesmønster med Bee-

Bot ved hjælp af sekvenskort. 

Se ovenstående målskema 

med kompetencemål……. 

 I grupper. Ved hjælp af 

måltaksonomi-skema. 

 Fremlæggelse og evaluering. Se ovenstående målskema 

med kompetencemål……. 

 I grupper og individuelt. Ved hjælp af 

måltaksonomi-skema og 

”trafiklys”. 

       



Teamets evaluering 

 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte? 

I teamet evaluerer vi ud fra elevernes individuelle måltaksomi-skema, samt at vi i kollegagruppen mundtligt midtvejsevaluerer. 

 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

Som en del af evalueringen i kollegagruppen, snakker vi om, hvad der fungerede og ikke gjorde, og hvilke justeringer der skal til for at 

optimere forløbet, hvis det er nødvendigt. 

 

 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

Dette gøres mundtligt midtvejs. 

 

 hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet?  

Vi forudsætter, at vi løbende vil gøre brug af ovennævnte teknologi i undervisningen, og evt. videreudvikle f.eks. ved hjælp af Blue-Bot-

teknologien. 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af: 

 

Janni Andersen og Anette Wesselhoff 

Flakkebjerg Skole 

 

 

Måltaksonomi  

Teknologiforløb med Bee-Bot for 1. klasse 

 



Undervisningsmål:   

- Jeg ved, hvad teknologi er 

- Jeg ved, hvad en algoritme er 

- Jeg kan programmere en Bee-Bot ud fra en simpel algoritme 

Kendetegn på målopnåelse 

Kriterier I II III 

1. Jeg ved, hvad 

teknologi er. 

 

Jeg kender til 

forskellige 

teknologier. 

Jeg ved, hvad 

man bruger 

forskellige 

teknologier til og 

hvordan. 

Jeg ved, hvad en 

Bee-Bot er og hvad 

man kan bruge den 

til. 

2. Jeg ved, hvad 

en algoritme er. 

 

Jeg kan følge et 

kort 

bevægelsesmøn

ster med 

sekvenskort. 

Jeg kan fysisk 

lave et kort 

bevægelsesmøns

ter med 

sekvenskort. 

Jeg kan lave et 

længere 

bevægelsesmønste

r med sekvenskort 

til andre. 

3. Jeg kan 

programmere en 

Bee-Bot ud fra en 

Jeg kan 

programmere et 

kort 

sekvensmønster 

Jeg kan 

programmere/fork

lare et 

sekvensmønster 

Jeg kan bruge mine 

erfaringer til at lave 

sekvenskortforløb til 



simpel algoritme. til Bee-Bot. 

 

til Bee-Bot. Bee-Bot til andre. 

Mit mål 

 

Dette udfyldes af eleven selv. 

 

 

Sådan vil jeg nå 

mit mål 
Dette udfyldes af eleven selv. 

 

 

 

 

Af Janni Andersen og Anette Wesselhoff/Flakkebjerg Skole 

TRAFIKLYS 

 



 
 
 

”Trafiklys”, hvor eleverne selv evaluerer læringsforløbet. 

 
 
 
Af Janni Andersen og Anette Wesselhoff/Flakkebjerg Skole 
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