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Projektuge - Bee-Bot 
 

 

Undervisningsforløbets titel: 

Bee-Bot - programmering i indskolingen.  

 

Målgruppe: 

0.årgang 

 

Omfang: 

35 lektioner fordelt i uge 39 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever arbejder med Beebot med henblik på at lære simpel programmering. Samtidig skal de lære at 
samarbejde, udvikle ideer, følge instruktioner, lære at finde fejl og derefter håndtere fejlene. Målet er, at alle 

tør udforske/eksperimentere med Bee-Bot. 
 

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk (Instruktion) tilgang til at arbejde med Bee-Bot. Forløbet 

fremmer elevernes evne til at tænke i algoritmer. 

På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal eleverne udforske Bee-Bot og selv 
konstruere baner, der kan hjælpe dem fremad i forståelsen for simpel programmering. 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne prøver de forskellige baner og instruktioner af, som de hver især har lavet.   
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Præsentation og brugen af teknologi(er): 

 

Prisvindende robot, som nemt kan programmeres til at løbe i bestemte retninger. 

Populært redskab for børn og undervisere i programmering over hele verden. Kendt for sin gode 

brugervenlighed og børnevenlige design. 

Elever i 5-6 års alderen lærer at kunne programmere en robot - Bee-Bot - til at bevæge sig. Eleverne arbejder 
med at skabe præcise instruktioner og kommandoer, der kan forstås af såvel eleven selv og de øvrige elever. 

Bee-Bot er desuden velegnet til læring om at opdage egne fejl i instruktioner. 
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Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

 

Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra FFM 

 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  

  

- Eleven kan 

eksperimentere med 

digitale medier i 

arbejdet med sprog.  

- Eleven har viden om 

ikoner og værktøjer i 

digitale medier. 

 

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. 

osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, 

undersøge,....osv.… 

 

- Eleverne skal kende til 

ikonerne for frem, tilbage, 

højre, venstre, pause, go og 

nulstil.  

- Eleverne skal kunne følge 

instruktioner. 

- Eleverne skal kunne 

beskrive med egne ord, 

hvordan de 

programmerer robotten.  

- Eleverne skal øve sig i at 

instruere de andre børn. 

- Eleven skal kunne 

finde fejl, for derefter 

at håndtere dem. 

- Eleverne skal kunne 

motivere sig selv til at 

finde og rette fejlene. 
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Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Inden brugen af Bee-Bot opstilles synlige mål for eleverne, som gennemgås fælles i klassen i starten af 
projektugen. I slutningen af projektugen evaluerer vi på de synlige mål ved brug af en tjekliste, og der 

udleveres Bee-Bot-diplomer til klassen.  
 

 
Undervisningsdifferentiering 

For at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger, vil vi undervejs opstille forskellige opgaver med 

forskellige sværhedsgrader. 
 

 
Evaluering: 

Vi vil tage udgangspunkt i VØL modellen: 
 

- Hvad ved vi?(Forforståelse) 
En proces er sat i gang… Hvad tror I den kan..? Kender I til robotter…? Hvor bruger man robotter…? Hvordan 

ser den ud…? 
 

- Hvad ønsker vi at vide?  
Hvor er vi nu, og hvad er det næste vi skal…? Arbejdsindsats…? 

 
- Hvad har vi lært? 

Eleverne sætter egne ord på, hvad de har lært … 
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Tid og sted Undervisnings-

aktiviteter 

Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som 

skal præsenteres for 

eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 

Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Uge 39 Forskellige aktiviteter 

med Bee-Bot-

materialet.  

iPad 

Kreative produkter. 

 

 At lære om 

simpel 

programmering

… Hvordan virker 

Bee-Bot? 

 At lære hinanden 

at komme fra A-

B… 

 At kunne gøre… 

 At lære andre 

hvordan Bee-Bot 

virker…  

At kunne give 

instrukser til 

andre… 

Vi har indledt med fælles 

samtale på klassen om 

forforståelsen af 

computere. Har de 

computerrobotter 

derhjemme?  

Børnene skifter mellem 

teori og forskellige 

øvelser i starten. 

Efterhånden bliver 

børnene selv 

eksperimenterende, og vi 

lærere bliver i højere 

grad en del af processen. 

Vores samlinger bliver 

evaluerende og 

opsamlende frem for 

teoretisk gennemgang. 

Vi samler op på det vi 

har lært og øver os i 

at lave små 

fremlæggelser for 

hinanden i egen 

klasse.  

I klassen evalueres 

med: 

  

1)VØL 

 

2)Evalueringsskema 

med smileysystem 

med elevens udbytte 

af undervisningen 

 

3)Fernisering hvor 

eleverne præsenterer 

egne præsenterer og 

demonstrerer for 

forældre 
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Trinmål forud for hvert niveau: 

 
 

 
 

Niveau 1 

Alle… 

Niveau 2 

Nogle… 

Niveau 3 

Få… 

 

 Jeg ved, hvad en instruktion 
er… 

 Jeg ved, hvad en Bee-Bot 
er… 

 Jeg kan få Bee-Bot til at 

bevæge sig… 
 Jeg kan gennemføre level 1-

2 på Bee-Bot i-Pad…   
 

 

 

 Jeg kan forklare min lærer, 
hvordan Bee-Bot fungerer… 

 Jeg kan få Bee-Bot til at 
bevæge sig på en bane med 

få eller nogle fejl… 

 Jeg kan bevæge Bee-Bot på 
en bane med bogstaver, 

farver, tal, mønstre…  
 Jeg kan gennemføre level 3-

12 på Bee-Bot i-Pad… 
 

 

 Nu kan jeg hjælpe andre… 
 Nu kan jeg selv få øje på 

mine fejl… 
 Nu kan jeg selv rette mine 

fejl… 

 Nu kan jeg få Bee-Bot til at 
bevæge sig på en bane uden 

fejl… 
 Jeg kan selv fremstille en 

Bee-Bot- bane… 
 Jeg kan selv skrive en 

instruktion på en 
”hjemmelavet” BB-bane… 

 Jeg kan gennemføre over 12 
baner på Bee-Bot i-Pad… 
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Tjekliste til eleverne: 
 

 
 

 

 

Sæt X når 

du kan: 

 

 Sæt X når 
du kan: 

 

 Sæt X når 
du kan: 

 

Jeg ved, hvad en Bee-Bot er: 

 

  

 
 
 

 Jeg kan selv se mine fejl: 

 

 

Jeg ved, hvad en kommando 
er: 

 

 Jeg kan styre Bee-Bot på en 
bane: 

 

 Jeg kan styre Bee-Bot på 
en bane UDEN fejl: 

 

 

Jeg kan få Bee-Bot til at 

bevæge sig: 

 

 Jeg kan styre Bee-Bot på 

farver, tal, mønstre, 
bogstaver: 

 

 Jeg kan skrive en 

instruktion; 
1. … 

2. … 
3. … 
4. … 

 

Jeg kan level 1-2 på i-Pad 

 

 

 Jeg kan level 3-12 på i-Pad: 

 

 
 

 Jeg kan level 12 eller 

over på i-Pad 

 

 

 
 

Elevernes evaluering 1 

  

Jeg kan fortælle, 
hvordan Bee-Bot 
fungerer…  
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VØL 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Klassens evaluering 2 

 
Efter projektet evaluerer vi fælles og skriver efterfølgende evalueringen ind i ovenstående 3 bokse 

 

Hvad VIDSTE vi? 
 

Hvad ØNSKEDE 
vi at vide/lære? 

Hvad har vi så 
LÆRT? 
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Vi vil udlevere et spørgeskema til  
klassen via smiley-system,  

hvor vi efterfølgende får overblik  
over elevernes udbytte af 

undervisningen. 
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Teamets slutevaluering  efter projektet 2015-2016: 
 

Projektet med Beebot har været spændende for eleverne, og de har været gennem de aktiviteter, 
som vi havde planlagt. Vi har i alle 4 klasser arbejdet med de samme aktiviteter, både med Bee-

Botmåtter, baner af blyanter, bogstavbaner og selvproducerede baner. Bee-Botmåtter er 
velegnede til niveauet, men vi kan godt bruge flere måtter… 

Vi har, som lærere, været meget PÅ, og det har været svært at nå rundt til hver enkelt elev. 
Projektet er nyt og ukendt for alle, hvorfor det vil være afgørende for udbyttet, hvis vi er flere 

forberedte voksne i forløbet. Det har været tidskrævende op til uge 39, da alle materialer og div. 

Skemaer skulle skrives og opfindes forud. Vi vil gerne være flere, men det kræver fælles 
forberedelse. 

Vi er glade for, at eleverne også har fået alm. Undervisning. 20 timers BeeBots-undervisning har 
været passende.  

Vores målsætninger for eleverne (Bikuberne) holdt stik. Der var passende målsætninger til alle 
elever. 

Dagene var lange for ALLE. 
 

Teamets udgangspunkt før projektugen i 2016-2017 - ud fra ovenstående 
 

Med udgangspunkt i ovenstående evaluering vil vi stadig bruge 10 lektioner til dansk fagligt 
arbejde med Hop om bord, Fandango Mini og dagbog pga. kontinuiteten i bogstavindlæringen. 

Dagene bliver længere end sidste år og til trods for ovenstående udvidet til 25 lektioner med 
teknologi 

Vi laver flere måtter og også flere faglige kort til at lægge under = mere varieret sprogligt arbejde. 

Som udgangspunkt kunne vi konstatere, at vi ville blive færre voksne til trods for, vores evaluering 
sidste år viste os et behov for flere voksne …!  

Det viste sig heldigvis, at vi fik klassens SFO- medhjælpere med i undervisningen fra kl.9.45 
dagligt hele ugen- det hjalp meget  
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Teamets evaluering efter projektugen i 2016-2017: 
 

Projektet med Beebot har været spændende for eleverne, og de har været gennem de aktiviteter, 
som vi havde planlagt.  Dog var vi noget udfordret på, at vi manglede 14 Bee-Bots med tilhørende 

måtter, som vi aldrig fik fremskaffet - måske de sket ikke er kommet tilbage fra udlån til vores 
samarbejdsskoler sidste år under A P Møller projektet???  

 
Vi fik også kun stillet 15 iPads til rådighed for hele årgangen til ca. 100 elever … det rækker ikke 

helt! 

 
Vi har i alle 4 klasser har arbejdet med de samme aktiviteter, både med Bee-Botmåtter, baner af 

blyanter, bogstavbaner og selvproducerede baner: bogstaver, rim, sammensatte ord, stavelser, tal 
og farver. 

Bee-Botmåtter er velegnede til niveauet, og det var rigtig godt, vi lavede flere klare måtter… 
 

Vi har, som lærere, været meget PÅ, og det har været svært at nå rundt til hver enkelt elev. 
Projektet var ”mere under huden” hos os børnehaveklasseledere i år, da det var gennemprøvet 

sidste år. Vi gik mere afslappet og forberedte til projektet - og det var jo godt, når vi nu fik de 
andre udfordringer - og det var rigtig rart vi fik SFO-medhjælperne med i undervisningen, men vi 

havde ikke tid til at forberede dem så meget på opgaverne, så de måtte hoppe ind så godt de 
kunne - og det gik fint. 

Vi er glade for, at eleverne også har fået alm. undervisning. Det var godt, at vi fik ændret 
strukturen på dagen, så eleverne sammenlagt fik 2 t frikvarter i løbet af en skoledag = det blev så 

ca. 20 timers BeeBots-undervisning, hvilket har været passende. Dagene var alligevel lange for 

ALLE. 
 

Vores målsætninger for eleverne (Bikuberne) holdt stik. Der var passende målsætninger til alle 
elever - lidt kreative nåede vi også at være: Bee-Bots, fantasi Bee-Bots og store Bee-Bots - 3 

klasser fik taget fotos og lidt video - en klasse nåede det ikke. 
 

Vi nåede ikke vores idé med garager til Bee-Bot - men det gjorde ikke noget. 


