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MEDLEMMER AF GRUPPE 3

Jakob Stenhøj Schmidt

jako5312@stud.kea.dk
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“Jeg er uddannet markeds-

føringsøkonom og har fokus 

på markedsanalyse og 

økonomi i et projekt.”

Simon Packness

simo781e@stud.kea.dk

+45 22 38 99 16

“Jeg er uddannet multimedie-

designer og har fokus på 

kommunikation og 

konceptudvikling.”

Christian Severin Kristoffersen

chri43g9@stud.kea.dk

+45 26 15 76 31

“Jeg er uddannet multimedie-

designer, selvstændig, og er 

stærkest i UI/UX design og 

kodning.”

Jaqueline Paprika Sommer

jaqu0054@stud.kea.dk

+45 26 13 11 43

“Jeg er uddannet multimedie-

designer. Jeg kan godt lide at 

have overblikket og samle de 

løse tråde i projektet.”

Eik Franksdottir Mikkelsen

eikx0029@stud.kea.dk

+45 53 27 11 96

“Jeg er uddannet multimedie-

designer. Jeg har mest fokus 

og evner inden for det 

visuelle.”

Karoline Paarup

karo0353@stud.kea.dk

+45 29 21 46 14

“Jeg er uddannet multimedie-

designer og arbejder som 

webdesigner. Mine stærke 

sider er i UX/UI design.”
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CLIENT GOAL

Shape Robotics vil være i top 3 over de mest 

benyttede undervisningsrobotter i den danske 

folkeskole indenfor en periode på 5 år.

5

Ændring af Client Goal

I forhold til Insight rapporten, har vi valgt at ændre tidsbegrænsningen på vores Client Goal, da vores koncept tager 

udgangspunkt i en løsning med en længere tidshorisont. Vores koncept vil ikke nødvendigvis generere et mersalg 

inden udgangen af 2019, og vi mener at Shape Robotics har økonomien til at foretage en mere langtidssigtet 

løsning. Dette baserer vi på kundens brief samt en udtalelse af CEO David Johan Christensen: “Interessen fra 

investorerne er meget stor. Vores økonomi ser fornuftig ud og alt går som planlagt” 

 

I vores idégenereringsproces valgte vi dermed at se ud over vores tidsbegrænsning med det nuværende client goal, 

da vi ud fra vores indsigter, mener at vores koncept er den rette fremgangsmåde og løsning for Shape Robotics.

https://altomteknik.dk/nyheder/2018/10/26/shape-robotics-ivaerksaetterkomet-fejrer-vaekst-med-usa -kontrakt-og-fede-faelge/1

4
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STRATEGIbeskrivelse
Det er i dag endnu ikke lovpligtigt at undervise i teknologi i de danske folkeskoler. Dette kan på nuværende 

tidspunkt gøre købsprocessen af nyt undervisningsmateriale, indenfor teknologi, udfordrende for folkeskolerne. 

Samtidig har både færdiguddannede folkeskolelærere og lærerstuderende, ikke et specielt stort kendskab til 

undervisningsrobotter, eller den nødvendige viden til at undervise ved hjælp af dem.

5

Se bilag 3 for det fulde interview

Se bilag 4 for det fulde interview

Se bilag 4 for det fulde interview

Se bilag 3 for det fulde interview
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   …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.

     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.

2
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“

“

“

“
På trods af den lave kendskabsgrad til undervisningsrobotter, kan de lærerstuderende godt forestille sig at bruge 

teknologi i fremtidens undervisning.

   …Jeg mener helt sikkert en fremtidig bedre undervisning vil være 

understøttet af ny teknologi på den ene eller anden måde.
4

“
“

    I en klasse med mange forskelligheder og et krav om 

undervisningsdifferentiering, ser jeg her en god mulighed, for at 

kunne differentiere undervisningen…   
5

“

“
Dog kan det være svært for skolerne at se fordelen, ved at etablere brugen af undervisningsrobotter, da 

investeringen både skal give mening for fagligheden og samtidig være langtidsholdbar. Shape Robotics’ har selv 

givet udtryk for at deres “Try & Buy”-program er en succesfuld markedsføringsaktivitet, og at kunderne ser en stor 

fordel i at kunne afprøve og anvende Fable, inden de vælger at investere i produktet.
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En langtidsholdbar løsning ville være attraktiv, taget det manglende lovpligtige krav i betragtning. Det ville derfor 

være en fordel for Shape Robotics at henvende sig til lærerstuderende i forbindelse med at indføre brugen af Fable i 

folkeskolen. De lærerstuderende bliver bekendt med Fable som undervisningsrobot, og er derfor mere tilbøjelige til 

at introducere robotten på deres kommende arbejdspladser, modsat de etablerede folkeskolelærere, som skal gøre 

brug af kurser eller efteruddannelse. 

 

Problemstillingen om at uddanne lærere i teknologi er også aktuel i Undervisningsministeriets forsøgsprogram, 

som skal integrere teknologiforståelse i det obligatoriske pensum. Her udtaler Stefan Ting Graf, projektleder for 

forsøgsprogrammet:

     Vi arbejder meget på at optimere processen for 

efteruddannelse og at uddanne nye lærere hvis dette fag skal blive 

obligatorisk. Da det er et projekt som er efterspurgt af 

undervisningsministeriet, har de også en interesse i at lærere 

kommer ud med flere kompetencer fra læreruddannelsen.

     Vi har ikke haft samarbejder med virksomheder som står for 

selve afholdelsen af workshops, men det er noget vi er meget åbne 

overfor hvis det giver mening i forhold til de bestemte fag på 

læreruddannelsen.

“

“

“

“

En løsning der kan placeres inden for et indsatsområde og som på sigt kan skabe supplement til et lovpligtigt fag, 

er altså i høj grad attraktiv. Vi har i forbindelse med ovenstående pointe talt med David fra Pædagogisk 

MedieCenter, Københavns Professionshøjskole:

Der er altså mulighed for at samarbejde med relevante organisationer, som ønsker at udvikle skolelærere og børns 

kompetencer, og er på forhånd bekendt af institutionerne og målgruppen. Det giver adgang til fagpersoner, der har 

erfaring i at afholde kurser på uddannelserne, og der kan effektivt kommunikeres til målgruppen gennem deres 

kanaler.

6
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https://uvm.dk/-/media/f iler/uvm/adm/pdf18/feb/180201-handlingsplan-for-teknologi-i-undervisningen-2018.pdf (side 7-10)

Se bilag 2 for det fulde interview

http://laeremiddel.dk/projekter/teknologiforstaaelse/ 

Se bilag 1 for det fulde interview
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Den overordnede målgruppe er folkeskolelærere, da folkeskolens undervisere og bestyrelse er beslutningstagerne. 

Vi har på baggrund af vores koncept, dog valgt at fokusere på de lærerstuderende, da denne målgruppe er attraktiv 

at influere på længere sigt. De lærerstuderende vil på et senere tidspunkt blive folkeskolelærere, som skal være 

med til at tage beslutninger. 

 

Vores målgruppe er primært de lærerstuderende der uddanner sig indenfor et eller flere af følgende fag; natur/

teknologi, fysik/kemi, håndværk og design eller teknologiforståelse. Denne målgruppe vil samtidig fordele sig på 

mange forskellige skoler efter endt uddannelse.

Målgruppe

Konceptet består af “Be Able to Fable”-workshops 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 skal være et springbræt for Shape Robotics, til at øge kendskabet til Fable. Når de 

lærerstuderende, efter endt uddannelse, får job på folkeskoler rundt om i landet, spredes deres viden om Fable. “Be 

Able to Fable”-workshops sikrer, at folkeskolelærerne kan bruge Fable og hvad det vil sige at undervise børn fra 8-

års alderen i programmering/teknologi. Workshoppen henvender sig generelt til de ovenstående STEM-fag, men er 

åben for alle lærerstuderende der har interessen for undervisning i teknologi. 

 

“Be Able to Fable” er introducerende kurser til Fable, med mulighed for videreudvikling af workshops med flere 

forskellige niveauer. “Be Able to Fable”-workshops afholdes på de enkelte skoler, hvor de lærerstuderende har 

tilmeldt sig workshoppen, og vil afholdes på 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.

KONCEPTBESKRIVELSE

Kunderejse

Vi har opsat en kunderejse, som beskriver hvordan den lærerstuderende bliver introduceret til “Be Able to Fable”-

workshops, og hvordan processen foregår derfra.



Opdagelsen i kunderejsen, skal eksponere “Be Able to Fable”-workshops for de lærerstuderende. Det sker i form af 

en kampagne, som er målrettet de lærerstuderende der uddanner sig inden for STEM-fagene. Kampagnen foregår 

på sociale medier, samt print og flyers, som alle skal generere leads. Mockups af kampagne-aktiviteterne beskrives 

senere i rapporten. 

 

Når en eller flere elementer i kampagnen vækker interesse hos de studerende, vil det føre dem til en landingpage 

hvor tilmeldingen foregår. I tilmeldingen vil det være muligt at vælge mellem to datoer pr. semester. 

 

Derefter vil selve workshoppen foregå. Her vil en medarbejder fra Shape Robotics uddanne de tilmeldte 

lærerstuderende i brugen af Fable, og samtidig forklare hvad det konkret kan tilbyde undervisningen i folkeskolen. 

Dagen afsluttes med en prøve hvor de deltagende skal opnå et certif ikat, som skal vise at de har forstået 

grundprincipperne, i at undervise med Fable. 

 

Efter endt læreruddannelse vil de fleste lærere få et arbejde på en skole, hvor de kan anbefale at benytte sig af 

Shape Robotics’ “Try & Buy”-program, da de har en certif icering i at undervise med Fable. Den pågældende skole vil 

nu have afprøvet Fable, og hvis de andre lærere og skolelederen har været tilfredse, vil det ende med et køb. 

Vi har udarbejdet forskellige assets, både digitale og analoge, til brug i markedsføringen af konceptet. Disse skal 

indgå i tæt forbindelse med hinanden for at skabe en sammenhængende og stærk markedsføring. 

Markedsføring/Kampagne

Opslagene på både Facebook og LinkedIn skal kommunikere til de lærerstuderende, tidligere lærerstuderende og 

andre interesserede, med henblik på at fange deres interesse for emnet. Opslagene linker videre til den tilhørende 

landingpage, hvor man kan tilmelde sig workshoppen.

SoMe Opslag

Mockup af LinkedIn Reklame

Mockup af Facebook Reklame

8
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Grafikken til infoskærme vises på læreruddannelserne. Herpå 

f indes information om workshoppen samt tilmelding. 

Infoskærmene skal også få den lærerstuderende til at 

henvende sig i administrationen, på den pågældende 

uddannelse, for mere information.

Infoskærme

Mockup af grafik til infoskærme

Landingpagen fungerer som samlepunkt for tilmelding til 

workshoppen. Siden er simpel og beskriver kort hvad 

workshoppen kan tilbyde. De besøgende f inder her yderligere 

information og overbevises om at tilmelde sig.

Landing Page

Mockup af landing page
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Som en del af markedsføringen indgår også 

printmateriale som flyers og plakater. Disse skal 

fremgå på læreruddannelserne, i tæt 

sammenhæng med de digitale 

markedsføringstiltag. Plakater og flyers kan både 

fungere som kilder til konkret information, såsom 

dato og lokaler for den enkelte workshop, men 

kan også bruges til at skabe opmærksomhed og 

oplyse om workshoppen.

Print

Mockup af plakat

Mockup af flyer
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Vi har visualiseret kampagnens tidshorisont nedenfor i et Gantt-chart.  Vi har valgt at vise ét semester, da andre 

semestre vil ligne dem meget. Her kan det ses at selve workshoppen afholdes to gange pr. semester og at der op til, 

vil blive igangsat nogle forskellige elementer af kampagnen, gennem forskellige kanaler. 

 

Op til workshoppen vil der blive sat plakater op og lagt flyers ud på bordene i studiets omgivelser. Her vil 

studerende kunne få basal information såsom dato, lokale osv., samt mere dybdegående information omkring 

workshoppens indhold. Derudover vil der blive vist informationer på infoskærme på studiet. Alle disse kanaler vil 

blive brugt ugerne op til workshoppen. 

 

Udover brugen af de fysiske omgivelser på studiet, vil vi gøre brug af sociale medier, som vil bestå af kampagner på 

hhv. Facebook og LinkedIn, i ugen op til workshoppen. Til sidst vil vi have en landingpage, hvor man har mulighed 

for at tilmelde sig. Denne er åben for tilmelding 3 uger før kursusstart indtil dagen før. 

Tidshorisont

En styrke for konceptet er at lærerne, som deltager i en “Be Able to Fable”-workshops, får et certif ikat i Fable. Dette 

kan vises som et gyldigt bevis på at man har gennemgået et kvalitetssikret forløb i Fable, med underskrift fra Shape 

Robotics samt arrangører. Man godkendes dermed til at undervise i programmering ved hjælp af Fable. En 

certif icering, hos en nyansat skolelærer, vil være en stor fordel for en folkeskoles ledelse, men også for Fable, som vil 

være den foretrukne undervisningsrobot for læreren.

Certificering

DAVID, PÆDAGOGISK MEDIECENTER, KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

    Hvis de studerende får et certif ikat i de workshops de deltager i, 

har de noget håndgribeligt de kan bruge efter endt uddannelse.

“
“

11 12

Et certif ikat ville altså give incitament for de lærerstuderende, da et enkelt kursus gør det simpelt og overskueligt, 

specielt for de studerende, som føler sig usikre eller har berøringsangst over for teknologi og programmering.

10

https://www.gantt.com/

Se bilag 1 for det fulde interview

https://www.phmetropol.dk/uddannelser/laerer/uddannelsen/pmc

10

11

12



12

Fable skal også kunne bruges i sammenhæng med et praktikforløb. Her kan en lærerstuderende, som har deltaget i 

en workshop og modtaget et certif ikat, låne et Fable klassesæt og bruge det til at undervise. Børnene oplever en 

differentieret undervisning, hvor praktikanten kan teste og observere hvordan didaktikken fungerer i en virkelig 

kontekst. Her bliver både praktikant, klasse og klasselærer eksponeret for Fable. Dette vil sprede Fable yderligere og 

kan generere salg, da både praktikant og lærer ser den positive indvirkning på børnene. Det giver også mulighed 

for at skrive om i et bachelorprojekt, da observationerne kan give et unikt indblik i undervisningstypen.  Hermed 

bliver lærerpraktikanten altså mere engageret, hvilket skaber større chance for at gøre brug af Fable, når de ender 

ude på folkeskolerne.

Fable i praktik

BUDGET
For at få et overblik over workshoppens og kampagnens udgifter, 

har vi opstillet et simpelt budget, der tager højde for de forskellige 

poster. Shape Robotics har afsat en 1.000.000,- DKK til kampagnen. 

Vi har taget udgangspunkt i de 4 lærerseminar, der ligger på 

Sjælland. Her har vi lagt budget for et semester, men dette ville 

sagtens kunne skaleres op til resten af skolerne i Danmark. Vi har 

taget forbehold for alle vores marketingkanaler, samt løn til 

underviser.

SKALERING AF KONCEPTET
Konceptet kan skaleres globalt, så længe der er mulighed for at kommunikere til de lærerstuderende. Hvis der er 

mulighed for at samarbejde med en organisation eller virksomhed, der i forvejen afholder kurser og workshops for 

lærerstuderende (i vores case er det PMC), er det mere sandsynligt at flere deltager i konceptet. Hvis workshoppen 

foregår på selve institutionen eller en anden relevant lokation, er det også mere overskueligt. Kampagnen skal tage 

højde for de relevante forhold, som kunne have betydning for konceptet. Det kunne være uddannelseskrav, 

konkurrenter eller lovmæssige- og økonomiske forhold. Hvis vi fx ser på andre lande, hvor teknologiforståelse er 

obligatorisk undervisning, er det nødvendigt at ændre kommunikation og indhold, så det har relevans for de 

lærerstuderende.

13

https://www.folkeskolen.dk/527082/hvad-er-et-godt-bachelorprojekt13
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Ligeledes skal der bruges ressourcer på fagpersoner, der kan afholde workshops i de forskellige lande. Det er som 

udgangspunkt interne medarbejdere hos Shape Robotics, som hører til den pågældende afdeling. Hvis konceptet 

udvikler sig hurtigt, kan det overvejes at udlicitere eksterne personer eller organisationer, der kan afholde 

workshoppen.

KONKLUSION
På nuværende tidspunkt er det endnu ikke lovpligtigt at undervise i teknologi i de danske folkeskoler. Derudover er 

kendskabet og viden omkring undervisningsrobotter ikke udbredt blandt hverken lærerstuderende eller 

folkeskolelærere. De lærerstuderende giver dog udtryk for at være interesserede i at vide mere om brugen af 

teknologi, som kunne indgå i deres fremtidige undervisning. 

 

“Be Able to Fable”-workshops skal tilbydes til lærerstuderende på landets læreruddannelser. På baggrund af disse 

workshops, vil mange nyuddannede lærere samt lærerstuderende blive bekendt med Fable som 

undervisningsrobot. De vil i fremtiden være tilbøjelige til at vælge Fable frem for andre alternativer til 

teknologiundervisning; også såfremt en lovgivning omkring undervisning i teknologi træder i kraft. En gyldig 

certif icering og “Try & Buy”-programmet er med til at gøre Fable fra Shape Robotics attraktiv for folkeskoler, i 

forbindelse med ansættelsen af nye lærer. Det er samtidig også attraktivt, for lærerstuderende, at kunne tilføje 

yderligere og unikke kompetencer til netop deres lærerprof il. 

 

Ved at introducere Fable på læreruddannelserne opnår man en høj eksponering, når de færdiguddannede lærere 

ansættes på landets forskellige folkeskoler. Samtidig er det muligt for de lærerstuderende med certif ikat, at bruge 

Fable i deres praktikforløb, som kan skabe yderligere engagement og eksponering. 

 

“Be Able to Fable”-workshops samt markedsføringen af konceptet kan, med forholdsmæssige ændringer, skaleres 

op og implementeres på globalt plan. Dette er en stor fordel for Shape Robotics, da kendskabet kan spredes 

yderligere til lærerstuderende, samt skoler i andre lande. 

 

Det vurderes tilmed at konceptet “Be Able to Fable”-workshops vil være i stand til at få Fable i top 3 over de mest 

benyttede undervisningsrobotter i den danske folkeskole, indenfor de næste 5 år. 
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BILAG
Bilag 1 - Interview med David

Telefonisk Interview med David, som arbejder på Pædagogisk Mediecenter på Københavns Professionshøjskole. 

Nedenfor står der de specif ikke spørgsmål, samt Davids svar.

“Lærerne efterspørger ofte selv nogle kurser/workshops. Det kan være emner som f.eks. kodning i undervisningen 

eller gamif ication og virtual reality kurser. Derudover laver vi også selv et kursus eller en workshop, hvis vi synes at 

det er en god idé. Vi har ikke haft samarbejder med virksomheder som står for selve afholdelsen af workshops, 

men det er noget vi er meget åbne overfor hvis det giver mening i forhold til de bestemte fag på 

læreruddannelsen.”

“Hvis du var en virksomhed der tilbød en workshop med et certif ikat ville vi gerne facilitere og rekruttere 

studerende til det. Det kunne bare være spændende. Hvis de studerende tilmed får et certif ikat i de workshops de 

deltager i, har de noget håndgribeligt de kan bruge efter endt uddannelse. Det handler i bund og grund om at der 

er et ønske hos nogle studerende til at deltage i det specif ikke kursus, hvis der er det, så vil vi gerne hjælpe med en 

løsning. Det er specielt også i forhold til praktik og det speciale de studerende skal skrive, at de deltager i kurser/

workshops. Det skal nemlig medbringe et nyt element når de skal i praktik, og det er klart at der er mange der 

gerne vil medbringe en eller anden form for IT i deres praktikforløb, da de ofte har en god forståelse for dette.”

Hvordan det foregår når i tilbyder kurser og workshop?

Hvad hvis vi nu gerne vil lave en workshop med en undervisningsrobot, hvor lærerne får 

et certifikat? Er det muligt?

Bilag 2 - Interview med Stefan Ting Graf

Telefonisk Interview med Stefan Ting Graf, som er projektleder for at få teknologiforståelse som obligatorisk fag i 

folkeskolen hos www.laeremiddel.dk. Nedenfor står der de specif ikke spørgsmål, samt Stefans svar.

“Projektet er stadig i sit spæde stadie, og vi er derfor først i gang med at undersøge hvad det kræver for at 

efteruddanne og uddanne lærere i teknologiforståelse som fag. Jeg kunne godt forestille mig at det kunne være 

relevant med undervisningsrobotter i faget, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke svare på om det er noget 

der bliver relevant.”

Hvad er jeres erfaring med undervisningsrobotter i jeres projekt?

“Vi arbejder meget på at optimere processen for efteruddannelse og at uddanne nye lærere hvis dette fag skal 

blive obligatorisk. Da det er et projekt som er efterspurgt af undervisningsministeriet, har de også en interesse i at 

lærere kommer ud med flere kompetencer fra læreruddannelsen.”

Ville det give mening at uddannende de kommende lærere i at undervise 

med undervisningsrobotter?
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“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. 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.” 

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?

Bilag 3 - Interview med Frederikke Schledermann

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

åbnede op for brugen af robotteknologi i undervisningen. 



Bilag 4 - Interview med Rune Fabricius
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(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?

“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.”

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

“Kursus eller interne team-møder.”

Vil du overveje at bruge undervisningsrobotter i din fremtiden?

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