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PROBLEMOMRÅDE
Shape Robotics er et start-up, som specialiserer sig i undervisningsrobotten Fable, hvis 

formål er, at undervise børn og unge i programmering og teknologi. Shape Robotics har 

siden 2017, solgt 2000 enheder i 31 lande. Virksomheden anser deres primære målgruppe 

som værende alle undervisningsinstitutioner i lande, hvor teknologi og programmering er 

en del af det nationale pensum, eller har potentiale til at blive det i fremtiden. Slutbrugeren 

af Fable er børn fra 8 år op til studerende på universitetsniveau. Markedet for robotter inden 

for undervisning er ca. på 5 mia. DKK, hvor Shape Robotics markedsandel er på nuværende 

tidspunkt relativt lav. LEGO anses som den største konkurrent med hhv. deres Mindstorm-, 

Boost- og WeDo-robotter, men er samtidig en vigtig samarbejdspartner for Shape Robotics. 

 

Shape Robotics står overfor en udfordring i form af et stort marked, hvor konkurrencen er 

høj. Samtidig er kendskabsgraden til brand og produkt lav og virksomhedens ressourcer få. 

Virksomheden ønsker også udelukkende at være et læringsværktøj, der fremmer kreativitet 

og innovation, og ikke et legetøj. De føler sig også truet af billigere alternativer, som de på 

nuværende tidspunkt ikke kan konkurrere med, pga. produktionsomkostninger. 

 

Shape Robotics søger et digitalt koncept, som kan være med til at øge kendskabet og salget 

i virksomheden. Samtidig ønsker de, at løsningen er skalérbar, og kan fungere i flere lande 

og markeder.
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Kundebrief (side 22)

Kundebrief (side 15)
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CLIENT GOAL

Shape Robotics vil være i top 3 over de mest 

benyttede undervisningsrobotter i den 

danske folkeskole inden udgangen af 2019.
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Hvordan kan et digitalt 

koncept, med afsæt i 

danske folkeskoler, øge 

salg og kendskab til 

Fable, inden udgangen 

af 2019?

6



UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL

BEGRÆNSNING

Hvilke interne forhold i Shape Robotics er vigtige 

i forhold til at udarbejde et digitalt koncept?

Hvilke forhold i Shape Robotics’ omverden udgør 

virksomhedens muligheder og trusler?

Hvad er fagpersoners og folkeskolers holdning til 

undervisningsrobotter?

Kundens eneste begrænsning er budgettet. Vi har fået  

et budget på 500.000,- til udvikling og implementering,  

samt 1.000.000,- til eksekveringen.
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METODE

Vi benytter QISH som ramme for opgaven. Insight rapporten tager udgangspunkt i ”Questioning” og “Insight”. Vi 

har benyttet første del af metoden (Q) til at fastlægge kundens mål og problemområdet for projektet. I analysen (I), 

f inder vi svar på vores problemformulering og danner dermed grundlag for de efterfølgende faser, “Solution” og 

“Hand-over”.

Vi har brugt Field Research i form af kvalitative telefoninterviews, som vi har lavet med lærerstuderende, 

folkeskolelærere, en skoleleder og en ekspert. Disse interviews giver et indblik i markedet og en forståelse af de 

mennesker, som produktet bruges eller potentielt kan bruges af.

Vi anvender Business Model Canvas til at give et overblik over de relevante elementer af Shape Robotics’ 

forretningsmodel. Vi har udvalgt de dele af værktøjet, som vi fandt relevante at bruge i vores case. Disse kan ses i 

vores afsnit “Intern analyse”.

PEST-analysen bruges til at vurdere virksomhedens makromiljø. Vi bruger PEST-analysen til at vurdere muligheder 

og begrænsninger for Shape Robotics, når det kommer til følgende forhold; politik og lovgivning, sociale og etiske 

og teknologiske. Vi vurderer ikke de økonomiske forhold, da det ikke har videre relevans for rapporten.

Vi har brugt Desk Research i alle dele af vores analyseafsnit. Vores desk research er med til at danne 

baggrundsviden til projektforløbet og bruges til at svare på undersøgelsesspørgsmålene. 

QISH

Field Research

Business Model Canvas

PEST

Desk Research
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QISH (http://qish.dk)

Desk Research (https://www.managementstudyguide.com/desk-research.htm)

Field Research (https://www.managementstudyguide.com/f ield-research.htm)

Business Model Canvas (https://innovation.sites.ku.dk/model/business-model-canvas/)

PEST Analyse (http://analysemodel.dk/erhverv/pest/)

SMUK (https://www.studieportalen.dk/kompendier/afsaetning/smuk-modellen)
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SMUK-analysen har vi brugt til at vurdere den valgte målgruppe. Vi kunne også have brugt SMP, men f inder SMUK-

analysen som et mere relevant værktøj i forhold til vores målgruppe.

SMUK



GAP-analysen har til formål at vise hvor Shape Robotics er på nuværende tidspunkt, hvor de gerne vil hen og 

hvordan de kommer derhen.  Vi har brugt den til at opstille en række punkter, som vi ud fra vores indsigt, skal være 

særligt opmærksomme på, i forhold til vores løsning.

Vi har valgt at uddrage de vigtigste forhold i Shape Robotics’ forretningsmodel.

Shape Robotics tilbyder deres robotter “Fable” og “Fable Spin” til undervisning i programmering. De lægger stor 

vægt på, at produktet kan tilpasses mange niveauer af uddannelse. Derudover tilbyder de også 

undervisningsmateriale, instruktionsvideoer og øvelsesforslag. “Fable” leveres i forskellige pakkeløsninger, som er 

tilpasset forskellige brugssituationer med de relevante moduler. Shape Robotics’ produkter er med til at forenkle 

den teknologiske undervisning i programmering i skolesystemet.

Shape Robotics henvende sig til undervisere på alle skoler og uddannelsesinstitutioner, men den primære 

målgruppe er naturvidenskabelige lærer, som underviser i STEM-fag, som matematik og fysik.

Shape Robotics’ kundeforhold er bygget på deres “Try & Buy”-program, hvor kunder kan låne et standard Fable sæt 

i 30 dage kvit og frit. Dette etablerer et kortvarigt forhold mellem en potentiel kunde og virksomheden. Derudover 

er kundeforholdet baseret på engangssalg. Forholdet til kunderne bliver yderligere beskrevet i vores 

brugerundersøgelser.

GAP

INTERN ANALYSE
Business Model Canvas

Value Proposition

Customer Segments

Customer Relations

I denne rapport bruger vi SWOT-analysen som et opsamlings- og konklusions værktøj. SWOT fungerer derfor som 

en samlet konklusion for ovenstående metoder og de delkonklusioner de skaber.

SWOT
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SWOT (https://ivaekst.dk/vaekst/0/6/4/3/swotanalyse)

GAP (http://www.westergaard.dk/radgivning/gap)

https://shaperobotics.com/en/shop.html 

Kundebrief (side 22)

https://shaperobotics.com/en/free-trial.html

Kundebrief (sagt i forbindelse med side 31)

https://altomteknik.dk/nyheder/2018/10/26/shape-robotics-

ivaerksaetterkomet-fejrer-vaekst-med -usa-kontrakt-og-fede-faelge/ 
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Shape Robotics bestræber sig på at være tilstede på relevante messer indenfor deres område, da de ser dette som 

deres primære markedsføringsaktivitet. De har derudover en række investorer der står klar med økonomisk hjælp i 

forhold til udviklingen af Fable.

Key Activities
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Shape Robotics’ “Try & Buy”-program er i høj grad essentielt for deres nuværende forretningsmodel. Det er 

igennem denne “Key Activity”, at størstedelen af deres revenue streams genereres. Programmet spiller samtidig en 

stor rolle for deres kundeforhold.

Delkonklusion

EKSTERNE ANALYSER
PEST-analyse

I PEST analysen vil vi undersøge hvilke forhold i branchen, inden for undervisningsrobotter, der påvirker Shape 

Robotics’ omverden.

Teknologiforståelse er på nuværende tidspunkt ikke en del af den obligatoriske undervisning i folkeskolerne. 

Danmark er det eneste land i Norden, der stadig er på forsøgsstadiet med at integrere teknologiforståelse i det 

obligatoriske pensum. Undervisningsministeriet har udsendt en handlingsplan for teknologi i undervisningen for 

2018, hvor de to overordnede mål er, at styrke studerendes teknologiforståelse og at få Danmark til at bruge og 

udvikle IT i undervisningen. Det eneste konkrete initiativ i handlingsplanen er et f ireårigt forsøgsprogram, der skal 

integrere teknologiforståelse i den obligatoriske undervisning. Erfaringerne fra forsøget skal danne grundlag for 

implementering af IT-læring på alle landets skoler, selvom det ikke vides, hvorvidt det bliver et selvstændigt fag, 

eller om det skal kobles til alle fag. Der er altså et højt fokus på den digitale dannelse og dens relevans, men 

udviklingen er langsom sammenlignet med nabolandene, og det kan derfor tage flere år, før teknologiforståelse 

bliver lovpligtigt i de danske skoler.

Politiske og lovgivningsmæssige forhold

Indtægterne fra salget af Fable sker primært gennem engangssalg af deres hardware og tilhørende software. 

Shape Robotics benytter sig ikke af abonnementsløsninger. 65% af deres indtægter kommer fra salg til “resellers” 

og “distributors” og de sidste 35% er direkte salg - primært til danske kunder. Udover salget af Fable, har 

virksomheden modtaget støtte fra STIL (Styrelsen for IT & Læring), der vidner om, at det offentlige ser muligheder i, 

at bruge undervisningsrobotter i danske skoler.

Revenue Streams
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https://www.folkeskolen.dk/624813/alle-boern-skal-laere-at-kode-i-folkeskolen

Kundebrief (side 19)

https://uvm.dk/-/media/f iler/uvm/udd/folke/pdf16/feb/160201-oversigt-over-stoettede-projekter -anden-ansoegningsrunde.pdf 

https://www.itd.cnr.it/doc/CompuThinkNordic.pdf (side 13, nederst)

https://uvm.dk/-/media/f iler/uvm/adm/pdf18/feb/180201-handlingsplan-for-teknologi-i-undervisningen-2018.pdf (side 7-10)
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Sociale og etiske forhold

Undervisningsrobotter er forbundet med både positive og negative problemstillinger. Set fra et samfundsmæssigt 

perspektiv er det positivt, at en undervisningsrobot kan hjælpe børn med indlæringen af fag som matematik, 

teknologi, naturvidenskab med flere. 
22

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf (side 33, nederst)22
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De teknologiske forhold i Shape Robotics’ omverden, er meget vigtige at forholde sig til. Den teknologiske udvikling 

har været med til at skabe branchen for undervisningsrobotter, og det er først indenfor de sidste par år, at 

undervisningsrobotter virkelig er blomstret globalt. Vi bliver også klogere på, hvordan undervisningsrobotter 

bruges optimalt, og hvilke fordele det giver for børnenes indlæring. 

 

Eftersom at branchen er meget præget af den teknologiske udvikling, og samtidig har et enormt potentiale, bliver 

der også hele tiden forsket i nye teknologiske tiltag. Shape Robotics skal derfor være opmærksom på nye 

robotteknologier og selv undersøge hvilke tiltag de skal benytte sig af.

Det er endnu ikke lovpligtigt at undervise i teknologi i de danske folkeskoler, på trods af et stigende fokus på 

inddragelse af teknologi i folkeskolens undervisning. Selvom udviklingen af undervisningsrobotter er stigende, er 

den samfundsmæssige holdning til robotterne både negativ og positiv. Her skelnes mellem en hjælpende 

ressource, modsat en trussel overfor menneskets rolle i samfundet. 

Teknologiske forhold

Delkonklusion

Konkurrent Analyse
I denne analyse vil vi undersøge hvad de nærmeste konkurrenter har af produkter og unikke løsninger.

Undervisningsrobotter kan tilmed fungere som en slags hjælpelærer, hvor klasselæreren får frigivet tid til de 

menneskelige aspekter i undervisningen. Dette vil også hjælpe på tendenser der f indes i dag, hvor flere mener, at 

lærerne ikke har tid til de menneskelige aspekter og selv er blevet en form for undervisningsrobot. 

 

De negative problemstillinger ved undervisningsrobotter er spørgsmålet, om hvorvidt en menneskelig lærer kan 

undværes på længere sigt. Herunder også det faktum, at vi generelt er bange for at robotter overtager vores “plads” 

i samfundet. En undersøgelse som er udarbejdet af TNS i 2012, viste ligeledes at hele 34% af respondenter i Europa, 

ville gøre det ulovligt at bruge robotter i undervisningssammenhæng og kun 3% mente at det skulle være 

påkrævet.
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http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf (side 33, nederst)

https://www.abilitynet.org.uk/news-blogs/are-robots-future-education

http://kubo.education

https://ing.dk/artikel/lille-robot-triller-programmering-ud-klasselokalerne-210858
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https://www.avisen.dk/tidligere-folkeskolelaerer-ida-har-sagt-stop-det-han_510083.aspx23

KUBO

KUBO er en robot, som giver børn en introduktion til kodning i en tidlig alder. Den primære målgruppe er børn i 

alderen 4-10 år, hvor konceptet er bygget op om en robot på hjul, som har kameraer og sensorer i bunden. Man 

“programmerer” robotten ved at stille den på de medfølgende brikker, som fortæller robotten, hvor den skal 

bevæge sig hen. Brugeren koder altså ikke “rigtigt”, men får en grundlæggende forståelse for teknologien. 

 

KUBO har en 30 dages prøveperiode og det kræver hverken software eller programmeringsværktøj, da man kun 

benytter brikkerne til at “programmere”. KUBO fokuserer primært på undervisningsbranchen, men robotten bliver 

også solgt til den private forbruger. 
27
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LEGO

Dash & Dot

SPHERO

Som Shape Robotics’ primære konkurrent (og samarbejdspartner), har LEGO nogle af de stærkeste 

undervisningsrobotter på markedet; Lego Mindstorms, Lego Boost og Lego WeDo. Robotterne er både til salg for 

institutioner og private forbrugere. 

 

Robotterne består af de klassiske LEGO-klodser, samt motorer, sensorer med mere. De programmeres i et stykke 

software, der er bygget på “blokke”, som giver brugeren en brugervenlig overgang mellem forståelse og rigtig kode. 

Robotterne har også forskellige aldersgrupper. Lego Boost og Lego WeDo henvender sig til den yngre målgruppe, 

hvor Mindstorms er til de ældre børn og teenagere.

Dash and Dot er fra den amerikanske virksomhed Wonder, hvis produkter retter sig mere imod at være legetøj til 

private end undervisningsrobotter, som henvender sig til børn fra 6 års alderen og op. De giver dog også mulighed 

for at bruge robotterne i undervisning med medfølgende undervisningsmateriale. Dash and Dot har tilmed en 

robotkonkurrence, der nu har 43.000 tilmeldte børn i alderen 6-14 år fra 63 lande. Ligesom Shape Robotics, bruger 

man programmeringsværktøjet Blockly, samt Wonders egen app til at programmere robotten. 

Sphero har oprindelse i USA og producerer kugleformede robotter, som brugeren kan programmere på forskellig 

vis. Enten ved at tegne den vej robotten skal følge, ved at blok-programmere robotten i Scratch eller programmere 

direkte i JavaScript. 

 

Sphero startede primært med legetøjsrobotter til private, men har også senere fået større undervisningspakker 

med robotten Sphero BOLT til skoler, klubber og lignende. På nuværende tidspunkt har de solgt Sphero i 182 lande, 

men dette inkluderer dog også deres “legetøjs”-robotter, der ikke konkurrerer med Shape Robotics’ Fable. 

28 29 30
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https://www.lego.com/da-dk/themes/boost

https://education.lego.com/en-gb/product/wedo

https://www.makewonder.com/dash/

https://www.makewonder.com/education/robotics-competition/ 

https://www.sphero.com/

https://codingpirates.dk/omcodingpirates/
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https://www.lego.com/da-dk/mindstorms28

CODING PIRATES

Udover konkurrencen på selve produktet, f indes der også andre aktører i edtech-branchen, som både kan være en 

potentiel trussel eller mulighed. Det lægger et pres på priserne, da der kan være billigere substituerende produkter, 

men der kan også ligeledes skabes muligheder for samarbejde. Her er nogle aktører, som er relevante:

En non-prof it organisation, der hovedsageligt lærer børn og unge i programmering og it-kompetencer, ved 

afholdelse af klubaftener.

Andre aktører

34
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DR ULTRA:BIT

BBC’s micro:bit bruges i DR Skoles projekt, der skal lære børn og unge teknologisk forståelse og programmering, 

som foregår gennem blok-kodning.

Der er mange flere projekter og organisationer, som kan skabe konkurrence på markedet, hvor der ligeledes kan 

opstå flere i takt med udviklingen af teknologi i undervisningen.

Delkonklusion

Shape Robotics’ forskellige konkurrenter tilbyder robotter, som kan programmeres, på forskellige niveauer. Nogle 

ligger mere i legetøjskategorien, hvor andre fokuserer mere på undervisningsbrug. Her er LEGO den største 

konkurrent til Shape Robotics’ produkt. Derudover er edtech-branchen også under udvikling og kan presse 

konkurrencen yderligere. Andre mulige aktører, som DRs ultra:bit projekt, kan samtidig skabe både flere trusler og 

muligheder, gennem større konkurrence og udvikling.

CODING CLASS

IT-Branchen har sammen med Styrelsen for IT- og Læring, Coding Pirates og 6 kommuner, skabt et selvstændigt it-

fag, der har til formål at sætte teknologiforståelse på dagsordenen hos politikerne, så det kan blive en del af det 

faste pensum.

https://www.dr.dk/skole/velkommen-til-projekt-ultrabit-0#!/03:29

Se bilag 1 for det fulde interview

36
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https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/hvad-er-coding-class 35
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BRUGERUNDERSØGELSER
Interview med Rune Fabricius (nyuddannet dansk-, engelsk-, 

og madkundskabslærer)

Rune kender ikke til undervisningsrobotter og er heller ikke bekendt med, at det er almen viden blandt lærere 

generelt. Han fornemmer at nyuddannede lærere generelt er åbne overfor ny teknologi, som han også selv er, og 

han har nemt ved at se hvordan ny teknologi kan forbedre undervisningen. Rune tror at grunden til, at der ikke er 

flere skoler der bruger undervisningsrobotter, er fordi at ledelsen ikke forstår mulighederne i forhold til prisen. Han 

mener at der skal en lovmæssig ændring til, før at undervisningsrobotter for alvor benyttes i folkeskolen.

“Jeg mener helt sikkert en fremtidig bedre under- 

visning vil være understøttet af ny teknologi på den  

ene eller anden måde.” 37



Interview med Frederikke Schledermann (dansklærer under 

uddannelse)

Frederikke ligger fokus på, at det ikke er noget de direkte bliver uddannet til i undervisningen, men at det er noget 

man kan vælge til. Hvis lærerne dog blev uddannet indenfor det, ville det være noget helt andet.

“Ligesom esport tror jeg at det er for dyrt og ledelsen  

ikke helt forstår mulighederne kontra prisen. Det skal  

ske politisk hvis robotterne skal blive en fast del af  

undervisningen, ikke på den enkelte skole/kommune.”

“På uddannelsen har vi ikke lært om det endnu i den  

obligatoriske undervisning. På uddannelsen har vi et  

forum, der hedder PMC. De arbejder med al den  

slags. Robotter, 3D-printere, programmering etc.”

14

38

Se bilag 2 for det fulde interview38

“Dog vil jeg nok have en berøringsangst over for  

emnet, da jeg ikke ville føle mig klædt på til opgaven.  

Min egen tekniske kunnen er ikke god nok, til at  

kunne varetage sådan undervisning på nuværende  

tidspunkt.”

“I en klasse med mange forskelligheder og et krav  

om undervisningsdifferentiering, ser jeg her en god  

mulighed, for at kunne differentiere undervisningen.”



“Det skal give mening at oprette et valgfag. Der skal  

kunne ses noget struktur i undervisningen. Det er  

mig der tager beslutningen, men jeg skal selvfølgelig  

have bestyrelsen og lærerne med. Lærerne skal have  

lyst til at deltage i den nye undervisning.”

“Skolen har flere gange været med i og vundet First  

Lego League-turneringen, hvilket var med til at jeg  

investerede 100.000kr i en NAO robot, som har skabt  

masser af omtale og interesse, der overordnet har  

været en succes”

Interview med Søren Ranthe (Skoleleder, Antvorskov Skole)

Søren forklarer at han som skoleleder, skal kunne se det give mening og have engagement fra lærerholdet, hvis der 

skal oprettes nye valgfag. Dertil forklarer Søren også at det vigtigste incitament, er børnenes opmærksomhed og 

motivation, inden for området. Han har altså ikke været bange for at investere i nye læringsmidler, hvis han ser at 

det har relevans og skaber interesse fra børnenes side.

15

39

Se bilag 3 for det fulde interview

Se bilag 4 for det fulde interview

39

40

Interview med John Klesner 

(Formand, Danmarks IT-vejlederforening)

John kender til Fable og udtaler sig varieret omkring undervisningsrobotten. Han ser dog også nogle 

problemstillinger omkring Fable’s lukkede system. John mener at åbne læringsmidler, som fx DRs ultra:bit, er en 

bedre og langtidsholdbar investering, men kræver ligeledes flere ressourcer fra lærernes side. Han mente at der var 

positive og negative sider ved begge typer, men at det som udgangspunkt var utænkeligt at lærerne ikke skulle 

have en form for efteruddannelse, da didaktikken i teknologiforståelse er en anderledes arbejdsproces.

“Ja det gør jeg. Der er ingen tvivl om at jeg  

sammenligner produktet med Lego Mindstorm og  

WeDo, der langt hen ad vejen er nemme at bruge, og  

som giver en god støtte til læreren.”
40



“Når man tager de meget lukkede koncepter, skaber  

det en tryghed for læreren, da det er brugervenligt,  

hvilket kan være både godt og dårligt. Det kan også  

være en faldgrube, hvis læreren anvender produktet  

uden forståelse for det teknologiske aspekt.”

“... eleverne skal også arbejde med mere åbne og  

generiske teknologier. Mange skoler vil komme i  

klemme ved at investere i relativt dyre teknologier.  

De kunne godt nøjes med åbne teknologier, men er  

samtidig udfordret af at skulle efteruddanne mere.”

16

Delkonklusion

Der er ikke mange af de adspurgte, der kender til robotteknologi i undervisningen. Dette er primært lærerne, som 

ikke bliver uddannet indenfor emnet, og derfor har de ikke den solide baggrundsviden, som det kræver. De siger 

dog, at de kunne forestille sig at bruge teknologien, men det ville kræve nogle omstillinger og mere viden indenfor 

feltet. 

 

Der er flere institutioner, som er længere fremme med robotteknologi i undervisningssammenhæng. Dette er dog 

ikke ensbetydende med, at det nemt kan udbredes til andre institutioner, da de danske folkeskoler generelt har 

forskellige budgetter og visioner. Det kan ligeledes være svært at vide, hvor en undervisningsrobot kan gavne 

fagligt og hvilke kompetencer der kræves af lærerne, da investeringen skal give mening og være langtidsholdbar. 

Vi har valgt folkeskolelærere som underviser i STEM-fag i Danmark, som vores primære målgruppe, da kunden 

vurderer dette segment som interessant og attraktivt i deres brief. Dette segment er samtidig den største influent i 

købsprocessen omkring undervisningsmaterialer. I nedenstående SMUK-analyse vil vi vurdere segmentet.

Målgruppebeskrivelse

Størrelse og vækst

Segmentet er lærere der underviser i et eller flere af følgende fag; matematik, natur/teknik, fysik/kemi og håndværk 

og design. De danske folkeskoler (både private og offentlige) tæller i alt 1821 skoler. Antallet af lærere er faldet med 

15% siden 2009, selvom antallet af elever kun er faldet med 5%. Dette betyder at lærere skal undervise flere elever pr. 

klasse, og de kunne dermed med fordel benytte sig af undervisningsrobotter, som kan fungere som hjælpelærer i 

undervisningen.

41
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https://uvm.dk/statistik/grundskolen/personale-og-skoler/antal-grundskoler 

https://www.folkeskolen.dk/619736/15-procent-faerre-laerere-i-folkeskolen-siden-2009
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Udgifter ved bearbejdning

Konkurrencesituation i segmentet

Delkonklusion

Folkeskolelærerne kan få inspiration fra flere forskellige steder. Styrelsen for IT og Læring (STIL) kan bruges som en 

oversigt over alle materialer til undervisningen, i de fag hvor IT er relevant. På denne side kan lærere f inde fora, 

festivaler, undervisningsmaterialer, læringsplaner mm. Samtidig bruger lærerne hinanden til vidensdeling og 

inspiration.

Det er sjældent en lærer der foretager de indkøb en skole laver, men læreren kan være med til at påvirke den leder 

der foretager købsbeslutningen. Derfor er der også flere produkter der forsøger at målrette sig mod lærerne, så de 

kan påvirke skolen til at foretage indkøbet. 

 

F.eks. sker dette ved undervisningsmateriale som bøger eller programmer til skolens computere. 

Konkurrencesituation er dermed hård, men det handler samtidig om at levere et produkt som læreren kan se en 

værdi i, i forhold til undervisningskvaliteten. 

Antallet af STEM-lærer i de danske folkeskoler er faldet de sidste 10 år, og der stilles dermed højere krav til 

undervisningen. De søger inspiration til undervisningen i forskellige fora, blandt kolleger, platforme med 

undervisningsmaterialer eller til festivaler. Selvom det kan være svært at ramme lærerne med et produkt, da 

konkurrencen kan være hård, er det stadig muligt, da de søger efter hjælpemidler til undervisningen.

https://www.stil.dk43
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Stærke Sider

Muligheder

Svage Sider

Trusler

Fable blev solgt i 2000 eksemplarer 

til 31 lande i 2017

Det globale marked for 

undervisningsrobotter er i vækst

Lav kendskabsgrad

Konkurrencen på markedet er høj

Godt produkt med mange muligheder

Flere og flere lande får teknologiske fag i 

pensum i folkeskolen

Høje produktionsomkostninger

Etiske spørgsmål omkring robotters rolle i 

samfundet

Indtægterne kommer kun fra direkte salg 

og salg til leverandører

Teknologi er ikke en del af pensum i 

danske folkeskoler

Dyrere produkt end mange af 

konkurrenterne

Det er typisk ikke en lærer der foretager 

købsbeslutningen

Produktionen kan ikke følge med salget

LEGO er den største konkurrent på 

markedet

Konservativ folkeskole, som ikke er 

omstillingsparat ift. ny teknologi

Fable Spin lanceres i starten 2019

Høj teknologisk udvikling i branchen

Succesfuldt “Try & Buy”-program

Mange investorer i branchen

De har modtaget økonomisk støtte fra STIL

Robot/kodning-konkurrencer er populære 

Høj brugervenlighed

Lærere får meget inspiration fra kolleger 

og er åbne over for robotteknologi i 

undervisningen

Færre lærere pr. elev skaber et behov for 

hjælp til undervisning

KONKLUSION
Opsamling af SWOT

Nedenstående SWOT består af de vigtigste elementer fra vores analyse og delkonklusioner. Ud fra punkterne, vil vi 

svare på vores problemformulering og de tilhørende underspørgsmål.

18



For at udvikle et digitalt koncept til danske folkeskoler, som skal øge salget og kendskabet til Fable, skal Shape 

Robotics være opmærksom på flere elementer i SWOT-analysen. Da de er et startup, har de en lav kendskabsgrad 

hvilket er en udfordring på et marked med høj konkurrence. De har derudover et dyrere produkt end mange 

konkurrenter, da produktionen i Danmark er forbundet med høje omkostninger. Shape Robotics har et succesfuldt 

“Try & Buy”-program, som er et vigtigt aktiv. 

 

Set fra et lovmæssigt perspektiv, er teknologiske fag endnu ikke en del af pensum i den danske folkeskole, og 

købsprocessen for indkøb af nyt undervisningsmateriale kan samtidig være en kompliceret proces. Hvis vi ser på 

det globale marked for undervisningsrobotter, er det i kraftigt vækst og flere lande skriver teknologiske fag i 

folkeskolernes pensum. Robot-konkurrencer, messer og læringsfestivaler er populære steder at introducere 

undervisningsrobotter. 

 

Få folkeskolelærere i Danmark kender og beskæftiger sig med robotteknologi i undervisningen. Lærerne bliver ikke 

introduceret for emnet under deres uddannelse, men de kunne forestille sig at bruge teknologien, der dog ville 

kræve en omstilling og mere viden indenfor feltet. Generelt er købsprocessen og undervisningen meget forskellig 

fra skole til skole. Det kan ligeledes være svært at vide, hvordan en undervisningsrobot kan gavne fagligt og hvilke 

kompetencer der kræves af lærerne, da investeringen skal give mening og være langtidsholdbar.

Gap-analysen skal fungere som overgang fra vores indsigter til vores løsning. Den beskriver en række kritiske 

succesfaktorer som vores løsning skal opfylde, for at vi kan nå i mål med vores client goal.

GAP-Analyse

Hvilke kritiske successfaktorer 

kræver det for at et digital  

koncept kan nå målet?
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Det skal være tydeligt for lærere, elever og forældre  

hvordan Fable kan gavne undervisningen

Konceptet skal være nemt og overskueligt at  

implementere i folkeskolen

Værdien af konceptet skal stemme overens med den pris  

og tid en folkeskole skal investere.

Konceptet skal munde ud i et øget kendskab til Fable  

blandt lærere i folkeskolen
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BILAG
Bilag 1 - Interview med Rune Fabricius

20

(Nyuddannet dansk-, engelsk- og madkundskabslærer fra læreruddannelsen på UCC. Arbejder som esports-

underviser i Egedal og Rudersdal kommune.) Spørgsmålene handler om, hvorvidt dit undervisningsforløb på 

uddannelsen, åbnede op for brugen af robotteknologi i undervisningen og om undervisningsrobotter bruges i 

danske folkeskoler. 

“Jeg har ikke stiftet bekendtskab med ny teknologi i forbindelse med min uddannelse.”

“Som nuværende underviser i faget esport forholder jeg mig selvfølgelig meget åben overfor nye måde at 

undervise på, og jeg mener ikke at den nuværende folkeskole er perfekt. Jeg mener helt sikkert en fremtidig bedre 

undervisning vil være understøttet af ny teknologi på den ene eller anden måde.”

“Jeg er sikker på der kan f indes både fremadsynede og konservative lærere, jeg oplever det faktisk som værende 

rimelig 50/50 om folk er positive overfor eksempelvis brug af iPads i undervisningssammenhæng og andre nye 

tiltag.”

“Jeg har ingen personlige erfaringer ud over tilfældige videoer jeg har set på internettet. Mit indtryk var at de på 

daværende tidspunkt var på et ret simpelt stadie, eksempelvis mindes jeg at have set noget om læring af udtale 

ved at en robot giver dig et ord eller sætning at læse op og derefter fortæller om du har korrekt udtale.”

“Jeg har ikke noget indtryk da jeg aldrig har oplevet det, men jeg er positiv overfor alle midler der kan have positiv 

indvirkning på elevernes læring, så længe det ikke kommer på bekostning af mindre dannelse.”

“Nej det gør de mig bekendt ikke, ligesom esport tror jeg at det er for dyrt og ledelsen ikke helt forstår 

mulighederne kontra prisen. For mig at se skal det ske politisk hvis robotterne vurderes at være på et niveau hvor 

det er det værd, ikke på den enkelte skole/kommune.”

“Jeg har ikke hørt eller set noget, heller ikke om Fable.”

Hvilke utraditionelle undervisningsmetoder har du lært/lærer du? Teknologiske? Robotter?

Hvad er din holdning til brugen af ny teknologi i undervisningen?

Hvad er dit indtryk af andres (kollegers/tidligere medstuderendes) holdninger?

Hvad er din egne eventuelle erfaringer med undervisningsrobotter?

Hvilket indtryk har du af undervisningsrobotter?

Bruger de folkeskoler du arbejder for undervisningsrobotter? Hvorfor tror du de gør det? Hvorfor ikke?

Hvad har du set eller hørt i forbindelse med undervisningsrobotter hos dine kollegaer? 

Kender du til robotten Fable?
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“Jeg tror det er for dyrt og kompliceret, skolen som helhed er ret konservativ af natur, de skal tvinges til ændringer, 

især ændringer der er omkostningsfulde.”

“Det kunne jeg sagtens overveje hvis jeg ser et didaktisk formål. Det er svært for mig at se den nuværende værdi, 

med den begrænsede viden jeg har på området.”

“På uddannelsen har vi ikke lært om det endnu i den obligatoriske undervisning. På uddannelsen har vi et forum, 

der hedder PMC. De arbejder med al den slags. Robotter, 3D-printere, programmering osv. Her kan man engagere 

sig så meget man vil, eller komme og stille spørgsmål. Man kan også her få gode råd ift utraditionelle metoder, 

hvis man vil afprøve noget, når man skal i praktik.”

“Nej, jeg har ikke selv nogen erfaring med robotter.“

“Jeg har ikke selv set undervisningsrobotter. Hverken i praktik, i mit tidligere arbejde som lærervikar eller arbejdet 

med nogle i forbindelse med undervisningen på studiet.“

“I og med, at jeg ingen erfaring har med emnet er mit indtryk begrænset. Men jeg vil sige, at hvis underviseren har 

sat sig ind i det og har en teknologisk kunnen og generel viden om emnet, så har jeg intet negativt at sige om 

det.“

“Jeg ved ikke så meget om emnet, men jeg kan da se noget relevant i at arbejde med det. Vores samfund stiller 

højere og højere krav til vores tekniske kunnen generelt og derfor ser jeg her en stor relevans i at arbejde med 

robotter osv. (FORTSÆTTES PÅ SIDE 22)

“Kursus eller interne team-møder.”

Hvorfor tror du at der ikke er flere folkeskoler der bruger undervisningsrobotter?

Vil du overveje at bruge undervisningsrobotter i din fremtiden?

Hvilke utraditionelle undervisningsmetoder har du lært/lærer du? Teknologiske? Robotter?

Hvad er din erfaring med undervisningsrobotter?

Har du set eller hørt om undervisningsrobotter i forbindelse med undervisningen hos dine kollegaer?

Hvilket indtryk har du af undervisningsrobotter, der bliver brugt i undervisningen?

Vil du overveje at bruge undervisningsrobotter i din fremtidige undervisning?

Hvor finder du og/eller de skoler du arbejder hos inspiration til nye læringsmetoder og værktøjer?

Bilag 2 - Interview med Frederikke Schledermann

(Dansklærer under uddannelse) Spørgsmålene handler om, hvorvidt dit undervisningsforløb på uddannelsen, 

åbnede op for brugen af robotteknologi i undervisningen. 
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I en klasse med mange forskelligheder og et krav om undervisningsdifferentiering, ser jeg her en god mulighed, for 

at kunne differentiere undervisningen. I en klasse vil der med stor sandsynlighed være en gruppe elever, der 

interesserer sig for computerspil eller lignende. Her ser jeg en oplagt mulighed for at møde en gruppe elever 

indenfor et område, der motiverer dem. Det handler om, at eleverne skal kunne føle sig som “eksperter” indenfor et 

område, og det er der god mulighed for.  

 

Dog vil jeg nok have en berøringsangst over for emnet, da jeg ikke ville føle mig klædt på til opgaven. Min egen 

tekniske kunnen er ikke god nok, til at kunne varetage sådan undervisning på nuværende tidspunkt. Men jeg 

synes emnet er spændende og håber da, at jeg videre gennem uddannelsen vil blive klædt bedre på til det i en 

eller anden grad. Det skal jo siges, at jeg ikke endnu er færdiguddannet lærer. Jeg har stadig gode 2,5 år tilbage 

på uddannelsen.” 

“Gennem undervisningen vi har på uddannelsen.”

“Det skal give mening at oprette et valgfag. Der skal kunne ses noget struktur i undervisningen. Det er mig der 

tager beslutningen, men jeg skal selvfølgelig have bestyrelsen og lærerne med. Lærerne skal have lyst til at 

deltage i den nye undervisning.”

“Skolen har flere gange været med og vundet First Lego League-turneringen, hvilket var med til at jeg investerede 

100.000kr i en NAO robot, som har skabt masser af omtale og interesse, der overordnet har været en succes” 

 

“Vi deltager også i turneringen Unge Forskere, som er utroligt spændende, og virkelig får det til at give mening at 

investere i de teknologiske fag, som kan klæde børnene på til fremtiden.” 

 

“Vi gør også brug af 3d-printere og en stor lasercutter. Børnene er virkelig engageret, og vi har derfor også et tæt 

samarbejde med HTX, hvor mange af eleverne fortsætter.” 

 

“Vi får skabt nogle unge elever, med mange nye kompetencer, da vi jo ikke allesammen kan ende skolelærere.” 

Hvor finder du inspiration til nye læringsmetoder og værktøjer?

Hvem og hvad skal der til for at tage en beslutning om valgfag?

Hvad giver motivation til at investere i nye tiltag?

Bilag 3 - Interview med Søren Ranthe

(Skoleleder på Antvorskov Skole) Interview omkring beslutningsprocessen på folkeskolerne.



23

“Det væsentligste i forbindelse med faget er at de lærer, at forstå, skabe og arbejde med teknologi. Det betyder at 

det er langt mere kreativt, hvor der også skabes. Den digitale myndiggørelse, hvor arbejdsmetoden er design, som 

lægger sig op ad kompleks problemløsning.”

“Ja det gør jeg. Der er ingen tvivl om at jeg sammenligner produktet med Lego Mindstorm og WeDo, der langt 

henne ad vejen er nemmere at bruge, som er en god støtte til læreren. Jeg så noget af undervisningsmaterialet til 

Fable og det manglede faglighed, i forhold til teknologisk forståelse. Det didaktiseret materiale er ikke 

nødvendigvis godt, bare fordi der er et produkt tilknyttet”

“Når man tager de meget lukkede koncepter, skaber det en tryghed for læreren, da vejen er lagt til brug, hvilket 

kan være både godt og dårligt. Det kan være en faldgrube, hvis læreren anvender produktet uden forståelse for 

det teknologiske aspekt. Lærerne skal være kompetente, fx i form af efteruddannelse. Når jeg ser Fable, kan det 

primært bruges til CT (computational thinking). Der er altså et dilemma i forhold til produktets pris, da det ikke 

kan skabe et helt fag for sig selv. Design-delen kan heller ikke rummes i forhold til Fable. Det har ultra:bit derimod, 

da den er mere åben.” 

“Både ja og nej, eleverne skal også arbejde med mere åbne og generiske teknologier. Mange skoler vil komme i 

klemme ved at investere i relativt dyre teknologier. De kunne godt nøjes med åbne teknologier, men er samtidig 

udfordret af at skulle efteruddanne mere. Kan drage en parallel fra iPad til PC. Mange aktiviteter i en app er lukket 

og simpelt, men den kan heller ikke mere. En PC som er mere åben, fx regneark, har materiale og kompleksitet til 

mange timers undervisning, men kræver mere kompetente lærere.“ 

“Fable skal forstå at de har én plads i nogle fag og én plads til teknologisk forståelse. Det er vigtigt at være skarp, 

at vise hvad Fable kan bruges til i de forskellige fag, og hvor det kan bruges til teknologiforståelse. Der er mange 

produkter der ligner hinanden i branchen. Vi kan se NAO, hvor skoler har investeret cirka 100.000 i den, men den 

kan kun bruges én ad gangen og den er relativt lukket kontra dens høje pris. Og budgettet er jo altid stramt, så 

det er essentielt. At være synlig for skolelærere og ledelse, og konkret vise hvad den kan. Udviklingen er i fuld gang 

og der kommer også produkter fra udlandet. Skolelærernes årsmøde har også et digitalt tema første gang i år.”

Hvad er de vigtigste aspekter af teknologiforståelse i undervisningen?

Kender du Fable?

Er brugervenligheden ikke en god ting for Fable, da det er nemmere for læreren?

Så de åbne læringsmidler er vejen frem?

Hvad skal Fable gøre for at komme ud til folkeskolerne?

Bilag 4 - Interview med John Klesner

(Formand for Danmarks IT-vejlederforening) Interview omkring undervisningsrobotter og teknologiforståelse i 

folkeskoleundervisning. 
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“I forbindelse med undervisning i læsevanskeligheder, er vi blevet gjort bekendt med kompenserende it i 

undervisningen. Der f indes mange apps og programmer, som kan være til gavn for elever med 

læsevanskeligheder (bl.a. dysleksi). Apps om bl.a. de 120 ord, it-rygsækken, intowords, nota og cd-ord.“

“Ingen” 

“Ingen” 

“Muligvis. Mit kendskab er ikke ret stort endnu. Men vil overveje at undersøge det.“

“Diverse hjemmesider, såsom Clio og Gyldendal.”

“Jeg har hørt meget lidt om mikro:bits, men har ikke arbejdet med dem. Jeg ved derfor ikke om de egner sig til 

danskfaget, eller om det er mere relevant i de naturfaglige fag og matematik.”

“Ikke rigtig.”

Hvilke utraditionelle undervisningsmetoder har du lært/lærer du? Teknologiske? Robotter?

Hvad er din erfaring med undervisningsrobotter?

Hvilket indtryk har du af undervisningsrobotter, der bliver brugt i undervisningen?

Vil du overveje at bruge undervisningsrobotter i din fremtidige undervisning? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Hvor finder du inspiration til nye læringsmetoder og værktøjer?

Er der andet du vil tilføje?

Hvis de er i arbejde; Har du set eller hørt om undervisningsrobotter i forbindelse 

med undervisningen hos dine kollegaer?

Bilag 5 - Interview med Sofie Vilstrup

(Dansklærer under uddannelse) Spørgsmålene handler om, hvorvidt dit undervisningsforløb på uddannelsen, 

åbnede op for brugen af robotteknologi i undervisningen. 
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