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Beebot eller bluebot 

 

 

 
FORSLAG TIL AKTIVITET 

Beebot eller bluebot er robuste roboter som kan programmeres ved hjelp av nettbrett eller ved å trykke på knappene. 

Beebot er designet som en bie, mens bluebot har et transparent skall som synliggjør robotens oppbygging. Det er 

mulig å kjøpe nøytrale skall som barna selv kan dekorere. I tillegg kan det kjøpes ulike tilbehør til robotene, som 

tilhenger, skuffe, matter og sekvenskort. 

 
Robotene åpner opp for mange ulike aktiviteter som kan støtte barnas forståelse for blant annet årsak-virkning- 

sammenheng, planlegging, problemløsning, samspill, språk, antall, rom, form, fellesskap og tilhørighet. Et tips er å 

jobbe temabasert og i kreative og skapende prosesser rundt robotene. 

 
MÅL 

Barna skal, gjennom kreativ 

og skapende lek med robot, 

få utforske og bli kjent med 

programmering og matematiske 

begreper. 

 

 

 

 

NB! Se beskrivelse av alle 

aktivitetetene ved å scanne 

QR-koden 
 

 

 

 
HVA GJØR VI? 

• Lag egne baner ved å måle opp og lage ruter på gulvet, for eksempel med 
farget tape eller papirrull. 

 
• Finn lekemateriell som kan supplere banen, for eksempel små hus dere 
har laget selv, naturmaterialer eller leker og andre rekvisitter. Jobber dere 
temabasert med aktiviteten, kan dere lage rekvisitter knyttet til tema. 

 
• Finn mål for programmeringen sammen med barna: for eksempel hent 
skatten på skattekartet eller lever post til det blå huset. 

 
• La barna telle og resonnere seg frem til hvordan de kan nå målet. Gi 

støtte og veiledning nok til at de kan mestre selv, både når det gjelder 

resonnement, men også for å utvide barnas forståelse ved å sette ord på 

begreper som for eksempel rom og retning. 

 
• La barna gjerne være i mindre grupper under aktiviteten. Det kan bidra 

til økt samhandling og dialog. Ved at barna får muligheten til å bytte på tur 

(turtaking), løse problemer og mestre sammen, får de felles erfaringer og 

styrker fellesskapsfølelsen seg imellom. 

 

RAMMEPLANEN 

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at 

barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, 

kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med 

fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsing. (s. 53). 

 

VURDERING 

• Hvilke ferdigheter ble tatt i bruk 
i leken (hva lærte barna) 

• Hva skapte engasjement og 
glede? 

• Hva fungerte ikke så godt i 
aktiviteten, og hva kan du gjøre 
annerledes neste gang? 

 


