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føringsøkonom og har fokus 
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INDLEDNING

TESTMETODE

Konceptet “Be Able to Fable” er en workshop for lærerstuderende på landets lærerseminarier. Disse workshops skal 

undervise og inspirere lærerstuderende, til at bruge Fable som undervisningsrobot i folkeskolen. “Be Able to Fable”-

workshops sikrer, at folkeskolelærerne kan bruge Fable og lærer om hvad det vil sige at undervise børn fra 8-års 

alderen i programmering og teknologi. Workshoppen henvender sig til de lærerstuderende, der læser et eller flere 

STEM-fag, men er åben for alle lærerstuderende, der har interessen. 

 

“Be Able to Fable”-workshops afholdes på de enkelte skoler, hvor de lærerstuderende har tilmeldt sig workshoppen. 

Hver workshop vil foregå over én dag af ca. 6-7 timer. For at tilgodese interessen fra de tilmeldte deltagere, samt 

Shape Robotics ressourcer, vil workshoppen afholdes to gange på et semester. Man vil som deltager få introduktion 

til hvordan Fable fungerer som undervisningsrobot, lære simple funktioner og sætte dette i kontekst med den 

øvrige undervisning og didaktik i teknologiforståelse.  

 

Til konceptet har vi udarbejdet en markedsføringskampagne som er rettet mod de lærerstuderende. Kampagnen 

indeholder en plakat, flyer og grafik til infoskærm, som vises på det enkelte lærerseminar, samt en SoMe-kampagne 

og dertilhørende landingpage. I denne rapport vil vi beskrive hvordan vi har testet konceptet og kampagnen, hvilke 

resultater vi har fået og hvilke ændringer det har ført til. Derudover vil vi give forslag til hvordan Shape Robotics kan 

lave en pretotype test af markedsføringskampagnen.

Vi vil gerne vide om de lærerstuderende har interesse i “Be Able to Fable”-workshoppen og om de kunne forestille 

sig at bruge undervisningsrobotter som Fable i deres fremtidige undervisning. 

 

For at teste vores koncept og markedsføringskampagne har vi foretaget en række kvalitative interviews med 

lærerstuderende fra Institut for Skole og Læring på Frederiksberg. Disse interviews blev foretaget torsdag d. 8/11, og 

foregik på institutionen, for at få de mest reélle svar i en rigtig kontekst. Vi testede to ting i forbindelse med vores 

interviews: 

 

1. Vi præsenterede vores prototyper af plakat samt flyer til de lærerstuderende, og fortalte at de skulle forestille sig 

at disse hang rundt omkring på skolen. Dernæst spurgte vi ind til hvad de tænkte om plakaten og interessen for at 

deltage i workshoppen. 

 

2. Vi præsenterede hele konceptet samt Fable og bad respondenterne forestille sig, at de havde deltaget i 

workshoppen og nu var færdiguddannede som lærere. På baggrund af det, skulle de forklare om de kunne forestille 

sig at bruge Fable i undervisningen, og/eller foreslå Shape Robotics’ “Try & Buy”-program til kolleger eller ledelse.
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Vi testede vores koncept og kampagne med ovenstående metode, fordi det kunne give nogle helt konkrete svar fra 

målgruppen. Konceptet omkring “Be Able to Fable”-workshops har en tidshorisont på op til flere år, hvilket gjorde 

det vanskeligt at teste. Vi mener derfor, at kvalitative interviews er den bedste fremgangsmåde, indenfor 

tidsrammen. Resultaterne kan ikke afgøre, hvorvidt løsningen kan nå client goal, men giver derimod værdifulde 

indsigter. Vi vil også gerne teste vores SoMe-kampagne samt landingpage, men da vi ikke kan bruge Shape 

Robotics som afsender, har vi valgt at give et forslag til en testmetode indenfor dette i stedet. Gennem disse 

interviews forventer vi at få nogle helt konkrete tanker om vores kampagne og koncept, som vi herefter kan bruge 

til at lave ændringer. Ved at henvende os direkte til målgruppen, kan vi skabe den rigtige løsning på baggrund af de 

lærerstuderendes svar.

I dette afsnit beskrives de vigtigste resultater fra vores interviews. Vi vil efterfølgende foretage de nødvendige 

ændringer til vores kampagne, på baggrund af de unikke indsigter vi har fået.

RESULTAT AF TESTEN

Indsigter om kampagnen

I vores første spørgsmål til de lærerstuderende f ik vi en del blandede svar. Vi spurgte om de ville være interesseret i 

at tilmelde sig workshoppen, på baggrund af vores plakat og flyer. ⅓ sagde ja, ⅓ sagde nej, og den sidste ⅓ havde 

nogle kommentarer til hvorfor de enten sagde måske eller nej.
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    Nej, for plakaten fortæller mig ikke hvad Fable er

    Måske, det er svært at se hvad det handler om.

    Jeg startede med at tænke, at det foregik på telefonen. Jeg 

så først senere at det var en workshop.

“

“

“

“

“

“

CAMILLA (LÆSER DANSK. BILLEDKUNST & HISTORIE)

TRINE (LÆSER DANSK, NATUR/TEKNIK & TYSK)

EMMA (LÆSER DANSK & MATEMATIK)

Ovenstående citater omkring vores markedsføringsmateriale, giver os nogle helt specif ikke indsigter. På baggrund 

af disse indsigter, vælger vi at foretage ændringer i hele vores markedsføringskampagne. Ændringerne skal opfylde 

følgende krav:

Det skal være tydeligt at Fable er en robot og den skal dermed vises i en undervisningskontekst på billederne i 

kampagnen.

Teksten skal være kort og konkret, og forklare hvad de lærerstuderende får ud af denne workshop.

I vores SoMe-kampagne skal der vises en video, hvor Fable er en del af elevers læring. Dette giver et bedre og 

mere klart indblik i hvordan lærere kan bruge Fable i undervisningen.

Indsigter om konceptet

1

2

3

Se bilag 1

Ibid.

Ibid.
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    En gratis prøveperiode er helt vildt godt da det er lederen der 

tager købsbeslutningen. Hvis jeg havde deltaget i workshoppen 

ville jeg gerne inddrage det i undervisningen.

    Ja det bliver rigtig vigtigt at undervise i. Det kunne fx også 

være et tværfagligt fag, hvor samfundsfag kunne berøre 

robotternes indflydelse på hverdagen.

    Jeg har været på landsseminar for lærere hvor vi både hørte 

om 3D-printing og kodning, så workshoppen er relevant for min 

fremtid.

    Teknologiforståelse er endnu ikke et obligatorisk fag, men 

hvis jeg deltog i workshoppen ville det helt klart give mig nogle 

kompetencer, som jeg kan bruge den dag det bliver 

obligatorisk.

“

“

“

“

“

“

“

“

EMMA (LÆSER DANSK OG MATEMATIK)

CHRISTIAN (LÆSER ENGELSK OG HISTORIE)

LINE (LÆSER ENGELSK OG NATUR/TEKNIK)

ANDREAS (LÆSER MATEMATIK OG FYSIK/KEMI)

På baggrund af spørgsmålet omkring konceptet f ik vi generelt positive svar. Størstedelen af respondenterne kunne 

se fordelen ved at bruge undervisningsrobotter og kunne forestille sig at anbefale Fable på deres kommende 

arbejdsplads.

Da den kritik vi modtog ikke er møntet specif ikt på konceptet, men nærmere på selve idéen om 

undervisningsrobotter, f inder vi det ikke relevant at ændre konceptet “Be Able to Fable”-workshoppen. Vi har 

primært fået positive tilkendegivelser om vores koncept, men det er vigtig at kampagnen beskriver konceptet på 

en forståelig og overskuelig måde. Vi har i følgende afsnit lavet ændringer i vores kampagne, så konceptet 

præsenteres på bedst mulig vis.
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På baggrund af ovenstående indsigter har vi foretaget følgende ændringer til vores kampagne.

Kampagneændringer

Facebook posts

Mockup af Facebook reklame (Efter)Mockup af Facebook reklame (Før)

LinkedIn posts

Mockup af LinkedIn reklame (Efter)

Mockup af LinkedIn reklame (Før)
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Infoskærme

Mockup af grafik til inforskærme (Før)

Mockup af grafik til inforskærme (Efter)
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Landing Page

Mockup af landing page (Før)

Mockup af landing page (Efter)
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Plakat

Mockup af plakat (Før) Mockup af plakat (Efter)

Shape Robotics vil med fordel kunne anvende en “Fake Door”-test i forbindelse med test af “Be Able to Fable”-

workshoppen. Når en lærerstuderende er blevet interesseret igennem markedsføringskampagnen og klikker sig ind 

på en landingpage, kan de herfra tilmelde sig workshoppen. Dette gøres ved at vælge hvilken institution de 

kommer fra og tilmelde sig en af de to datoer. Efter tilmelding skal den lærerstuderende informeres om at 

workshoppen er en test, men at vedkommende har mulighed for at få tilsendt en mail på et senere tidspunkt, hvis 

workshoppen tilbydes.

PRETOTYPING

På baggrund af vores indsigter er vores markedsføringsmateriale blevet betydeligt mere præcis i sin 

kommunikation. Vi fremhæver at workshoppen er gratis, frem for kun at bruge navnet på workshoppen. Seeren kan 

generelt bedre forstå, hvordan Fable bruges af eleverne og får et bedre indblik i Fables muligheder. For at fange 

opmærksomhed vises en video på de sociale medier og på infoskærmen. Videoen på de sociale medier kan være 

længere end den på infoskærmene, da en forbigående, der kigger på en infoskærm, har endnu kortere tid til at 

fange budskabet. 
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KONKLUSION
Vi har foretaget kvalitative interviews, for at teste om målgruppen forstår konceptet og den dertilhørende 

kampagnes budskab. Konceptet f ik positive tilkendegivelser og vi har derfor ikke valgt at foretage ændringer af det. 

Kampagnen, der skal få lærerstuderende til at tilmelde sig “Be Able to Fable”-workshops, var ikke let forståelig og 

blev tolket på forskellige måder.  

 

Vores test resulterede dermed i nogle konkrete ændringer til markedsføringsmaterialet. Det skal være tydeligt at 

konceptet drejer sig om en gratis workshop, samt at fokus skal flyttes fra selve robotten til en konkret 

undervisningssammenhæng, hvori Fable indgår. Vi foreslår at Shape Robotics anvender pretotyping testen “Fake 

Door”, for at opnå en mere præcis validering af interessen for konceptet. 

BILAG
Bilag 1 - Resultater af test

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMBY3a4xPbuutQ3_I4-2XYZp_Rg9l7RmEAXedKTH9yo/ 

edit#gid=1956636518


