
 

 Side 1 
 

For- og etterarbeid 
Oppfinnerverksted med littleBits 

 

Forarbeid  

Vi oppfordrer lærer til med telefon/kamera for å ta bilder av det som elevene lager. 

1. Filmer om littleBits 

 

Ayad Bdeir, oppfinneren av littleBits forteller om hvorfor hun laget littleBits. 

https://www.ted.com/talks/ayah_bdeir_building_blocks_that_blink_beep_and_teach 

Første minutt av denne tenker vi godt kan vises til elevene. 

https://www.youtube.com/watch?v=FPHj2H1C8JE 

Denne filmen viser prosjekter som er mer avanserte enn det vi kommer til å gjøre, men den kan være 

inspirerende. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUUsJSDa7PE 

2. Hjernegeysir – en idémyldring for å komme i gang?  

• Hva er elektronikk? 

• Finn fem elektroniske ting som du bruker hver dag. 

• Finn tre elektroniske du synes er spesielt bra, morsomme eller kule. 

 

Ta en hvilken som helst gjenstand du kjenner godt:  

Det kan være en brusflaske, en sko, et dekk eller noe annet du finner. 

Hvilke ideer får du, på hvilke måter kan du bruke den til noe helt annet ved hjelp av elektronikk?  

Kan gjenstanden bli til ny teknologi? 

3. Gjennom andres øyne  

Hva skjer med verden, hvis man endrer perspektiv eller størrelse? Elevene kan tenke seg at de skal 

fra skoleplassen, inn i klasserommet og sette seg på pulten. Men de er en…: 

• … kakerlakk. 

• … flue.   

• … sjiraff. 

• … robot. 

Gaffelen er et spiseredskap, men hva blir den til hvis du var en.. 

• … larve? 

• … puddel? 

• … hai? 

• … elefant?  

https://www.ted.com/talks/ayah_bdeir_building_blocks_that_blink_beep_and_teach
https://www.youtube.com/watch?v=FPHj2H1C8JE
https://www.youtube.com/watch?v=YUUsJSDa7PE
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Etterarbeid  

Se på bildene av det som elevene laget og jobb videre med ideene. Hva kunne dere gjort for 

at det dere laget skulle bli enda bedre? 

Vil dere jobbe mer med elektriske ting, kan en fin aktivitet være å skru fra hverandre en 

elektrisk leke og montere den sammen igjen eller endre noe slik at den virker på en annen 

måte. 

 


