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Abstract 

Robots have, for a long time, been used as tools and technology in the daily life of many 

people, but where most people only think of them as usable in the industrial sector, robots 

have recently started to become implemented in the human sector. This group finds the 

idea of robots becoming used in the school sector very interesting, and will in this report 

strive to define one such educational robot and figure out how and where it is being used in 

elementary schools in Denmark. Through former research and interview with a former 

school teacher who has worked with one such educational robot, we will determine 

whether the use of the NAO-robot is eligible for current education, and discuss any 

occurring problems arising from the use of the NAO-robot. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemfelt 

Robotter er en teknologi der er kendt fra industrien som en arbejdskraft, men de ses også 

meget på det store lærred i form af den voksende sci-fi-genre. I nutidens samfund har 

robotten sneget sig mere og mere ind i privatpersoners hverdagsliv og den offentlige debat. 

Robotter står ofte overfor stor kritik fra offentligheden, da industrien erstatter mange 

arbejdsområder med industrielle robotter. 

 

Robotterne bliver ofte opdelt i to kategorier; industrielle og sociale robotter, og det er de 

sociale robotter der repræsenterer den cinematiske robot, som de fleste nok tænker på når 

de tænker på robotter (International Federation of Robotics). Dette projekt kommer til at 

tage udgangspunkt i en social robot. Gruppen uddyber på de to typer af robotter senere i 

afsnittet, og giver eksempler på nogle af de mest anvendte sociale robotter i folkeskolen. 

Dermed kan der skelnes mellem deres forskellige funktioner, og hvorfor gruppen mener at 

særligt NAO-robotten er interessant for dette projekt. 

 

En af de mest anvendte sociale robotter, i folkeskolen, er NAO, som er en programmerbar 

robot, der er udviklet med hensigt på at være en form for hjælpemiddel i forskning eller 

læring. Projektet kommer til at undersøge hvordan NAO-robotten bruges i undervisningen, 

og om der er nogen fordel ved at bruge robotten. Forskning har peget i den positive retning, 

når der er tale om hvilken effekt robotten har i klasselokalerne. Mange af børnenes 

koncentrationsevne og evnen til at give plads til hinanden i klassen, er blevet forøget efter 

indførelsen af robotten NAO (Crompton et al., 2018).  

 

NAO-robotten bliver i Robotter i Folkeskolen præsenteret som et motivationsværktøj i 

folkeskolerne til deres almenundervisning, og kommer ind på diverse problemstillinger og 

erfaringer de forskellige skoleledere og lærere har haft med NAO-robotten. Denne rapport 

er derfor en stor inspirationskilde, og kan samtidig bruges som kilde til videre reference og 

analyse af vores egne indsamlede empiri, i løbet af denne kritiske rapport.  
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Viceskolelederen på Haahrs skole, Jens Haugstrup-Andersen, stillede op til et interview, hvor 

han fortæller om hans oplevelse af at undervise, ved hjælp af NAO-robotten på hans 

daværende job på Vissenbjerg folkeskole, og kommer ind på nogle andre relevante emner, 

som bliver analyseret i analysedelen. Så vil der ellers i løbet af projektet blive undersøgt 

hvordan NAO-robotten er opbygget rent teknisk, dette gøres gennem TRIN-modellen, som 

også kort vil komme ind på tilsigtede effekter af robotten og hvilke teknologiske systemer 

den arbejder sammen med. 

 

Robot industrien er stadig ung, men den er i stærk udvikling. Derfor er det relevant at der 

bliver undersøgt hvordan robotter bruges, og om det er en teknologi der er værd at 

implementere. 

Med disse tanker i baghovedet har gruppen tænkt sig at undersøge hvorfor folkeskoler 

overhovedet begyndte at bruge robotter i undervisningen, og om NAO-robotten stadig 

bliver brugt i undervisningen; hvilke effekter har robotten haft på skolen; har den hjulpet, 

hvilke erfaringer har lærerne haft med robotten osv. 

Før der kan blive skrevet en problemformulering, føler vi at det er relevant at redegøre for 

hvilken type robotter, der specifikt vil blive kigget på i denne rapport. 

 

Robotter: 

 

Forskellen på industrielle og sociale robotter; 

Robotter bliver generelt opdelt i to typer robotter der kendetegnes ved deres funktion. 

Disse to typer kaldes industrielle robotter og sociale robotter. Industrielle robotter bliver 

efter The International Organization for Standardization (ISO) defineret; “An automatically 

controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator programmable in three or more 

axes, which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation 

applications” (International Federation of Robotics). Disse typer robotter bruges primært til 

industriel produktfremstilling, og er den mest udbredte form for nutidige robotter.  

 

Mens sociale robotter læner sig mere mod social interaktion til mennesker. ISO’s definerer 

sociale robotter følgende; “[a robot] that performs useful tasks for humans or equipment 
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excluding industrial automation applications” (International Federation of Robotics). For at 

en robot kan defineres som en social robot, må robotten have en grad af autonomi, det vil 

sige at robotten må kunne foretage nogle simple handlinger uden menneskelig indblanding. 

I afsnittet forneden uddybes nogle af de mest anvendte sociale robotter i folkeskoler rundt i 

Danmark. 

 

Projektet kommer til at analysere, hvordan undervisningen i en folkeskole kommer til at 

blive påvirket, hvis der introduceres en social robot og hvilke motivationer der ligger bag 

valget. 

 

Mest anvendte sociale robotter i folkeskolen: 

Dash og Dot-robotten: 

Dash-robotten er en programmerbar robot skabt af Wonder Workshop. Dash-robotten er 

tiltænkt 6+ årige børn. På grund af den tiltænkte målgruppe har Dash-robotten et meget 

simplistisk, men børnevenligt design. Formålet med Dash-robotten er at lære unge børn at 

programmere på en sjov og kreativ måde. Dash og Dot-robotterne kommer sammen som et 

sæt, hvor Dot-robotten kan bruges i sammenhæng med Dash-robotten til at udvikle mere 

avancerede lege og programmer, samt udfordre kreativiteten (Make Wonder).  

 

Lego Mindstorm:  

Lego Mindstorm er en programmerbar robot fra Lego, der er tiltænkt 10+ årige børn. 

Robottens computer udgør kroppen, og udover den kan der bygges sensorer og motorer ud 

fra Lego-klodserne. Lego-klodserne giver robotten meget fleksible muligheder for unikke og 

sjove former alt efter robottens funktion (LEGO).  

 

Telepresence Robot: 

Telepresence robotten er en langdistance fjernbetjent robot. Den kan styres ved brug af en 

computer, tablet eller smartphone og den består af et videokamera, en skærm og en 

mikrofon. Dette gør at de personer der interagerer med robotten er i stand til at både høre 

og se operatøren, samtidig med at operatøren kan se og høre hvad robotten kan. Disse 

robotter kan eksempelvis blive anvendt af hjemmeblivende elever som lider af en kronisk 
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sygdom eller har andre medicinske gener, som gør at de ikke er i stand til at møde op i skole 

(Telepresence Robot).  

 

NAO-robotten:  

NAO-robotten er en programmerbar robot skabt af SoftBank Robotics, med et iøjnefaldende 

design og en moderat størrelse der sammen med dens menneskelige æstetik og adfærd, 

giver eleverne et empatisk link til robotten. SoftBank Robotics skabte NAO-robotten med tre 

hovedfunktioner i tankerne (SoftBank Robotics);  

Optimized teaching tool: NAO-robotten skal hjælpe lærere i undervisningen med at holde 

elevernes koncentration på undervisningen. Robotten hjælper også med interessen i fag 

som matematik og fysik. 

Advanced development platform: NAO-robotten skal hjælpe med at inspirere nye og 

kreative måder at programmere på. 

Effective solution to inclusive education: Den sidste af NAO-robottens tiltænkte funktioner, 

er at den skal forbedre det sociale miljø i klasselokalet mellem eleverne, herunder hjælpe de 

mere tilbageholdende elever i at tale mere under undervisningen (SoftBank Robotics). 

 

Gruppen vil i projektrapporten tage udgangspunkt i NAO-robotten til analysen i projektet, 

da denne specifikt er udviklet til undervisningsøjemed, og bliver indkøbt til skolerne med 

hensigt til at motivere eleverne i den fagdidaktiske undervisning. 

 

Opsamling: 

Som forklaret i problemfeltet, så har gruppen tænkt sig at undersøge hvorfor folkeskoler 

overhovedet begyndte at bruge robotter i undervisningen, og om NAO-robotten stadig 

bliver brugt i undervisningen; hvilke effekter har robotten haft på skolen; har den hjulpet, 

hvilke erfaringer har lærerne haft med robotten osv. 

 

1.2 Problemformulering 

Hvorfor begyndte folkeskolerne at anvende NAO-robotten i deres undervisning, hvad bruges 

NAO-robotten til og anvendes NAO-robotten stadig i undervisningen?  
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1.3 Fremgangsmåde 

Gruppen har gjort sig nogle undersøgelses temaer, der skal virke som et udgangspunkt til 

gruppens tilgang til undersøgelserne for projektet. Den indsamlede empiri vil være en 

blanding af tidligere forskning lavet på feltet, og empiri gruppen selv har indsamlet ved at 

interviewe personer som har erfaring ved at bruge NAO-robotten. Den empiri som er 

indsamlet fra tidligere forskning, herunder rapporten Robotter i Folkeskolen, skal bruges 

som en parallel, diskussionsemne eller lignende til den empiri gruppen selv har indsamlet, så 

vi kan få et indblik i de ændringer der er sket siden, og om holdninger stadig er de samme 

som da robotten blev implementeret. 

Gruppen kommer til at bruge en videnskabsteoretisk og fænomenologisk tilgang til 

analyseringen af den indsamlede data, herunder observationer foretaget i rapporten 

Robotter i Folkeskolen. Der bliver uddybet på hvad disse teorier er, og hvordan de bliver 

inkorporeret i rapporten i de nedenstående afsnit. 

Selve teknologien definerer gruppen ved hjælp af TRIN-modellen. 

 

Undersøgelses temaer 

Gruppen har valgt seks overordnede undersøgelses temaer, der vil blive brugt til 

indsamlingen af empiri og analysen af denne i rapporten. Det første tema, som vi allerede 

har redegjort for i introduktionen, er hvilken type robotter der gøres brug af i 

undervisningen af børn. Dette tema vil også blive brugt i relation til interview, for at være 

sikker på at vores forhåndsviden stemmer overens med hvad der reelt bliver brugt på 

skolerne. 

Det næste tema vi gerne vil undersøge, er hvordan børn relaterer sig til robotter. Dette vil 

blive gjort ved hjælp af S. Turkles bog Alone Together, der specifikt kigger på relationen til 

robotter hos børn i en tidlig alder. 

Tredje tema, der også bliver et gennemgående tema for analysen, er motivationen for 

implementering af robotter i undervisningen. Hvad motiverer folkeskolerne, og hvad siger 

producenten robotten kan? 
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Vi vil desuden også undersøge, hvordan Vissenbjerg skole bruger NAO-robotten i 

undervisningen, og forsøge at afklare hvad deres erfaring med denne har været. 

Afledt af dette føler vi også, at det er relevant at undersøge, hvilken funktion NAO-robotten 

generelt har i undervisningen; herunder hvor, hvordan og hvorfor den bliver brugt. Vi har 

tænkt at benytte Robotter i Folkeskolen til dette. 

Til sidst vil gruppen kigge på den nutidige brug af NAO-robotten, og reflektere over hvilke 

barrierer den muligvis står overfor, og hvad der er gjort eller kan gøres for at forbedre 

brugen af den i undervisningen. 

 

Videnskabsteori i projektarbejdet og rapport 

Videnskabsteori i projektarbejdet og rapport er kapitel 8 i bogen “Problemorienteret 

Projektarbejde - en Værktøjsbog”, der er udgivet af Roskilde Universitetsforlag. Kapitlet 

forklarer hvordan videnskabsteori kan blive brugt i dit projekt og hvordan projektet kan 

gavne fra et videnskabeligt synspunkt. Det videnskabsteoretiske perspektiv som bruges i 

projektet, skal kunne forstås allerede i problemstillingen.  

 

Videnskabsteori tager udgangspunkt i fire diskussioner, der kan hjælpe med at løse 

problemstillinger som gruppen kan støde på, i løbet af projektet; forklaringer, rationalitet, 

objektivitet og hvad samfundet overhovedet er.  

 

Det som diskussions emnets forklaringer lærer os, er at under research forløbet kan 

gruppen støde på tre forskellige forklaringsmåder til deres problemstilling alt efter hvem der 

bliver spurgt. Den første form for forklaring, vil forskere søge en fortolkning af brugeres 

motivationer, og hvad deres intentioner er. Andre forskere vil forklare gruppens 

problemstilling fra en strukturel synsvinkel. Det vil sige at brugerens motiver ingen rolle har, 

men heller deres økonomiske velfærd, uddannelsesniveau, socialklasse osv. Så disse 

forskere leder efter strukturelle årsag-virkning-sammenhænge. Den tredje forklaringsmåde 

fokuserer kun på funktionalitet. Det vil sige at denne form for forklaringsmåde bruger et 

systemperspektiv til at kigge på hvilken funktion fænomenet har i systemer. 

 

Der må tænkes at når en virksomhed vælger at implementere en ny form for teknologi, har 

virksomheden truffet det valg der er i deres bedste interesser. Altså at virksomheden har 
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været rationel i deres beslutning. Men det viser sig at de beslutninger som en virksomhed 

har truffet ikke altid har været for dets eget bedste. Derfor er det nødvendigt for gruppen at 

stille tre spørgsmål;  

1) Det første spørgsmål vil stadig gå ud fra det udgangspunkt at virksomheden har truffet en 

egennyttig rationel beslutning, men at manglende informationer og institutionelle rammer 

har sat begrænsninger for den rationelle beslutning.  

2) Virksomheden kan også have nogle mere almennyttige eller altruistiske motiver der kan 

have en påvirkning på deres rationelle beslutninger.  

3) Det kan også være at virksomheden prioriterer sin etik og æstetik over afkast, som kan 

påvirke den rationelle tankegang i virksomheden.  

 

Videnskabsidealet skal ifølge forskere være objektivt, derfor kræver det at al viden skal have 

en høj pålidelighed, det vil sige at al viden skal kunne testes af andre forskere rundt i 

verden, og give samme resultater. Men det som er mere interessant for gruppen at 

undersøge er gyldigheden af teorierne. Det menes ikke at videnskabsteorier kan bruges til 

enhver situation uden en forståelse af den faktiske situation. Fordi resultaterne kan have 

forskellige resultater afhængig af hvilken person eller organisation der bliver undersøgt, 

hvilke arbejdssituationer og forhold mellem kollegaer der er specielle for alle individuelle 

personer, og derfor kan indflyde resultatet af undersøgelsen. Dette vil sige at videnskabsfolk 

altid følger et objektivistiskt videnskabsideal til hver af deres undersøgelser, mens 

uafhængige aktører vil have et mere perspektivistisk-hermeneutisk videnskabssyn. 

 

Den initiale problemstilling begynder tilsyneladende at være neutral, men det viser sig 

hurtigt at det er umuligt at være total neutral, når mange af den eksisterende forskning og 

interview med relevante personer, viser sig ikke at være neutrale, alle har forskellige 

synspunkter og motivationer. Dette sker fordi videnskabsfolk tilhører til forskellige 

videnskabelige skoler, mens personer og organisationer har en vis interesse i at promovere 

sig selv. Alt dette vil have en påvirkning på dine endelige konklusioner.  

 

Forskellige videnskabsteoretiske diskussioner kan komme op under arbejdsforløbet, derfor 

er det vigtigt for gruppen at diskutere dem, som bliver relevante. 

 

9 



Ligegyldigt om det gøres bevidst eller ej, så er der allerede blevet truffet et 

videnskabsteoretisk standpunkt i problemfeltet af projektet. Dette sker ved at der skrives et 

problemfelt som kan kortes ned til en sætning, så der kan opstilles nogle konkrete 

arbejdsspørgsmål. 

 Ontologisk objektivisme Metodologisk objektivisme Perspektivisme 

Repræsentanter 

- eksempler 

Positivisme 

Emilie Durkheim 

Rationelle aktør teorier 

Kritisk rationalisme 

Karl Popper 

Empirisk 

socialforskning 

Realisme 

Neo-marxisme 

Jessop, Sayer 

Pragmatisme, 

dekonstruktion - 

genealogi - post 

modernisme 

Kuhn, Forecault, Derrida 

Fortolkende 

samfundsvidenskaber 

Gadamer 

Generel ontologi Essentialistisk - sandheden ligger i tingen selv 

Determinisme 

Essentialistisk 

Kausaliteter + 

kontingens 

Konstruktivistisk, anti-essentialistisk 

Specifik ontologi 

- samfundssyn 

Samfundsmæssige 

lovmæssigheder 

Mennesket som 

objekter 

Som foregående, men 

samfundet og dermed 

lovmæssighederne er 

altid under forandring 

Dybtliggende 

strukturer 

producerer en række 

mekanismer, der 

producerer 

kontingente 

hændelser 

Mange lokale 

sprogspil/livsformer/ 

diskurser som 

institutionaliserer regler, 

rationalitet, jeg- og 

verdensbillede 

dencentrerede subjekter 

Samfundet er et begreb 

eller en model, som 

individet bærer på 

Epistemologi Sandhed = fordomsfri 

observation og logiske 

ræsonnementer 

Observation er teoriafhængig, men det er 

muligt at teste teorier på virkeligheden, 

således at det reelle afslører sig 

Sandhed er en dom, vi 

giver at argument eller 

synspunkt der holder sig 

til bestemte socialt 

institutionaliserede 

regler 

Inkommensurabilitet 

Sandheden er en fusion 

af horisonter: når min 

fortolkning af en sag 

giver mening inden for 

en tradition og horisont 

Metodologi Induktion og deduktion 

Kvantitative metoder 

Studerer det sociale 

som facts og objekter 

Hypotetisk-deduktiv 

metode 

Dristige teorier 

Falsificeringsforsøg 

Retroduktion  dvs. 

modelkonstruktion 

over strukturer og 

mekanismer, der kan 

forklare det 

empiriske 

Dekonstruktion, 

genealogi 

Analyse af diskurser og 

deres relationer til 

praksis 

Casestudier 

Kvalitative metoder, 

abduktion 

Sæt fordomme på spil 

Teoriopfattelse Generelle verificerede 

love 

Generelle love, der 

indtil videre ikke er 

blevet falsificerede 

Teori er en model 

over virkeligheden, 

der kan forklare dens 

dybere liggende lag 

En konstruktion, kritik 

men også magt 

En horizont/model, der 

repræsenterer et billede 

af verden. Udgangspunkt 

for og resultat af 

fortolkning 

Erkendelses- 

interesser 

Styring, forudsigelse Forklaring, 

forudsigelse 

Kritik og forklaring Kritik af magt og dogmer Praktisk fornuft, guide, 

handling 

Skema 1. Objektivisme & perspektivisme - hårdt trukket op 

Kapitel 8 videnskabsteori i projektarbejde og -rapport s. 164  
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Som illustreret med modellen ovenfor, så må der tages hensyn til de forskellige 

perspektivers ontologiske, epistemologiske, sprogfilosofiske og metodologiske 

forudsætninger, og synspunkter under de videnskabsteoretiske diskussioner. Gruppen 

kommer til tage udgangspunkt i perspektivismen med et fortolkende synspunkt i projektet, 

ved brug at fænomenologi, som der uddybes i afsnittet efterfølgende. Gruppen kommer 

også til at bruge feminisme i diskussion, hvor der diskuteres om robotter kan skabe 

interesse for programmering hos piger (Pedersen, 2009). 

 

Fænomenologi  

Fænomenologi bliver anset for at være en af de største teorier indenfor de tyvende 

århundredes filosofi. Den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) er grundlæggeren af 

teorien, men den har også andre fortalere som herunder er den tyske filosof Martin 

Heidegger (1889-1976), den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), samt andre 

af samtidens filosoffer. Teorien har gennem årene haft bidraget til mange områder indenfor 

filosofi og har dermed været med til at byde på analyser af emner såsom intentionalitet, 

opfattelse, udformning, samt følelser og andre emner (Zahavi, 2018).  

Fænomenologi betyder generelt videnskaben eller forskning omkring fænomener. Denne 

teori er mere interesseret i at undersøge “hvordan” et objekt fremtræder, i stedet for 

“hvad” objektet er. Dan Zahavi nævner i sin bog, Phenomenology: The Basics (2018), at frem 

for at undersøge, for eksempel vægten eller den kemiske sammensætning af et objekt, har 

fænomenologi mere fokus på måden objektet bliver vist eller fremstår i sig selv. Ydermere, 

nævner Zahavi at der er mulighed for, at det samme objekt kan fremstå på forskellige 

måder. For eksempel kan objektet fremstå anderledes hvis det bliver set fra forskellige 

perspektiver, samt hvordan objektet kan være opfattet, frygtet eller forventet (Zahavi, 

2018).  

 

Fænomenologi vil i rapporten blive brugt til at udforske hvordan børn i folkeskolen opfatter 

NAO-robotten i undervisningen; dette vil blive gjort gennem sekundær empiri fra Robotter i 

Folkeskolen, og der vil blive set kritisk på hvad der blev observeret i forhold til hvilke 

situationer der bliver beskrevet. 
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Der er to spørgsmål der skal stilles når der arbejdes med videnskabsteori; ontologi og 

epistemologi. Gruppen vil kort redegøre for hvad disse to begreber indebærerer, og hvordan 

de er relevante for vores projekt. 

 

Ontologi: 

Ontologi er spørgsmålet om virkeligheden. Det vil sige at du, som forskeren, må gøre nogle 

antagelser om hvad der er virkeligt i dit forskningsfelt.  

 

Ontologiens relevans for den fænomenologiske del af projektrapporten er hvor der 

undersøges, ved hjælp af rapporten Robotter i Folkeskolen og interviewet med Jens 

Haugstrup-Andersen, observationer som lærere har gjort af børnene med robotten. 

 

Epistemologi:  

Epistemologien er spørgsmålet om viden. Det vil sige, hvordan opnås viden, hvilke metoder 

bruges der. Epistemologi tager udgangspunkt i to videnskabsteorier, empirismen og 

rationalismen. Gruppen bruger rationalismen, da vi gør brug af viden fra tidligere forskning i 

vores felt. 

 

Meget af den viden der blev indsamlet til projektrapporten kommer fra interview som 

gruppen har foretaget, eller fra tidligere forskning lavet indenfor vores relevante 

forskningsfelt.  

 

2. Rapportdesign 

I denne rapport vil vi komme ind på flere forskellige aspekter af NAO-robotten og dens 

funktion i en folkeskoleklasse. Det er altså relevant at kigge på dens relation til både elever, 

lærere og skoleledere på de folkeskoler, hvori den er implementeret, og undersøge hvordan 

den bliver brugt i undervisningen af disse. Det er derfor relevant at se på hvordan lærerne 

opfatter brugen af NAO-robotten, hvad der forventes af dem og hvordan de bruger den 

sammen med eleverne. Det må på den måde forstås, at samfundskoblingen sker i 

klasselokalet, hvormed der ikke er nogen relevans i at se på hvordan NAO-robotten bruges i 
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en, for eksempel, videnskabelig sammenhæng. Spørgsmålene der drejer sig herom vil blive 

besvaret gennem brugen af Robotter i Folkeskolen samt interview med tidligere lærer på 

Vissenbjerg skole, Jens Haugstrup-Andersen. 

 

Derudover er det nødvendigt at kigge på NAO-robottens tekniske aspekter og beskrive disse, 

således at der kommer en forståelse af hvordan den fungerer, er bygget og kan beskrives. 

Denne teknologiske del vil blive besvaret med TRIN-modellen, der er udviklet til at lave en 

videnskabelig beskrivelse af en given teknologi, som kan undersøge hvordan denne fungerer 

og hvilke systemer, der bidrager til teknologiens endelige funktion. Derudover bliver der 

også set på de indre mekanismer i en teknologi, hvilket inkluderer både de mekaniske 

elementer samt eventuel software der er en del af teknologien. 

 

Der skal desuden være fokus på de forskellige videnskabsteoretiske tilgange til 

undersøgelsen af teknologier og design, samt hvilke konsekvenser den valgte teori kan 

indebærer i et projektarbejde.  

Videnskabsteori vil i dette projekt blive brugt som et udgangspunkt til analyse afsnittet. 

Gruppen har valgt videnskabsteorien fænomenologi til at undersøge hvordan børn opfatter 

NAO-robotten i klasseværelset og hvordan brugen af denne kan forstærke motivationen i 

undervisningen. Gruppen har også tænkt sig at bruge feminisme som analysemetode og 

refleksionsværktøj, da IT-branchen stadig er en af de mest mandsdominerede brancher. 

Gruppen vil senere, gennem den feministiske tilgang, diskutere om en af motivationerne for 

at inkorporere NAO-robotten ind i undervisningen er, at få pigerne til at få en interesse for 

programmering - og hvordan en eventuel plan for dette er udtænkt.  

Gruppen har foretaget et interview med Jens Haugstrup-Andersen, som er viceskoleleder 

med IT-faglig baggrund, på Haahrs skole i Svendborg. Haugstrup-Andersen har tidligere 

arbejdet som underviser på Vissenbjerg skolen, i Vissenbjerg i Assens kommune på Fyn, og 

har her implementeret NAO-robotten i undervisningen. Implementeringen af robotten fandt 

sted i 2013 og kom af, at Haugstrup-Andersen - grundet sin baggrund, havde en stor 

interesse for IT og indførelsen af samme, i undervisningen af folkeskoleelever. Indkøbet 

fandt sted efter at Haugstrup-Andersen havde været til konference på NAO’s hovedkvarter i 

Paris og oplevet på tæt hold, hvordan robotteknologien inden for undervisningssektoren 
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udvikler sig. Han besluttede at indkøbe en NAO-robot til Vissenbjerg skolen, og bruge den i 

sin undervisning.  

I rapporten Robotter i Folkeskolen, udgivet at DPU, Århus Universitet i 2016, beskriver 

Esbensen et al. ud fra samtale med forskellige skoleledelser, at begrundelsen for at erhverve 

sociale robotter til klasselokalerne kan inddeles i tre kategorier: 

1.       For at motivere eleverne 

2.       For at forberede eleverne til en forventet fremtid 

3.       For at skolen kan være teknologisk ’first-mover’, det vil sige kan profilere sig på 

teknologi. 

Når der tales om, at robotterne motiverer, er det en forestilling mere end en påvist 

funktion, når skolerne erhverver sig en robot til undervisningen. I et citat fra en skoleleder i 

deres rapport, udtales det at ”… Vi havde håb og forventninger om, at robotten kunne 

opfylde et ønske om, at udvikle læringsmiljøer på en kreativ og spændende måde. At [vi 

lærer, at] tænke undervisning på en anderledes måde.” (Esbensen et al., 2016, s. 15) 

Det beskrives også, at på mange skoler er robotten i sig selv en motivation for eleverne at 

deltage i undervisningen; at det ses som nærmest gude-agtigt at få en ’død’ ting til at gøre 

lige hvad man ønsker. Det er altså ikke nødvendigvis en motivationsfaktor baseret på 

udelukkende fagdidaktisk tænkning, men også baseret på interessen i at udvikle kreative, 

anderledes undervisningsmiljøer i skolen, hvor det tænkes at robotten kan være med til at 

udvikle motivation og begejstring. Derudover skaber robotten, når den bliver brugt i 

undervisningen og interageret med af både elever og lærere, interesse for teknologi, og kan 

være med til at udvikle teknologi kompetence helt ned i de lavere klassetrin. 

I rapporten bliver også fortalt om en skole, der oprindeligt indkøbte deres første NAO-robot, 

da en elev tidligere havde oplevet mobning fra en tidligere skoles engelsklærer, og derfor 

gav udtryk for, at han ville ønske han havde kunnet lære engelsk gennem NAO-robotten i 

stedet. Med denne situation i mente, fortsættes begrundelsen for det første køb af en robot 

med, at den kan bruges til fagfaglig undervisning, specielt i engelsk. Men der er også en 

anden vigtig årsag til, at skolerne indkøber robotter til den faglige undervisning: Den får til 
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formål at engagere de elever, der ikke er bogligt anlagte (Esbensen et al., 2016). Altså 

hjælpe de elever, der arbejder bedre med deres hænder end gennem en bog eller anden 

skriftlig indsats. 

I følgende citat argumenterer en lærer for, at den anderledes form for undervisning der kan 

skabes med brug af robotter, gør at andre elever end dem der normalt deltager aktivt i den 

daglige undervisning, pludselig bliver motiverede og engageret i hvad der sker, sådan at de 

også kan vise deres kompetencer: 

”… Dem der for eksempel har svært ved at skrive og sådan noget. Det er super motiverende 

at se dem når de får fingrene i noget af det her. For eksempel da vi havde den der 

Minecraft-uge, hvor du også var her. Der var jo nogle drenge inde i min klasse pludselig… 

jamen de var jo helt tændte i den uge! Hvor de i det daglige kan sidde og være sådan helt; 

jeg kan ikke finde ud af noget. Hvad skal jeg gøre?”  

(Esbensen et al., 2016, s. 16) 

Det forklares desuden, at robotterne er en motiverende faktor for denne type elever, der 

ikke føler sig engageret når det kommer til boglig undervisning. At brugen af robotterne i 

deres tilfælde er med til at skabe en succesoplevelse for disse elever, der ikke nødvendigvis 

heller har motivation eller engagement når det kommer til den daglige undervisning; 

undervisningen med robotten kan simpelthen give disse elever en kreativ måde at skabe 

sociale og faglige succesoplevelser (Esbensen et al., 2016). Det konkluderes altså at 

robotterne, og i samme omfang teknologi, er relevante i undervisningen; ikke nødvendigvis 

fordi de hjælper med at nå de fagdidaktiske mål, men fordi de hjælper med kreativ 

problemløsning hos dem, der ikke nødvendigvis er bogligt anlagte.  

Hvad der så derimod modstrider disse forventninger omkring robotterne i undervisningen, 

er når de skal bruges i undervisningen. Adskillige lærere beskriver i Robotter i Folkeskolen, 

hvordan det tager lang tid at programmere robotterne, og at de har svært ved at finde 

fagdidaktiske muligheder for brug med robotten i deres undervisning. Robotterne ender 

med oftest at blive brugt i decideret IT-undervisning, valgfag eller i konkurrencer, der er 

baseret på den specifikke type robot. Desuden ligger der et ekstensivt arbejde i at bruge 

robotten i undervisningen, da både lærer og elever skal have lang tid til at lære at bruge 
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robotten, og dernæst lære at programmere den så den kan bruges til mere end blot den 

forestående situation.  

I følgende citat beskriver en lærer på en skole der bruger disse robotter, hvordan den bliver 

inkorporeret i undervisningen:  

”Vi har bygget det op på vores skole, så vi har P-fags timer (prøvefagstimer), hvor vi har det 

her (Lego Mindstorm), men udover det bruger vi det også i – altså nu er der ikke så meget 

robotter vi bruger – som selve den enhed, som kan laves til robotter. Men i fysik og kemi 

bliver de brugt som loggere og sådan noget. I selve undervisningen udover det, så bruger vi 

ikke dem til noget altså, hvis man tænker på sådan en ting som skal flytte en ting fra a til b. 

Det har vi ikke rigtigt noget af altså udover det … Selve robotdelen i det, selve det, at 

designe robotter, det anvender vi kun i de her P-fag. Der er ikke et fag, hvor jeg sådan synes, 

at det er integreret i. Altså i natur og teknik snakker man selvfølgelig om teknologi, og der 

kan man også godt komme ud for at se robotter, hvis man har et eller andet emne om 

teknologi, og måske virksomhedsbesøg, hvor man ser en robot i aktion, men det er ikke 

noget, vi sådan i hverdagen beskæftiger os med i fagene.” (Esbensen et al., 2016, s. 29) 

Med citatet kan det altså ses, at visse lærere har svært ved at finde en brug for robotterne i 

den normale fagdidaktiske undervisning; robotterne bliver i stedet primært brugt i valgfag 

og projektuger, eller andre former for undervisning der skal give en stærkere teknologi 

kompetence. I det følgende citat beskriver en assistent i undersøgelsesforløbet hos 

skolerne, hvordan undervisningen med NAO foregår i en specifik klasse; 

”Det er en rolig start på timen. Eleverne har i forvejen sat sig ved computerne og er gået i 

gang med deres programmering af NAO. Valgfaget har arbejdet med NAO siden 

sommerferien. Der er én robot til hele klassen. Mit indtryk er, at læreren har sat dem ind i 

den basale programmering, og så skal de ellers selv lege/programmere NAO til at gøre 

noget. De må selv vælge hvad den skal. De sidder i grupper af to eller tre ved hver computer. 

Når elever beder læreren om konkrete anvisninger, hører jeg ham svare, at de er på 

begynder-niveau og derfor bare skal lege med den for at lære den at kende. Visse elever har 

svært ved at finde ud af, hvad de skal programmere NAO til at gøre. Læreren opfordrer en 
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elev til at tage udgangspunkt i sit private liv. Eleven går til skydning, og derfor foreslår 

læreren, at eleven programmerer NAO til at indtage en skydeposition. 

Læreren går rundt til de forskellige grupper og hjælper dem, hvis de har brug for hjælp til 

deres programmering. De har allerede programmeret en del. … Elevernes engagement 

varierer meget. Læreren lægger op til at undervisningen skal være lystbetonet. Det er 

elevernes eget engagement som skal drive værket. Det er en eftermiddags session på 

halvanden time og der er ikke tilrettelagt pauser. Kl 13.30 sidder de stadig i grupper og 

programmerer på deres computer. Læreren er gået et ærinde og er derfor ikke i lokalet. Der 

er en afslappet stemning. Eleverne snakker og laver også andre ting end den reelle 

undervisning. De fleste arbejder dog stadigvæk med programmeringen. Halvdelen af 

eleverne sidder koncentreret omkring deres computere. Andre sidder på Facebook.”  

(Esbensen et al., 2016, s. 30) 

Det kan altså forstås, at robotterne i nogen funktion kun bliver brugt som eleverne selv 

lyster og føler sig engageret til. Med teknologien sat i en valgfagstime, er det kun dem der 

specifikt interesserer sig for emnet, der bliver undervist med eller i robotten, og selv da er 

det ikke alle elever der føler motivation til at følge undervisningen. Ved samtale med den 

IT-ansvarlige for denne klasse bliver det endda fundet ud af, at en del af eleverne i 

valgfagsklassen falder fra undervejs, og ikke færdiggør undervisningsforløbet (Esbensen et 

al., 2016). Denne rapport er både brugt som inspirationskilde, empiri og 

sammenstillingsværktøj. 

 

3. NAO-robotten 

I dette afsnit vil gruppen redegøre for NAO-robottens funktioner og mekanismer gennem 

TRIN-modellen; derefter vil der blive gået dybere ned i Robotter i Folkeskolen og redegjort 

for, hvad der står i denne rapport. 
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3.1 TRIN modellen 

Følgende citat af Niels Jørgensen giver et koncist overblik over hvad TRIN-modellen skal: 

“Formålet med TRIN-modellen er at inspirere analyser og beskrivelser af teknologier, med 

hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne” (Jørgensen, N., 2018, s. 2). 

Med dette citat agtes der at informere studerende om formålet med TRIN modellen, der 

forventes brugt af de studerende til analyse af en given teknologi med en 

teknisk-videnskabelig synsvinkel. 

TRIN er en forkortelse for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. 

(Jørgensen, N., 2018)  

 

TRIN modellen består af følgende 6 redegørende trin: 

Trin 1 omhandler redegørelse for den udvalgte teknologis overordnede formål, og hvilke 

mekanismer og processer, der bidrager til teknologiens formål.  

I trin 2 bliver de menneskeskabte objekter med teknologiske funktioner, som teknologien er 

sammensat af, identificeret. 

Trin 3 indebærer de tilsigtede og utilsigtede effekter ved en teknologi. I tilsigtede effekter 

handler det om hvad teknologien handler om, hvad er formålet med teknologien. I 

utilsigtede effekter undersøger man hvilke af teknologiens funktioner der ikke blev taget 

højde for under designprocessen. Man kan skelne disse utilsigtede effekter fra hinanden ved 

at kigge på om effekterne skyldes en designfejl eller økonomisk hensyn.  

Trin 4 bruges til at analysere de teknologiske systemer, teknologien gør brug af for at kunne 

fungere, og i hvilket omfang de systemer bidrager til den overordnede effektivitet.  

I trin 5 udarbejdes en visuel præsentation af den udvalgte teknologi, for at illustrere de 

vigtigste elementer af teknologien.  

I trin 6 betragtes teknologien som en innovation, og der ud fra analyseres mulige barrierer, 

som kan hindre udbredelsen af den udvalgte teknologi (Jørgensen, N., 2018). 

 

Gruppen har valgt at tage udgangspunkt i trin 1, 2, 3 og 4 i vores TRIN-model af 

NAO-robotten, mens vi har valgt at udelade trin 5 og trin 6 i vores beskrivelse. Vi udelader 

trin 5 fordi vi føler trinnet allerede bliver beskrevet i andre dele af opgaven, trin 6 bliver 
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undladt fordi gruppen føler det mere relevant at vende disse trin i en diskussion, efter 

analyse af både tidligere forskning, interview og refleksion af konklusioner af disse. 

Derudover vil der kun være fokus på tilsigtede effekter i trin 3, da de utilsigtede effekter er 

information vi får fra vores interview med Jens Haugstrup-Andersen og dermed vil disse 

blive bragt på bane i analysen og bringes frem i diskussionen. 

 

TRIN-modellen bruges også til at understøtte diskussionen af NAO-robottens funktion på en 

videnskabsteoretisk måde, idet at gruppen fokuserer på det første diskussionsemne som er 

forklaring, hvori gruppen bruger den tredje forklaringsmåde med at forklare teknologiens 

funktion. 

I forhold til trinmodellen tager vi udgangspunkt i robotten NAO, som er en humanoid robot 

omkring 58 cm i højde og med en vægt på 5,5 kilo.  

NAO er skabt af Franske Aldebaran som i dag er ejet af SoftBanks Robotics. Robotten var 

tilgængelig offentligt for første gang i 2008. (Robots, NAO)  

Den nyeste model af NAO er version 6, men i løbet af trin modellen er mange af tingene 

skrevet ud fra version 5 da det er den version der har mest information. Kun prisen er 

baseret på version 6 da det er den der primært sælges i dag. 

Prisen på en NAO-robotten svinger fra kilde til kilde, det laveste på omkring 52,000 kr 

(Robots, NAO) og den højeste på omkring 100,000 kr (Esbensen et al., 2016)  

 

Trin 1 indre mekanismer 

Mekaniske elementer 

Den første del af dette trin baserer sig på (Aldebaran Documentation, NAO-Technical 

overview. 2019). 

Dette afsnit afdækker de mekanismer der får NAO-robotten til at virke - mere specifikt om 

de kinematiske elementer. NAO er en humanoid robot, hvilket betyder at robotten er 

opbygget som et menneske med ben, torso, arme og hovede.  

De vigtigste faktorer, for at få leddene til at fungere, er de elektriske motorer - 

NAO-robotten har 4 forskellige motorer: 
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- Type 1 (22NT82213P), som har en nominel torque kraft på 16,1 mNm. 

- Type 2 (17N88208E), som har en nominel torque kraft på 4,9 mNm. 

- Type 3 (16GT83210E), som har en nominel torque kraft på 6,2 mNm. 

- Type 4 (DCX16S01GBKL651), som har en nominel torque kraft på 5,53 mNm. 

De forskellige motorer bruges forskellige steder i robotten: 

- Type 1 bruges på benene, hvor man kan forvente at der er brug for mest mulig kraft. 

- Type 2 bruges i hænderne, som er den mindste del af robotten, der ikke som 

udgangspunkt bærer noget af robottens egen vægt, derved kan motoren være 

svagere her. 

- Type 3 bruges på både armene og i hovedet. 

- Type 4 bruges kun i skulderen på robotten, men noteres i kilden som værende 

“eller”, idet den ikke benyttes i alle modeller og i stedet erstattes med en Type 3 

motor i disse. 

De forskellige motorer har forskellige funktioner - eksempelvis har benene og hænderne, 

som er inddelt i flere sektioner, forskellige funktioner. 
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(Aldebaran Documentation, NAO-Technical overview. 2019) 

Hånden har 2 funktioner, yaw, som er håndens mulighed for at rotere på akslen, og en 

såkaldt ”hand” motorik, der kan forventes at styre håndens fingre så disse kan åbnes og 

lukkes, og dermed gribe fat om ting. 

En motor står for både yaw og pitch i ”maven” af robotten, som gør at robotten kan læne sig 

frem og tilbage og at robotten kan ændre rotation med toppen i forhold til bunden. 

Øverst på benene er der en motor der giver roll, det må forstås at denne motor ud fra 

billederne kan gøre at benene rulles ud fra og tættere på robotten. Under dem er der en 

motor til pitch, som gør at benet kan trække sig sammen op mod kroppen, en funktion der 

er vital for at robotten kan gå på en menneskelig måde. 

Midt på benet er der en pitch til knæet, som ligesom med menneskers knæ, er modsat 

rettet resten af benet. Under den er der endnu en pitch, denne gang til foden hvor der også 

er en roll som bliver brugt til at foden kan være på skrå for bedre stabilitet i forskellige 

situationer  
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Programmering 

Denne del er skrevet ud fra NAOqi Frameworks dokumentation (Aldebaran documentation, 

NAOqi framework). NAOqi er den kontrollerende software i NAO - robotten, og dette 

programmeres gennem NAOqi Framework. Framework giver en homogen kommunikation 

mellem robottens forskellige moduler (Sensorer etc.), heriblandt bevægelse, lyd og video, 

samt en homogen programmering og informationsdeling. 

NAOqi Framework er funktionelt på forskellige styresystemer, inklusiv Windows, Linux og 

Mac, og kan programmeres i forskellige sprog, primært C++ og Python. Derudover giver det 

mulighed for at se hvilke funktioner der er mulige at udfører i de diverse moduler i robotten. 

 

Sprog: 

Som tidligere nævnt, så er NAOqi Framework krydssproget. Dette vil sige, at den kan 

programmeres med forskellige kodningssprog. De 2 primære kodesprog som bliver brugt 

her, er C++ og Python, da disse er understøttet på robotten (Aldebaran documentation, 

NAOqi framework). Dette gør, at de 2 kodesprogs API (Application Programming Interface) 

funktioner, kan blive kaldt til overalt i et givent program. Det er dog stadig muligt at benytte 

sig af andre kodesprog til programmering af NAO-robotten. Dette kan gøres ved at installere 

et givent sprogs SDK (Software Development Kit), der giver mulighed for at gøre brug af 

sprogene .Net, Java, Matlab og Urbi. 

 

Introspektion: 

Introspektion, i denne sammenhæng, omhandler muligheden for at tilføje forskellige 

funktioner til en API, således at robotten vil huske den givne funktion. Dette er fundamentet 

i robot API, kapacitet, overvågning og aktion på overvågede funktioner. 

Ved at gøre brug af funktionen BIND_METHOD, kan man binde en funktion til en API, og 

derved kan man kalde den i både C++ og Python, se tydeligt om det bliver kørt eller brugt og 

køre den givne funktion lokalt og andetsteds, som på computeren eller i en anden robot. 

Det er også muligt at stoppe, pause eller se om den givne funktion er i brug. 
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Proces: 

Den eksekverbare NAOqi fil, som kører på robotten er en “broker”. Dette betyder at filen 

har 2 primære opgaver. Den første opgave er at agere som en vejviser til de forskellige 

moduler og metoder. Den anden opgave er at give adgang til NAOqi’s netværk, som kan give 

mulighed for at kalde på metoderne i de forskellige moduler, uden om processen. 

NAOqi filen loader, som en del af opstarten, en autoload.ini fil, som definerer hvilke 

biblioteker skal loades. Et bibliotek i denne sammenhæng, er en samling af et eller flere 

moduler som “broker” kan gennemsøge, til at finde en given metode.  

 

Moduler: 

Et modul er en klasse, som kan findes i et bibliotek. Når et givent bibliotek bliver loadet, for 

eksempel i autoload.ini, vil modul klasserne automatisk blive instantieret. Hvert modul er en 

samling af forskellige metoder, og blandt disse er nogle af modulerne bundne, hvilket 

betyder at de kan kaldes uden om dens modul. De bundne funktioner adaptere til, hvorvidt 

der bliver kaldt lokalt eller fjernt (Aldebaran documentation, NAOqi framework). 

Der er her tale om både lokale og fjerne moduler. Et lokalt modul er to eller flere moduler, 

som bliver startet i den samme proces, og de kommunikere kun med en “broker”. Det de 

lokale moduler er i den samme proces, er det muligt for dem at dele variabler imellem sig, 

samt gøre brug af metoderne fra andre moduler. 

Fjernmoduler kommunikere gennem et netværk, og skal gøre brug af en broker for at 

kommunikere med andre moduler. Det er “broker” som er ansvarlig for hele netværksdelen. 

For at kommunikere med andre moduler, skal der være en forbindelse mellem 2 “brokers” 

eller forbindelse mellem en broker og en proxy (Aldebaran documentation, NAOqi 

framework).  

 

Trin 2 teknologiens artefakter 

I dette afsnit identificerer gruppen de eksterne dele af robotten, der hjælper med at få den 

til at fungere. 
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Det meste af dette afsnit er skrevet ud fra Aldebaran Documentation, NAO-Technical 

overview, ydermerer nævnes der også andre kilder undervejs. 

Batteriet: For at robotten kan opnå en vis form for autonomi fra en strømkilde er robotten 

udstyret med et batteri, batteriet er placeret i ryggen af robotten og tillader mellem 60 og 

90 minutters aktivitet alt efter hvor intensiv robotten bruges. Det tager under 3 timer at 

lade robotten helt op.  

Kameraer: NAO-robotten er udstyret med 2 kameraer i hovedet, et placeret i panden og et 

andet placeret i bunden af hovedet. Det nederste kamera ser ned ad og bruges primært til 

at koordinere robottens ben for eksempel til at spille fodbold.  

Kameraet i toppen er placeret på en måde der minder om menneskers øjne, og kigger kun 

en anelse ned ad. Begge kameraer har en opløsning på 1280 X 960 og en framerate på 30 

billeder i sekundet; dette betyder at billedet, som kameraerne opfanger, er 1280 pixels 

bredt og 960 pixels højt, samt tager 30 billeder per sekund. 

Kommunikation: NAO-robotten kommunikerer med computere for at få ordre til at udfører 

ting. Den primære kommunikationsform er via Wi-Fi, hvilket betyder at forbindelsen er 

trådløs og derfor stadig lader robotten bevæge sig frit. Udover Wi-Fi har robotten også en 

mulighed for at være trådet med et Ethernet kabel direkte til en computer. Til sidst er der en 

mulighed for at opgradere robotten via USB-stik.  

Computerkomponenter: Med dette menes der den indenbords CPU (Central Processing 

Unit) og motherboard som kører robotten. NAO-Robotten har en relativt svag CPU en 

såkaldt ATOM Z530, som er en meget lille Intel CPU på størrelse med en mønt, som blandt 

andet kan findes i notebooks. Derudover har robotten 1 GB RAM (Random Access Memory) 

og 2 GB flash hukommelse og yderligere 8 GB micro SDHC-hukommelseskort, hvilket er den 

samme type hukommelseskort som for eksempel bliver brugt i digitalkameraer (Aldebaran 

Documentation, NAO-Technical overview. 2019). Det skal dog noteres at robotlab også siger 

at der er 15 GB “disk space”, det er dog ikke tydeligt hvor de skulle være kommet fra, da den 

ellers giver de samme motherboard specs, som ellers samlet kun er omkring 11 GB hvis man 

indkludere RAM (RobotLab, NAO V6 upgrade). 
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LED og lyd-systemer: NAO er udstyret med både højttalere, mikrofon og lys i form af 

LED-pærer. De fleste af LED pærerne er placeret omkring hovedet, ”ørene” har således hver 

10 LED-pærer og ”øjnene” har 8 i hvert “øje” (det skal her noteres, at øjnene ikke indeholder 

kameraerne), i begge disse tilfælde er de placeret i cirkler. Toppen af hovedet, den såkaldte 

”hjerne” har 12-LED pærer. Robotten har 2 højttalere, en på hver side af hovedet hvor 

”ørene” er; endeligt har NAO 4 mikrofoner på toppen af hovedet som er placeret forskudt 

mellem midten af hovedet og ørene, hvoraf 2 peger fremad og 2 peger bagud. 

Programmeringssprog: NAO kan programmers i flere forskellige sprog (RobotLab, NAO V6 

upgrade). Disse sprog er Java, Python og C++. Derudover har den en mulighed for at bruge 

såkaldt Drag&Drop, som er forarbejdede koder og programmering enhver burde kunne 

bruge, uanset deres egen forståelse af programmering. 

 

Trin 3 Teknologiens tilsigtede effekter 

Hovedformålet med NAO-robottens brug i skolernes undervisning, er fra producentens side 

set til at være som en del af programmeringsundervisningen. Dette giver eleverne en 

mulighed for at programmere med en robot, frem for bare at skulle programmere ud fra en 

computer (Robotlab, NAO Power V6 Education pack). Specifikt nævnes 4 kurser (Robotlab, 

NAO Power V6 Education pack) som ideer til hvad robotten kan lære eleverne:  

 

Kursus 1 handler om basis programmering og introduktion hertil med robotten, ting som 

loops og randomness nævnes specifikt.  

 

Kursus 2 handler om såkaldt grafisk programmering og programmering i Python, det er ting 

så som objekt aflæsning det handler om, altså fundamentale dele i at kunne få en robot til 

at være selvstændig. 

 

Kursus 3 går lidt væk fra læren om kodning og handler mere om at kunne få robotten til at 

fortælle en historie, denne del er altså mere kreativ med ønsket om at elever selv skal kunne 

komme op med historie de så får robotten til at fortælle.  
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Kursus 4 er i den matematisk verden, ideen bag kurset er at få robotten til at kunne danse 

via programmering. Når det kommer til at kunne danse er timing jo vigtigt og det er her at 

de matematiske evner kommer ind.  

 

Andre formål med robotten nævnes videre i hjemmesiden (Robotlab, NAO Power V6 

Education pack), disse formål inkluderer:  

 

“Hands-on experience by connecting theory with practice to discover a wide range of fields 

linked to robotics such as computer science, mechanics, electronics or control.” 

Altså at bruge robotten giver eleverne en introduktion og hjælper dem med at bliver bedre 

til programmering med robotter. 

 

“Inspiring a high level of motivation & interest for engineer careers. For example: studying 

control to grasp objects or computing matrix or face detection to get NAO moving become 

exciting projects” 

Altså at robotten skulle hjælpe med at få flere børn interesseret i en STEM uddannelse der 

har noget med robotter at gøre. 

 

“Fostering teamwork, project management, problem-solving and communication skills.” 

Det let at se hvordan at have et projekt med en robot kan hjælpe med problem solving og 

project management da det er nogle vigtige ting når det kommer til programmering. Det er 

dog ikke så tydeligt hvordan robotten vil hjælpe elever med at fremme samarbejde og 

kommunikation. 

 

“Projects or labs based approach for teaching core subjects: Reading, Writing, Trigonometry, 

Algebra... as well as Robotics and Computer Science” 

Altså at robotten kan bruges i anden undervisning end bare IT-relateret ting, det at robotten 

kan tale kan for eksempel bruges til undervisning i sprog. 

 

“Improvement of achievement & learning effectiveness” 
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Det er ikke så tydeligt hvad der skal forstås med denne idé, som ikke allerede kunne gøres 

via normal undervisning uden robotten. 

 

“Increasing of female student enrollment and student engagement” 

Flere piger i undervisningen og mere engagement fra eleverne, dog er det ikke tydeligt 

hvordan dette menes at blive hjulpet af robotten. 

 

Som tidligere nævnt i dette kapitel vil vi ikke komme inde på de utilsigtede effekter på 

nuværende tidspunkt da gruppen føler at det er mere relevant at komme ind på de 

utilsigtede effekter i diskussion, hvor der også kan relateres disse til brugen af robotten 

gennem empiri fra Robotter i Folkeskolen og interview med Jens Haugstrup-Andersen. Det 

skal dog afklares at alle formål og kurser i dette afsnit er fra hvad producenten har tiltænkt 

for robotten, og at gruppen kommer til diskutere om robotten lever op disse tilsigtede 

effekter nede i diskussionen. 

 

Trin 4 Teknologiske systemer 

Da NAO-robotten er en elektrisk drevet robot, må der nødvendigvis være en afhængighed af 

elektricitetsnettet der findes, da robotten ikke ville være i stand til at kunne programmeres, 

bevæge sig eller generelt gøre andet end blot at stå stille, uden denne strømkilde. 
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(Illustration over brugen af NAO-robotten i undervisningen, udarbejdet af gruppen, 2019)  

 

Derudover findes det, at NAO-robotten er afhængig af en såkaldt “moder”-computer som 

giver den ordrer og som robotten bliver programmeret af. Robotten har ikke i sig selv et 

interface der kan programmeres eller indstilles på, og er heller ikke forsynet med en 

allerede eksisterende kode, der kunne gøre at den ville bevæge sig eller udføre andre 

handlinger uden programmering fra computer. 

Som allerede nævnt er robotten programmeret via en computer på forskellige kodesprog, 

dette er den primære måde at få robotten til at “lære” nye ting, dette bruges også til at 

fortælle robotten hvad den skal gøre (RobotLab, NAO V6 upgrade). 

 

Med denne tekniske beskrivelse af NAO-robotten, vil vi afslutte dette afsnit og påbegynde 

den mere samfundsrelaterede undersøgelse, hvori vi tager et kig på tidligere forskning og 

derefter går i dybden med Robotter i Folkeskolen, og ser på hvad denne rapport siger 

omkring brugen af NAO-robotten. 

 

3.2 Robotter i folkeskolen 

Da projektet omhandler interaktion mellem en bestemt teknologi og mennesker, giver det 

mening at kigge på den tidligere forskning, der skulle være på området. Heldigvis er der en 
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masse forskning på området omkring interaktion mellem børn og robotter, og vi vil derfor 

bygge rapporten på de tekster, der forekommer mest relevante. 

● Going to School on a Robot: Robot and User Interface- Design Features that Matter 

En journal skrevet af Veronica Ahumada-Newhart og Judith S. Olson, omhandler 

indsamling af data vedrørende brugen af telepresencerobotter i skolen og hvordan de virker 

i forhold til undervisningen. Da de fleste telepresencerobotter er bygget med en voksen 

målgruppe, er det svært at få nogle i børnestørrelse. Teksten tager udgangspunkt i de 

studerende, og inddrager interviews og observationer af forskellige opgaver der er blevet 

stillet. Derudover bliver forældre, undervisere og klassekammerater inddraget i interviews.  

● Humanoid robots supporting children’s learning in an early childhood setting 

En journal skrevet af Helen H. C. Crompton, Kristen K. G. Gregory og Diane D. 

B.Burke, som omhandler undersøgelsen af NAO-robotten i 3 forskellige klasser, tilsvarende 

den danske børnehaveklasse. Ved at benytte “Head Start Early Learning Outcomes 

Framework” analyserer forskerne data fra fokusgrupper, observationer og noter, og kigger 

på de givne resultater for kommunikation og sprog, fysisk, kognitiv og emotionelle 

erfaringer som børnene gør sig. Derudover bliver der kigget på interaktioner mellem 

NAO-robotten, børn og undervisere for at undersøge hvilke succeser og udfordringer der er, 

ved integrationen af en NAO-robot.  

● Alone Together: Why we expect more from technology and less from each other 

En bog skrevet af Sherry Turkle, som omhandler, sammen med hendes to tidligere 

bøger, The Second Self og Life on the Screen, hvordan teknologi og mennesker understøtter 

hinanden, og hvordan teknologi påvirker mennesker og vice versa. Som teknologien udvikler 

sig, således gør vores opfattelse af det. Computer og robotter har ikke længere behov for 

menneskelig input, men kan selv agere, bekræfte og tale til mennesker, samt at genkende 

os. Dette understøttes af at robotdesign i nyere tid er inde for pleje og kammeratskab. 

● Introduction to Science and Technology Studies 

Skrevet af Sergio Sismondo, delen der gøres brug af i rapporten, fokusere på 

feminisme i den videnskabelige og teknologiske verden. Dette omhandler at kvinder har en 

sværere indgangsvinkel til disse områder, og derfor er underrepræsenteret i disse 

fagområder. Der bliver også kigget på de barrierer, som skaber disse forhold, samt hvad 

effekten af disse barriere er.  
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● Robotter i folkeskolen- Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i 

normalklasser 

Skrevet af Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia 

Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna 

Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen og Allan Sayedmirza som et projekt, omhandler 

Robotter i Folkeskolen hvordan robotter påvirker det faglige og det pædagogiske. Der bliver 

undersøgt både for almen undervisning og specialundervisning. Opgaven tager 

udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorledes skolerne begrunder deres interesse for at 

investere i robotter til undervisningen.  

 

Hvad fortæller Robotter i Folkeskolen? 

I Robotter i Folkeskolen fra 2016 er der blevet foretaget observationer af folkeskoleklasser i 

forbindelse med undervisning, hvori der indgår robotter, specifikt NAO-robotten og LEGO 

Mindstorm. I rapporten udføres samtidig interviews med skoleledere og lærere der bruger 

robotterne i undervisningen, og herfra har gruppen opsamlet deres empiri, idet der ikke 

kunne skabes kontakt til en skole der stadig brugte NAO-robotten i den nutidige 

undervisning. Da vi både er inspireret af denne rapport, i forhold til vores indgangsvinkel og 

spørgsmål vi stiller til emnet, og bruger den som empiri, er det vigtigt for vores projekt at vi 

forholder os kritisk til hvad der bliver sagt i denne rapport, og hvordan forskningsgruppen 

har behandlet deres data. Som beskrevet i introduktionen til Robotter i Folkeskolen tidligere 

i denne rapport, bliver robotterne ofte indkøbt med den hensigt at motivere de elever, der 

ikke er stærke når det kommer til boglig undervisning, og generelt motivere alle elever til en 

interesse indenfor teknologi. 

Hvad der så ikke altid er tænkt over fra skolernes side, når de indkøber robotterne, er 

hvordan de skal inkorporeres i den almene undervisning. På side 22 i Robotter i Folkeskolen, 

har Esbensen et al. følgende citat fra en assistent, der foretog observation på en af skolerne: 

“NAO robotten blev købt som lidt af et prestige projekt af deres tidligere skoleleder. Således 

var der ikke tænkt synderligt meget over, hvordan NAO skulle bruges, hvilket desværre også 

har bevirket, at NAO ikke rigtigt bliver brugt den dag i dag. Det er derimod en anden sag 

med LEGO Mindstorm robotterne. I købet af LEGO Mindstorm følger der en masse 

pædagogiske tanker med, hvilket gør dem nemmere at anvende i undervisningen. Derudover 

er LEGO Mindstorm  robotterne også noget mere simple at anvende, hvilket også har gjort, 
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at det er LEGO Mindstorm og ikke NAO som i den dag i dag bliver anvendt i 

undervisningen… Meget af købet af NAO lå i, at der var tale om en god sælger… NAO blev 

dengang set som fremtidens artefakt inden for undervisning, og det ville skolen gerne være 

en del af.” 

(Esbensen et al., 2016, s. 22) 

 

Herfra må det altså forstås, at der lige fra starten har været en usikkerhed omkring, hvordan 

NAO-robotten kan indgå i både fagdidaktisk og motivationsbaseret undervisning. For 

hvordan kan man egentlig skabe undervisning med en robot, hvis der ikke findes 

retningslinjer for hvad den kan? Dette spørgsmål bliver delvist besvaret senere i rapporten, 

da der i et interview bliver sagt følgende: 

 

“Alle lærere har mulighed for at bruge robotterne i undervisningen, men det er kun to af 

lærerne, der gør brug af muligheden. Dette skyldes … at de synes den er for svær at give sig i 

kast med. Der skal bruges for meget tid på at sætte sig ind i det, og så har mange også den 

indstilling, at de gamle læremidler er lige så gode eller måske endda bedre.” (Esbensen et al., 

2016, s. 25) 

 

Ovenstående citat danner, sammen med følgende to citater, en skarpere forståelse for 

lærernes mening omkring inkorporationen af NAO-robotten i den almene undervisning: 

 

“Vi har en ledelse, som rigtig gerne vil have, at det [NAO] bliver brugt… En gang imellem 

bliver jeg sådan spurgt: “Hvordan går det egentlig, får du den brugt?” Men der er ikke 

nogen, der ligesom ved, hvad den skal bruges til. Men der er bare heller ikke noget/- Altså 

det er ligesom ‘find-ud-af-det-selv’-agtigt. Og det kræver bare, at du har en enorm stor 

interesse, og du synes, du har så meget interesse for det, at du også kan bruge din tid på det. 

Og så kunne det bare være rigtig fint, hvis man havde noget sparring med nogen, men igen, 

det er jo også noget, man skal have tid til.” (Esbensen et al., 2016, s. 31) 

 

“Interviewer: Hvordan oplever du processen med at gøre undervisningen med robotter faglig 

og didaktisk meningsfuld? 
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Lærer: Ja den er svær, det skal jeg da indrømme. Den er svær fordi, hvis ikke det handler om 

programmering og kodning, så kan man godt blive mødt med et spørgsmål om, hvad den så 

har af relevans - altså, hvad skulle der være i en robot, hvis ikke det er for programmeringens 

skyld? Og der er nogle enkelte ting, man kan lægge ned over, som for eksempel det med 

sprog, man kunne bruge ham til. Der kan være matematik i det. Der kan være fysik og kemi, 

der kan være nogle fag som… Men de dybere erfaringer med det har vi ikke. Det er 

selvfølgelig noget, vi stadig sidder med og afprøver, men indrømmet, det finder ikke sin 

relevans, hos os i hvert fald, med mindre det er udgangspunktet i IT og programmering.” 

(Esbensen et al., 2016, s. 47) 

 

Lærerne selv er altså af den mening, at selvom NAO-robotten har en kapacitet for at være 

anvendelig i undervisningen, kan det være svært at inkorporere den. Dette kommer ned til 

tid, interesse og den fagdidaktiske relevans, idet lærerne forventes af bruge tid uden for den 

afsatte forberedelsestid til undervisningen, til at sætte sig ind i brugen af robotten, og hvilke 

muligheder der egentlig er i forhold til programmering med den. To lærere siger i et 

interview: 

 

“Lærer 1: Men det kræver bare rigtig lang tid, når man skal sidde og forberede noget og især 

til de små [klasser], for så er det begrænset hvor meget de kan programmere… Men jeg har 

været på kursus i den, men lærte rigtig meget ved bare at sidde og lege med den selv. 

Problemet er jo nu, at vi har vores arbejdstidsregler… 

Interviewer: I synes ikke, I har mulighed for at dykke ned i det og forberede jer? 

Lærer 1: Nej, nej. Også selvom vi er på kurser og sådan noget. Så er der bare ikke tid nok. 

Lærer 2: Nej, der er et kursus i én eller to timer ikke. Men hvis man så ikke har fingrene nede 

i det med det samme, så bliver det jo også bare sådan “Nå”.” (Esbensen et al., 2016, s. 34) 

 

Dette er et interessant punkt, idet lærerne jo netop selv siger, at de ikke føler de har tid til at 

finde en retningslinje for, hvordan robotten kan bruges i undervisningen, specielt for de 

mindre klasser. Dette stilles på tværs i forhold til skoleledernes forventning om, at lærerne 

selv viser engagement og motivation på at bruge en masse tid på at finde muligheder for 

NAO-robotten. En skoleleder udtaler endda i et interview, at når en lærer spørger om, 

hvordan de kan lære at bruge NAO-robotten i undervisningen, svarer de blot at det må 
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læreren selv finde ud af. Altså kan lærerne ikke forvente nogen hjælp eller støtte til at 

udforme denne form for undervisning, der som nævnt i flere citater er utrolig tidskrævende, 

samtidig med at de kun får én eller to timers undervisning i programmering og brug af selve 

robotten. 

Dette bliver yderligere tydeliggjort i følgende citat som kommer i forbindelse med et 

spørgsmål fra en assistent til den IT-ansvarlige lærer på en skole, om hvorvidt de har brugt 

NAO i forbindelse med den almindelige undervisning: 

 

“Altså vi har forsøgt, men den er svær at arbejde med i normalklasser. For der er simpelthen 

for mange, om at arbejde om den samme robot til, at det giver mening. Altså man kan også 

meget, den er jo super avanceret. Men ikke helt lige så let tilgængelig som [LEGO] 

Mindstorm.” (Esbensen et al., 2016, s. 32) 

 

Hvad Esbensen et al. her kommer ind på, er at der ofte kun er én NAO-robot til en hel klasse 

af børn der skal lære at arbejde med den. Dette bliver også udpeget i en beskrivelse af en 

undervisningsgang, hvor der bliver undervist i NAO-robotten i forbindelse med et valgfag. 

”Det er en rolig start på timen. Eleverne har i forvejen sat sig ved computerne og er gået i 

gang med deres programmering af NAO. Valgfaget har arbejdet med NAO siden 

sommerferien. Der er én robot til hele klassen. Mit indtryk er, at læreren har sat dem ind i 

den basale programmering, og så skal de ellers selv lege/programmere NAO til at gøre 

noget. De må selv vælge hvad den skal. De sidder i grupper af to eller tre ved hver 

computer.” (Esbensen et al., 2016, s. 30) 

Dette er altså også en vigtig overvejelse, når det kommer til spørgsmålet om undervisning 

med NAO-robotten: Hvor mange skal der bruges, for at undervisningen kan foregå på en 

effektiv og lærerig måde? Selv hvis en klasse er under 20 elever, virker ideen om kun at have 

én enkelt robot til afprøvning af programmering som et koncept, der måske kan virke i en 

brainstorm, men som i den reelle undervisning vil give konflikter i forhold til hvem der har 

ret til den hvornår. Dette er et tema, vi vil komme ind på igen senere i vores diskussion. 

Ovenstående citat fortsætter med at fortælle at eleverne mangler engagement ved denne 
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type undervisning, og at halvdelen af dem faktisk sidder på Facebook i stedet for at udføre 

de opgaver, der indgår i dagens undervisning.  

Der er altså umiddelbart en helt klar mangel på ressourcer for lærerstaben, når disse skal 

inkorporere NAO-robotten i undervisningen. Både kurser i brugen af robotten, samt 

retningslinjer for hvordan den kan blive en fagdidaktisk del af undervisningen er i tydelig 

mangel på mange skoler, og det kan være svært for lærerne at finde en balance mellem 

forberedelse og programmering, når de kun har lov til at bruge en bestemt mængde tid til 

dette for at overholde loven. Samtidig har lederstaben den holdning, at lærerne selv skal stå 

for det hele, eller støtte sig til hinanden for at finde viden og brug for robotten, og har kun i 

få tilfælde indkøbt kurser til nyansatte lærere så de har en basislinje at basere deres 

undervisning og robotkundskaber på. 

Samtidig har lærerne også svært ved at indløse de motivationer, som skoleledelserne har 

indkøbt robotterne på, idet mange menneskelige faktorer spiller ind over, hvorvidt eleverne 

får det udbytte af robotten, som var tiltænkt. Samtidig kan antallet af robotter, der indkøbes 

til timerne, også have en indvirkning på undervisningskvaliteten, da det oftest virker til at 

undervisning med NAO-robotten bliver en arbejd-selv time for eleverne, hvor de må skiftes 

til at teste deres programmering, og derfor ikke har samme mulighed for at få en flydende 

indlæring gennem konstant trial-and-error, men i stedet kan ende med at sidde og vente på 

lov til at teste, og derfor mister interessen, for i stedet at sætte sig på Facebook eller andre 

distraktioner. 

4. Empirisk metode 

I dette kapitel vil vi gennemgå de forskellige metoder vi gør brug af, for at indsamle og 

analysere data på området. Der vil blive argumenteret for og imod vores valg af analyse - og 

interviewmetode, samt en gennemgang af den empiri, som vores projekt er baseret på. 

I dette afsnit vil gruppen redegøre for forskellige interview - og undersøgelsesmetoder, samt 

afklare vores valg af metode. 

 

Kvalitativ Interviewmetode 

34 



Gruppen har valgt at bruge interviewmetoden, da det er en tovejs kommunikation mellem 

intervieweren, gruppen, og den interviewede. Vi har valgt denne metode, fordi den giver 

mulighed for en åben kommunikation, der kan frembringe nye temaer og idéer under 

interviewet, som vi kan spørge ind til (Rasmussen et al., 2008). 

 

I mange interviewmetoder, gøres der brug af en “semistruktureret” interviewguide, hvis 

formål er at sørge for at interviewet holder sig indenfor de korrekte temaer (Rasmussen et 

al., 2008). Dette betyder dog ikke at interviewguiden skal følges præcist, da den netop skal 

åbne op for muligheden at udforske nye temaer. Gruppen har valgt at afholde et 

semistruktureret interview, da dette vil give mulighed for en naturlig dialog med vores 

interviewperson, og kan give dem mulighed til at bevæge sig ind på emner som vi ellers ikke 

havde forberedt spørgsmål til, ,men kunne tænke os af få en uddybelse på. 

 

En kvalitativ metode har mulighed for at gå i dybden med det givne emne, og kan bruges til 

at finde ny information på området (Rasmussen et al., 2008). Dette foregår som regel ansigt 

til ansigt med folk fra målgruppen. Den information man får samlet kan derudover efter 

testes kvantitativt om der er generelle tendenser i den indsamlede information (Rasmussen 

et al., 2008). 

 

Disse beskrivelser af kvalitative og kvantitative metoder gør det nemmere at vælge hvilken 

retning vores eget interview skal tage. En kvalitativ retning vil give os meget større indsigt i, 

hvordan NAO robotten bliver brugt og hvordan børn reagerer på den i undervisningen. 

 

Eliteinterview 

Gruppen har fået kontakt med Jens Haugstrup-Andersen, der er viceskoleleder på Haahrs 

folkeskole. Han har haft erfaring i at undervise med NAO-robotten, fra hans tidligere arbejde 

på Vissenbjerg folkeskole i Vissenbjerg kommune i 2013. Grundet geografiske barrierer, 

måtte gruppen nøjes med at foretage et telefoninterview, frem for det ønskede 

førstehånds-interview.  
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Ønsket var at få en bedre forståelse for, hvordan NAO-robotten bliver anvendt i 

undervisningen i dag og Haugstrup-Andersens tidligere erfaringer med implementering af 

robotter i undervisningen, giver han et status som en “ekspert” i den faktiske situation der 

sker i undervisningen. Derfor har gruppen valgt at foretage et eliteinterview, også kendt 

som et ekspertinterview, der ifølge Kvale og Brinkmann’s bog InterView-Introduktion til et 

håndværk (2008), er en form for interview som foretages med personer som besidder 

magtfulde stillinger, altså ledere eller eksperter. Disse elitepersoner er vant til at blive 

spurgt omkring deres holdninger, hvilket gør at intervieweren derfor skal besidde en vis 

form for ekspertise indenfor det relevante interviewemne. Dette indebærer at man som 

interviewer har godt kendskab til det givne emne, samt at være fortrolig med 

elitepersonens sociale situation og livshistorie. Grunden til at intervieweren skal besidde 

baggrundsviden indenfor interviewemnet, gør at det resulterer i at der opnås en vis grad af 

symmetri i interviewrelationen (Kvale & Brinkmann, 2008). 

 

Interviewguide til eliteinterview 

Nedenfor ses interviewguiden som er blevet udarbejdet af gruppen på forhånd før 

interviewets afholdelse d. 27 november, 2019. Disse interviewspørgsmål er inspireret af 

rapporten, Robotter i Folkeskolen (2016), samt vores undersøgelses temaer.  

 

 

Undersøgelses temaer: Interviewspørgsmål:  

Hvilken type robotter gøres der brug af, til 

undervisningen af børn?  

● Vil du kort give en introduktion af dig 

selv, og hvordan din relation er ift. til 

robotten brugt i undervisningen?  

● Hvad har motiveret skolen til at 

benytte sig af robotter? Hvad var 

formålet med brugen af robotten på 

skolen?  
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Hvordan bruger Vissenbjerg skole 

NAO-robotten i undervisningen?  

● Hvilken aldersgruppe er der tale om, 

og hvilket klassetrin gik eleverne på?  

● Hvordan blev den brugt i 

undervisningen?  

● Hvilken rolle havde robotten i 

klasselokalet? - Ift. børnene/lærerne  

● Hvad gør robotten i undervisningen? 

(taler, bevæger sig, lære fra sig etc.)  

● Ved du om de stadig gør brug af 

robotten?  

Hvilken funktion har NAO-robotten generelt 

på undervisningen?  

● Hvor længe blev robotten brugt? En 

hel dag, en time af gangen?  

● Er der forskel på hvilke børn der 

interagerer mest med robotten? Er 

det mest drengene som er 

interesseret eller er pigerne også? 

● Hvad er børnenes forhold til 

robotten?  

 

Det skal dog pointeres at der under interviewet med Jens Haugstrup-Andersen blev ændret 

lidt i spørgsmålene, idet der naturligt opstod nye spørgsmål i forbindelse med 

Haugstrup-Andersens svar på ovenstående.  

 

4.1 Hvordan relaterer børn sig til robotter? 

Allerede fra da det første interaktive computerlegetøj blev introduceret tilbage i slutnignen 

af 1970’erne, har børn været i stand til at se, at dette legetøj hverken var dukker, 

mennesker eller dyr, men det har heller ikke virket som maskiner (Turkle, S., 2011). Disse 

computere, camoufleret som elektronisk legetøj og elektroniske spil, har fået børn til at 

starte spontane debatter og diskussioner om hvad disse objekter har kunnet være. I visse 
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tilfælde endte disse debatter faktisk med, at børn anså disse kloge, talende objekter som 

værende tættere på mennesker end dyr. Dette grunder i, at børn i tidlige aldre ser på 

spørgsmålet om hvad der er unikt omkring en person ved at stille dem i kontrast til deres 

‘nærmeste nabo’. Dette skal forstås som, at børn ville sammenligne mennesker med deres 

‘nærmeste nabo’: børnenes familiers hunde, katte, heste eller andre dyr (Turkle, S., 2011).  I 

bogen Alone Together skrevet af Sherry Turkle, bliver dette eksempel af ‘nærmeste nabo’ 

brugt som grundlag til at selv de yngste børn forstår den Aristoteliske forståelse af, at et 

menneske blot er et rationelt dyr, da mennesker er unikke idet at dyr kan have følelser, men 

mennesker er de eneste der er i stand til at have tanker. Turkle fortsætter med at forklare, 

at allerede i midten af 1980’erne, hvor tænkende computere begyndte at blive anset som 

‘nærmeste nabo’ til mennesker, ændrede børns definition af det unikke menneske sig fra at 

mennesker var specielle fordi de kunne tænke, til at hvad der skilte mennesker fra 

intelligente maskiner var evnen til at føle. Computere var intelligente maskiner; i stand til at 

tænke. Mennesker var emotionelle maskiner; i stand til at føle (Turkle, S., 2011). 

 

Men hvordan børn ser robotter er mere end blot et spørgsmål om at adskille dem fra 

mennesker. Da Tamagotchi, et lille æggeformet elektronisk legetøj med skærm og knapper, 

blev introduceret på legetøjsmarkedet i 1997, blev børns forståelse af robotter først 

udfordret, og dette legetøj blev primer for psykologien omkring sociale robotter, i form af 

dets vigtigste elementer værende simple og derfor lette at arbejde med (Turkle, S. 2011). 

Børn ser Tamagotchien som værende kropslig netop fordi at den, ligesom levende væsener, 

hele tiden har brug for pleje, og hele tiden er tændt, hvilket også er ulig maskiner, der kan 

lades være alene eller helt slukkes. Dette betyder at for et barn, har en Tamagotchi “krop 

nok” (Turkle, S. 2011) til at barnet kan forestille sig dens død. For at holde en Tamagotchi i 

live, må et barn (eller en anden plejer) sørge for at den får mad, bliver underholdt og gjort 

rent i dens digitale hjem, indtil den med nok pleje vokser op til at være voksen. Hvad der 

derudover var specielt for Tamagotchis, var evnen til, på deres egen simple måde, at udvikle 

forskellige personligheder, alt efter hvordan de blev behandlet mens de voksede op. Det kan 

dermed ses, at når Tamagotchi satte børn i en rolle af en plejer, lærte de at digitalt liv også 

kan være følelsesmæssigt udfordrende; at selv noget der udelukkende eksisterer digitalt kan 

have forpligtelser og fortrydelser. 
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I Alone Together kommer S. Turkle ind på utallige eksempler på, hvordan børn relaterer til 

og opfører sig når det kommer til robotlegetøj som eksempelvis Tamagotchis. Med kravet 

om, at der altid skal være en til at ‘tage sig af’ det digitale væsen inde i 

Tamagotchi-maskinen, begynder børn nemlig at føle et ansvar for det digitale liv, på samme 

måde som de ville føle ansvar for et kæledyr. De taler om, at man ikke kan slukke for 

Tamagotchien; at den altid er tændt, altid er på. At den reagerer på hvordan man behandler 

den, og kræver at man interagerer med den for at holde sig i live. For børn, er denne tilstand 

altid at være ‘tændt’ et tegn på liv; de ved godt, at hvis noget er ‘slukket’, er det dødt 

(Turkle, S., 2011), da hverken mennesker eller dyr kan leve, hvis der bliver ‘slukket’ for dem. 

Og selvom børn ikke kan diskutere den dybere filosofiske betydning af en computers liv, kan 

de med den daglige omgang om en Tamagotchi alligevel afgøre, at en Tamagotchi er 

levende nok til at blive sørget over, når den ‘dør’ (Turkle, S., 2011). Det kan altså ses med 

Tamagotchis, at børn begynder at sørge over kunstigt liv; børn sørger ikke over for eksempel 

Tamagotchis på samme måde som de sørger over en dukke der går i stykker. Børn 

bestemmer selv, hvad liv der findes i en dukke, bamse eller legetøjsbil; men livet i en 

Tamagotchi har sine egne behov, ønsker og agendaer (Turkle, S., 2011). Dette betyder, at 

når børn sørger over en Tamagotchi, sørger de ikke blot over tabet af en elsket genstand; 

men også over tabet af det liv, som en Tamagotchi har ledt. 

 

Da furbies kom på markedet i 1998, var det startskuddet til endnu en udvikling af børns 

forståelse af robotter. Følgende citat fra Alone Together af S. Turkle viser en gruppe på 15 

børn i alderen 5-8 år, der for første gang bliver introduceret til en furby:  

“He’s a baby! He said, “Yum.” Mine’s a baby? Is this a baby? Is he sleeping now? He 

burped! … Oh, look it, he’s in love with another one! Let them play together! It’s 

tired. It’s asleep. I’m going to try to feed him. … This is a robot. Is this a robot? What 

has this kind of fur? … It’s kind of like it’s alive. And it has a body. It has a motor. It’s 

a monster. And it’s kind of like it’s real because it has a body. It is alive. It is not alive. 

It is a robot.” 

(Turkle, S., 2011, s. 36) 

Ud fra dette citat kan det argumenteres, at børnene hurtigt fandt frem til at en furby er en 

maskine, men også levende nok til at de skulle tage sig af den. De forsøger at relatere sig til 

den ved at sammenligne hvad furbien gør, med ting som de selv har gjort eller set andre 
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gøre. De bruger logik og skepsis til at udarbejde, hvad en furby er; dyr har pels. Er den et 

dyr? Har rigtige dyr en motor? Denne form for diskussion åbner op for forståelse af hvad der 

er biologisk og mekanisk, og hvordan disse to kan bruges til at forklare den samme ting, eller 

skabe ny forståelse af liv (Turkle, S., 2011). I Turkles bog forklares dette med eksemplet om 

9-årige Pearl, der mener at en furby dør, når man tager batterierne ud af den, og at et 

menneskes død er det samme som “at tage batterierne ud af en furby.” 

 

4.1.1 Undersøgelser af robotter i klasselokalet 

I dette afsnit vil gruppen gennemgå nogle eksempler på brugen af robotter i et klasselokale, 

herunder telepresence robotter som kan hjælpe hjemmeblivende elever, samt hvordan 

NAO-robotten inkorporeres i en børnehaveklasse. Disse undersøgelser inddrages i 

projektrapporten for at give en bedre forståelse for hvad tidligere forskning har vist om 

brugen af robotter i undervisningen, og skabe en sammenligning mellem disse og 

interviewet med Jens Haugstrup-Andersen.  

 

Going to School on a Robot: Robot and User Interface- Design Features that Matter 

Denne artikel, af Veronica Ahumada-Newhart & Judith S. Olson, omhandler en undersøgelse 

foretaget på 19 forskellige hjemmeunderviste elever med kroniske sygdomme, som bliver 

undervist af en telepresence robot, som underviser dem i 4-5 timer i løbet af en normal 

skoleuge. Ahumada-Newhart og Olson har observeret, samt afholdt interviews med 

eleverne, elevernes forældre, lærere, administratorer og klassekammerater 

(Ahumada-Newhart et al., 2019).  

 

Den telepresence robot tilbyder elever, som ikke er i stand til at gå i skole grundet diverse 

medicinske problemer, at blive undervist af robotten derhjemme, så de stadigvæk har 

chancen for at udvikle sig på det akademiske plan. I artiklen nævnes der at i USA benytter 

man sig af disse robotter i gennemsnitligt underviser i 4-5 timer om ugen, hvor de udover 

disse timer skal lave øvelser og får lektier for. Dette kan ifølge Ahumada-Newhart og Olson 

hjælpe de hjemmeblivende elever med at de ikke føler sig bagud akademisk, dog er 

robotten ikke i stand til at bidrage til barnets sociale, samt emotionelle udvikling. Nylig 

teknologisk udvikling har dog skabt muligheder for at den hjemmeblivende elev også kan 
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være inkluderet i undervisningen. Nogle undervisere har eksperimenteret med at inkludere 

eleven via videoopkald, så der blev skabt en forbindelse mellem skolen og hjemmet 

(Ahumada-Newhart et al., 2019). I undervisningen er man for nyligt begyndt at 

implementere den telepresence robot i en mobil-form, som består af en videoenhed 

placeret på en mobil robot, som den hjemmeblivende elev er i stand til at styre hjemmefra. 

Denne mobilitet gør at eleven kan bevæge robotten rundt i klasselokalet, samt kan de være 

til stede i frokostpauser og skole forsamlinger, så længe der er god forbindelse til WiFi 

(Ahumada-Newhart et al., 2019). 

 

I undersøgelsen anvendte forskerne sig af to telepresence robotter, herunder VGo og 

Double. 

Indsamlingen af data for denne undersøgelse foregik over en periode på fire år, 2013-2017. 

Deltagerne af undersøgelsen var 19 forskellige elever, i aldersgruppen 5-18 år, herunder 10 

drenge og 9 piger. Ud af de 19 elever, var der 11 som var raske nok til at få foretaget et 

interview af forskerne.  Eleverne fik brugt robotten mere end de normale fire timer om 

ugen, dog var det ikke en fuld skoleuge, som normalt ligger på 30-35 timer om ugen. 

Ydermere fik hver elev tildelt deres egen robot til undersøgelsen (Ahumada-Newhart et al., 

2019). 

 

Konklusionen af denne undersøgelse indikerer at brugen af telepresence robotten i 

undervisningen er primært succesfuld til at give de hjemmeblivende elever mulighed for at 

deltage i klasselokalet. Ifølge Ahumada-Newhart og Olson er det muligt at de mobile 

robotter vil blive implementeret i klasselokalerne i fremtiden, og derfor vil robotten blive en 

del af elevernes hverdag. De nævner dog også at det er vigtigt at man designer effektive 

robotter til brug i undervisningen for at kunne implementere dem på traditionelle skoler, 

samt have succes for den virtuelle inkludering af den hjemmeblivende elev 

(Ahumada-Newhart et al., 2019). 

 

Humanoid robots supporting children’s learning in an early childhood setting 

Tre forskellige børnehaveklasser fik implementeret den humanoide robot NAO i deres 

undervisning, for at foretage en kvalitativ undersøgelse om hvordan børnene ville interagere 

med robotten. Forskerne har kvalitativt undersøgt deres data i form af fokusgrupper, 
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observationer, feltnotater, samt undersøgt sprog og kommunikation, fysisk, kognitive og 

social-emotionelle læringsoplevelse for børnene. Ydermere har forskerne undersøgt 

interaktionerne mellem robotten og børnene, samt læreren, for at kunne identificere 

succesfulde oplevelser, såvel som udfordringer der opstod under integrationen af NAO i 

klasselokalet (Crompton et al., 2018).  

Deltagerne af undersøgelsen bestod af 3 lærere, 3 hjælpelærere og 50 børnehaveklasse 

elever, herunder 28 af dem var piger. De tre børnehaveklasser befinder sig i EC-center, 

lokaliseret i den sydøstlige del af Amerika. Eleverne som deltog i undersøgelsen, befandt sig 

i aldersgruppen fra 3-5 år (Crompton et al., 2018). Crompton nævner at centeret havde 

begrænset finansiering til teknologi, hvilket resulterede i at der var minimal adgang til 

teknologi i klasselokalet. Ydermere havde lærerne begrænset tid i løbet af deres 

arbejdstimer til at deltage i professionel udvikling, samt indsamle viden og forberede sig til 

undervisningen (Crompton et al., 2018).  

Undersøgelsen blev inddelt i tre faser: planlægning, implementering og til sidst refleksion. I 

løbet af den første fase, planlægningen, deltog lærerne og hjælpelærerne en times lang 

samling, hvor at forskerne introducerede dem for de grundlæggende funktioner af 

NAO-robotten. I fase to, implementererede lærerne NAO-robotten i undervisningen, som 

stod for to lektioner på en varighed af 30-45 minutter hver. I denne fase observerede 

forskerne undervisningen, men deltog ikke i den, dog interagerede de kun med lærerne hvis 

de skulle have hjælp til nogle tekniske problemer. Til sidst, i fase tre, blev der afholdt 

semistrukturerede fokusgruppe interviews med lærerne og hjælpelærerne, hvor de blev 

bedt om at reflektere over deres oplevelser med NAO-robotten i undervisningen (Crompton 

et al., 2018).  

Konklusionen af undersøgelsen indikerer at robotten var i stand til at hjælpe børnene i alle 

læringsdomæner. Børnene var nysgerrige for NAO-robotten, idet data viser at de viste 

begejstring for at ”snakke med”, havde øjenkontakt med robotten og generelt viste 

interesse for at lære mere omkring læringsrobotten. Udfordringer viste sig i form af lærerne 

havde manglende erfaring når det kom til robotten. Undersøgelsens fund viser at humanoid 

robotter er et værktøj som kan bidrage med nye muligheder indenfor uddannelsen. Dog 

pointerer Crompton at som med alt slags nyt udstyr i klasselokalet, afhænger lærerens evne 
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til at planlægge implementeringen af værktøjet i undervisningen af deres egen ekspertise 

indenfor værktøjet. Jo mere erfaring lærerne får med brugen af robotter, samt også har en 

forståelse for omkostninger og begrænsninger, jo mere ville de være i stand til at forlænge 

fordelene til småbørn. Dette vil sige at hvis skoler ønsker at implementere humanoid 

robotter i undervisningen, som f.eks. NAO-robotten, skal lærerne have en introduktion til 

robotten som et undervisningsværktøj, samt mere tid til at planlægge 

undervisningsaktiviteter som bedst benytter sig af robotten kompetencer (Crompton et al., 

2018).  

 

5. Analyse af data 

I dette kapitel vil gruppen analysere den indsamlede empiri, ud fra tre relevante temaer, der 

kommer omkring de grundsten gruppen har fundet gennem arbejdet på dette projekt. 

De tre temaer, som analysen vil blive delt op i, er: Motivation for implementering af 

NAO-robotten i undervisningen, teknologisk interesse, kønsfordeling, og ressourcer til 

lærerne. 

 

5.1 Motivation for implementering af NAO-robotten i undervisningen  

Som nævnt under teoriafsnittet Robotter i Folkeskoler, så har folkeskoler tre hoved 

motivationer til at inkorporere robotter ind i undervisningen; for at motivere eleverne, for at 

forberede eleverne til en forventet fremtid og for at skolen kan være teknologisk 

’first-mover’, det vil sige kan profilere sig på teknologi (Esbensen et al., 2016).  

 

Jens Haugstrup-Andersen lod det være kendt, at Vissenbjerg folkeskolen inkorporerede 

NAO-robotten i undervisningen, i det håb at det ville hjælpe med at give eleverne en 

færdighed i programmering, på en sjov og overskuelig måde, som kan hjælpe dem senere i 

livet. Dette tilsvarer motivationerne som blev nævnt i Robotter i Folkeskolen. Det som 

folkeskoler egentlig ønsker at opnå med inkorporering af robotter i undervisningen er at 

hjælpe deres elever med at udvikle færdigheder over interesse i programmering. Interessen 
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er mere en følge af at eleverne skaber en forståelse for hvad programmering egentlig er, og 

at emnet ikke er så abstrakt for dem længere. Folkeskolerne har indset at programmering 

kommer til at have en stor indflydelse på fremtiden, og de vil derfor hjælpe deres elever til 

at have de nødvendige færdigheder indenfor programmering. Programmerbare robotter 

viser sig at være en sjov og interessant måde at introducere folkeskoleelever til 

programmering.  

 

Jens Haugstrup-Andersen nævner også at der er en større interesse for programmering fra 

drengenes side, og at folkeskolen arbejder på at inddrage flere piger, men at det er også 

vigtigt at pigernes deltagelse er ved deres egen initiativ. En af de måder som Vissenbjerg 

folkeskole har prøvet at få pigerne mere engageret, er ved at lade dem være med på deres 

egne præmisser og ikke stå i vejen for at pigerne f.eks. arbejder på møbler til NAO-robotten, 

i håb om at mere interaktion med robotten vil skabe mere interesse i robottens interne 

funktioner.  

 

Så hvad interviewet har afsløret om Vissenbjerg folkeskolens motivation til at inkorporere 

NAO-robotten er, at de håber at forbedre deres elevers programmeringsfærdigheder, og 

som et resultat håber de at få flere piger til at interessere sig for programmering.  

Dette kan sættes i sammenhæng med den feministiske tankegang, da skolerne prøver at 

komme den tidligere mandsdomineret videnskab til livs, ved at inddrage pigerne allerede i 

en tidlig alder, i folkeskolen. Det at skabe interessen hos pigerne i så tidlig en alder kan 

medfører at flere kvinder ender med, at komme ud i erhvervslivet som forskere eller andet 

lignende, i en bredere vifte af fagområder. Dette er netop dét feminismen har til formål at 

gøre op med - for at skabe en større ligevægt mellem kønnene inden for den videnskabelige 

verden.  

 

5.2 Teknologisk interesse og kønsfordeling  

Gruppen foretog d. 27/11-19 et telefoninterview med Jens Haugstrup-Andersen. Der vil i 

dette afsnit blive taget udgangspunkt i dette interview med Haugstrup-Andersen, samt 

inddrages tidligere nævnte artikler med undersøgelser af robotter i undervisningen.  
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Haugstrup-Andersen blev i 2013 inviteret af Seniorprojektlederen Steen Harder Ulrichsen, 

fra Teknologisk Institut, til NAO’s hovedkvarter i Paris. Her blev de introduceret til den 

humanoide robot, og her besluttede Haugstrup-Andersen sig for at købe en NAO-robot til 

Vissenbjerg skole. 

 

Planen var, ifølge Haugstrup-Andersen, at være den førende skole inden for IT på hele Fyn. 

Han nævner dog at det var for optimistisk at have den vision tilbage i 2013, i forhold til hvor 

teknologien var henne i undervisningen på daværende tidspunkt. Ønsket var at få 

robotteknologi og IT til at blive en større del af undervisningssektoren, så denne kunne måle 

sig med de større industrier som allerede havde gjort brug af teknologi, på flere områder, i 

mange år. 

“[...] de jo været stærke i bilindustrien … f.eks. I selve industrien … faktisk så er 

sundhedssektoren også ret godt med på robotter, men undervisningsverden har haltet 

bagefter længe[...]”  

Men med tidligere nævnte udsagn om at ideen var en smule for optimistisk, og trods 

eventuelle teknologiske komplikationer, har Vissenbjerg skolen alligevel haft succes med 

indførelsen af teknologi og NAO-robotten i undervisningen. Siden indførelsen i 2013 har 

robotten været brugt i en bred vifte af undervisning og på mange forskellige klassetrin. Der 

gøres brug af NAO-robotten fra 4. klasse og helt op til og med 9. klasse. Der er dog stor 

forskel på hvordan robotten bruges i undervisningen.  

 

“måden det sådan var struktureret på det var at vi havde alle fra 5. – 9. klasse havde en 

ugentlig IT-time på skemaet … og det vil sige at så var der rig mulighed for at få den 

implementeret alle steder […]” 

 

Ifølge Jens Haugstrup-Andersen, så i 4. klasse skabes der kendskab til robotten og der bliver 

lagt op til at der fra 5. klasse vil være en ugentlig skemalagt time hvor der bliver undervist i 

IT. Denne ugentlige IT-undervisning indebærer at eleverne lærer omkring NAO-robottens 

funktioner, samt lærer hvordan robotten programmeres, og de får selv lov til at 
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programmere robotten. Haugstrup-Andersen nævner at der i selve programmet findes en 

virtuel robot, som gør at man er i stand til at arbejde med programmet uden nødvendigvis 

at være koblet til selve NAO-robotten. Dette gør at flere elever kan bruge deres tid på at 

programmere robotten, selvom deres eget program ikke er koblet til den, og på den måde 

ville alle eleverne være aktive. Endvidere fortæller Haugstrup-Andersen at de havde lagt 

forløb i IT-undervisningen, som ville tage udgangspunkt i de mest essentielle ting indenfor 

blok programmering, herunder de mest håndgribelige koncepter såsom gentagelser og 

variabler. Han nævner dog at eleverne fik mere ud af at se det blive visualiseret gennem 

NAO-robotten, når de koblede deres program til og kunne se at deres program fik robotten 

til at gøre de ting som de havde sat ind i programmet. 

 

De små elever i 4. klasse ser robotten mere som et legetøj hvor de eksempelvis producerer 

senge til den, fordi de finder den “nuttet” og de synes den mangler et sted at sove. Hvor 

imod fra 5. klasse og op er der mere fokus på teknologien bag NAO-robotten, og hvad den 

kan bruges til i fremtiden. Børnene på disse klassetrin lærte lavpraktisk kodning, som de 

kunne anvende til at få robotten til at bevæge sig, så eleverne fik en visualisering af hvordan 

deres kode virker i praksis. Særligt 9. klasserne finder robotten brugbar til deres 

eksamensforberedelse i flere fag, herunder IT, fysik og kemi.  

Ydermere fortæller Haugstrup-Andersen at der var en P.h.d-studerende fra Teknologisk 

Institut, som studerede adfærd, tilknyttet til projektet i forbindelse med at undersøge 

hvordan eleverne, såvel som lærerne, interagerede med NAO-robotten. Det var i denne 

sammenhæng at det blev observeret at 4. klasserne fandt den humanoide robot ‘nuttet’, 

grundet dens udseende. 

 

Haugstrup-Andersen nævner, at der har også været en lille udfordring med at skabe en 

interesse for NAO-robotten, hos pigerne i forhold til drengene, som i højere grad har 

interessen for teknik i forvejen.  

“[...] at sørge for at programmering også kan tiltale piger men [...] den tiltaler dem som har 

en interesse i teknologi og programmering … og det er i hvert fald vores oplevelse at … nok i 

højere grad drenge end piger [...]” 
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Der nævnes dog tidligere i rapporten, at Vissenbjerg skolen forsøger på bedste vis at komme 

denne problemstilling til livs, ved netop at lade piger være med i deres eget tempo og ved 

eget initiativ. Pigerne har en anden opfattelse af robotten end drengene har, og derfor er 

deres tilgang til den også anderledes. Det er derfor vigtigt at sørge for at pigerne langsomt 

får opbygget et teknologisk, professionelt forhold til robotten, så de kan benytte sig af dem i 

en evt. eksamens situation, og i fremtiden bruge deres teknologiske kompetencer i deres 

arbejdsliv.  

 

5.3 Ressourcer til lærerne  

Der opstod dog også lidt udfordringer med brugen af robotten, i form af at ikke alle lærerne 

havde interessen eller kompetencerne til at undervise i IT på forhånd, og derfor fravalgte at 

deltage i det lærerteam der skulle indføre NAO-robotten i undervisningen. De lærere som 

valgte at benytte sig af robotten i klasselokalet, var primært lærere med en IT-baseret 

baggrund eller lærere som havde interesse for emnet. 

“[...] det har været sådan at min opgave var at brede det til resten af lærerkollegaerne med 

på det her med at robotter skulle være en del af undervisningen … og det er også lykkedes til 

dels […] desværre er det nok sådan med teknologi at … det afhænger meget af hvad den 

enkelte har af kompetencer […] så hvis den mangler så er det lidt svært at få det bredt ud i 

en hektisk hverdag … så oftest så hænger IT på dem der enten har en interesser eller dem 

der har decideret tid til sådan en opgave […]” 

 

Dette kan være en udfordring for udbredelsen og brugen af NAO-robotten i undervisningen, 

idet at hvis de kvalificerede lærere bliver ansat et nyt sted, og derfor er en IT-lærer mindre 

på skolen - eller måske slet ikke er nogle tilbage på skolen, ender robotten desværre oftest 

på en hylde og bliver ikke taget i brug længere. Dette er dog ikke tilfældet på Vissenbjerg, da 

der helt fra indførelsen af NAO-robotten, har været mange lærere ansat med en IT-baseret 

baggrund, hvilket har haft stor indflydelse på succesen med at bruge NAO og nok også er 

grunden til at de stadig gør brug af robotten, den dag i dag. 
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“ [...] vi havde mange lærere [...] i forhold til andre skoler så … har den nu alligevel været 

delt ud på en del lærere … men det var nogle der havde … ja IT-lærere [...]”  

Dette har grundet at de på Haahrs skole har et teknologiudvalg, som består af undervisere 

der fungerer som IT-vejledere, og hjælper deres kollegaer i timerne, hvis der opstår 

problemer med brugen af robotterne. Netop for at kunne komme problemet til livs, før det 

opstår - så man undgår at robotterne finder vej til de støvede hylder og ender med ikke 

længere at blive brugt i undervisningen.  

 

5.3.1 Opsamling af interview med Jens Haugstrup-Andersen  

Ud fra interviewet med viceskoleleder, Jens Haugstrup-Andersen, kan man se at 

NAO-robotten har været med til at skabe en interesse for programmering blandt eleverne 

på Vissenbjerg folkeskole, idet at deres programmer bliver visualiseret via brugen af 

NAO-robotten. Som tidligere nævnt, var dette også ønsket for Haugstrup-Andersen og 

Vissenbjerg, idet at de ønskede at folkeskolen ville blive den førende skole inden for IT på 

Fyn. Til trods for at denne vision var optimistisk på daværende tidspunkt, i forhold til 

udviklingen af teknologien inden for undervisningen, viste NAO-robotten at have primær 

success i klasselokalet blandt eleverne på Vissenbjerg folkeskole. Denne succes er grundet at 

eleverne skaber bekendtskab med robotten allerede fra 4. klasse af, hvor de bliver 

introduceret for robottens visuelle funktioner, i form af interaktion med robotten. I 

interviewet bliver det beskrevet, at børnene finder NAO-robotten “nuttet”, hvilket sammen 

med Sherry Turkles Alone Together forstærker ideen om, at børn i den alder (i denne 

forbindelse 4. klasse, altså omkring 9-10 år) stadig har et lidt simplere syn på robotter. Dette 

stemmer ligeledes overens med Piagets ide om den kognitive udvikling, idet børn i alderen 

ca. 6-11 år stadig er i den konkret-operationelle periode, og først i den sene ende af denne 

periode begynder at tænke i en abstrakt tankegang (Huitt & Hummel, 2003). Med ideen om 

“nærmeste nabo” (Turkle, S., 2011), kan det argumenteres at interaktionen med 

NAO-robotten foregår mere som leg og udforskning af noget, der er levende uden at være 

levende, end den foregår som decideret undervisning i programmering. Dette giver altså 

børnene en lettere måde at relatere sig til NAO-robotten, især hvis de ikke har haft omgang 
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med robotlegetøj før, og derfor først bliver introduceret til sådanne i skolen. Selvom 

eleverne på dette klassetrin er lidt ældre end de børn, der bliver beskrevet i Alone Together, 

er måden at se på og relatere sig til robotter meget den samme, blot på et lidt mere 

abstrakt niveau; dette kan igen relateres til Piagets lære om den kognitive udvikling (Huitt & 

Hummel, 2003). Hvor børn i 9-10 års alderen sandsynligvis ikke længere debattere hvorvidt 

NAO-robotten er levende eller ej, er der stadig den biomekaniske tanke bag om at 

sammenligne med et menneske, specielt i forhold til hvordan NAO-robotten ser ud. 

 

Derudover får eleverne efterfølgende i 5. klasse en introduktion til basis 

blok-programmering og til hvordan de kan programmere robotten, ved hjælp af de 

ugentlige IT-lektioner, som fortsætter til og med 9. klasse. Nogle af 9. klasses eleverne 

anvender faktisk NAO-robotten til deres eksamensforberedelse i fag som fysik, IT og kemi 

(Haugstrup-Andersen, Interview november 2019).  

 

Rapporten, Robotter i Folkeskolen (2016), viste at NAO-robotten oftest bliver brugt i valgfag, 

eller af IT-interesserede lærere i deres undervisning, men at undervisningen med denne 

robot til tider har svært ved at engagere alle elever, mens undervisningen foregår. Desværre 

fortæller rapporten ikke hvilke klassetrin disse valgfagstimer foregår på, men det må 

antages at det er de højere klasser, da valgfag og projekter oftest bliver brugt som 

udskolings supplement.  

 

Jens Haugstrup-Andersen udtalte i interviewet at der var opstået nogle udfordringer i 

forhold til den teknologiske interesse og kønsfordelingen, hvilket lægger sig meget op af 

lignende information fra rapporten Robotter i Folkeskolen, hvor der også bemærkes at 

pigerne oftere begår sig i forsknings- og designdelen af robotprojekter (Esbensen et al., 

2016).  

En lærer understreger i et interview, at der netop ikke er noget genetisk for interessen for 

programmering;  

“Med programmering og i projekter er det stadig pigerne, der tager sig af forskningsdelen, 

og drengene der tager sig af programmering. Og nu er vi altså ikke genetisk udstyret 

sådan… så der må være noget i den forventning, den kulturelle forventning, vi møder 

eleverne med. Så derfor forventer vi af pigerne, at de også skal kunne programmere.”  
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(Esbensen et al., 2016, s. 49) 

Det fortsættes endvidere, at forskningsdelen i disse projekter blandt andet indeholder 

tegninger og prototyper, altså selve forarbejdet med design og funktionalitet af robotten, 

mens drengene oftere begår sig i programmeringsdelen. Ledelsen har altså en forventning 

om, at pigerne stadig deltager i robot undervisningen, selv hvis de ikke vil deltage i 

programmeringen.  

 

Der hvor der opstod udfordringer for Vissenbjerg skole, var i forhold til at det ikke var alle 

lærerne på folkeskolen der havde interessen, eller kompetencerne, til at undervise indenfor 

IT-området, og derfor ikke var i stand til at implementere NAO-robotten i deres 

undervisning. Dette resulterede i at de kun var en gruppe udvalgte lærere, med kendskab 

indenfor IT, som valgte at inkorporere NAO-robotten i deres undervisning. Ydermere, valgte 

Haugstrup-Andersen derfor at forme et teknologiudvalg på hans nuværende arbejdsplads, 

Haahrs skole, hvor der er IT-vejledere som kan assistere deres kollegaer, hvis de er løbet ind 

i problemer med at anvende robotten i deres undervisning (Haugstrup-Andersen, Interview 

november 2019). 

 

Dette problem med implementeringen af NAO-robotten i undervisningen er et 

gennemgående problem der også bliver omtalt i Robotter i Folkeskolen, idet mange lærere 

oplever mangel på ressourcer til både læring af programmering af robotten, og 

retningslinjer for hvordan den kan bruges i den fagdidaktiske undervisning. I Esbensen et al.s 

rapport bliver der endvidere fortalt, at NAO-robotten ikke bliver brugt lige så meget som 

LEGO Mindstorm, da denne robot er både lettere for lærere og elever at programmere, men 

også har et langt større ressourcebibliotek til hvordan den kan bruges i fagdidaktisk 

undervisning, eller med pædagogiske læringsmål ved brug. 

 

Tidligere i projektrapporten præsenterede gruppen tre begrundelser for at anvende sociale 

robotter i klasselokalet:  

1.       For at motivere eleverne 

2.       For at forberede eleverne til en forventet fremtid 
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3.       For at skolen kan være teknologisk ’first-mover’, det vil sige kan profilere sig på 

teknologi. 

(Esbensen et al., 2016). 

 

Der kan drages paralleller til interviewet med Jens Haugstrup-Andersen, da han bl.a. 

fortæller at eleverne på Vissenbjerg skole blev mere motiveret af at kunne se robotten 

bringe deres kode til ‘live’, og det er netop dette der skaber børnenes voksende interesse 

for IT på Vissenbjerg.  

 

Da fremtiden peger i den teknologiske retning er det vigtigt at forberede børnene og de 

unge i en tidlige alder så de er godt rustet til at kunne klare sig i en IT-præget verden.  

Vissenbjerg skole har gjort sig mange forberedelser og indkøbt en række forskellige 

teknologiske artefakter, for at kunne være de førende indenfor IT i undervisningen. Jens 

Haugstrup-Andersen udtaler at de, på skolen gjorde meget ud af at få så mange af lærerne 

med som muligt, så alle kunne gøre brug af teknolgi - særligt NAO-robotten - i deres timer. 

Vissenbjerg gik fra at være en traditionel folkeskole med traditionel undervisning, til at være 

en skole hvor udviklingen af  teknologiske færdigheder og IT-kompetencer blev vægtet højt, 

og er en del af det grundlæggende fundament for undervisningen. Folkeskolen har 

investeret i teknologisk udstyr, herunder interaktive tavler i alle klasselokaler, 

NAO-robotten, en drone og diverse gadgets, hvilket understøtter deres teknologiske 

omlægning (Vissenbjerg Skole, 2019).  

 

Ovenstående understreger, hvordan Vissenbjerg skolen benytter sig af de tre begrundelser 

for implementering af sociale robotter i undervisningen, som nævnes i Robotter i 

Folkeskolen.  

 

5.4 Hvilken påvirkning har NAO-robotten på undervisningen  

Den tidligere nævnte artikel, Humanoid robots supporting children’s learning in an early 

childhood setting (Crompton et al., 2018), er med til at understøtte problematikkerne som 

nævnes i interviewet med Jens Haugstrup-Andersen, herunder lærernes manglende faglige 
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erfaring i forhold til implementeringen af NAO-robotten i undervisningen. Undersøgelsen 

som Crompton et al. foretog, blev inddelt i tre faser; planlægning, implementering og 

refleksion. I den første fase, gav forskerne lærerne en times introduktion til robottens 

funktioner, men de fik ikke informationer omkring hvordan robotten ville passe ind i deres 

undervisning. I fase to var det op til lærerne at planlægge hvordan robotten skulle være en 

del af undervisningen. Tredje fase var en opsummering fra lærerne om deres oplevelser 

(Crompton et. al., 2018). Undersøgelsen konkluderede at NAO-robotten var i stand til at 

hjælpe børn til lære, dette stemmer overens med Jens Haugstrup-Andersens pointe, i at der 

er en positiv reaktion på NAO-robotten fra både eleverne og lærernes side, men, som nævnt 

tidligere i denne rapport, kræver det en faglig baggrund fra lærernes side, for at eleverne 

kan få det fulde udbytte af undervisningen. 

 

Robotter i Folkeskolen ser på NAO-robotten fra både børnenes, lærernes og skoleledernes 

side: For lærerne er der en klar relevans for NAO-robotten i den IT-baserede undervisning, 

specielt med tanker på programmering og robot kundskaber, mens skolelederne gerne ser 

den brugt i alle former for undervisning, således at deres skole kan fremstå som teknisk 

foran. Børnene selv finder den meget interessant, men der er stadig en tydelig forskel i 

interessen mellem kønnene; Hvor drenge ofte ser det med at programmere NAO-robotten 

som interessant, en “spaceteknologi” (Esbensen et al., 2016, s. 50), er der knap så meget 

interesse fra pigerne. Mange piger udtrykker et savn på noget mere kreativt, og vil ofte 

fokusere mere på design aspektet af robotten end dens programmering. Nogle piger 

udtrykker endda, at netop fordi deres veninder ikke er interesserede, har de ikke lyst til selv 

at vælge programmering som det de vil fokusere på i valgfag eller projekter (Esbensen et al., 

2016). Dette tyder på, at der en en kulturel eller social barriere, der kan hindre pigerne i at 

vælge noget de synes er interessant, blot fordi de andre piger siger nej. Desuden er der også 

selv hos drengene til tider problemer med engagementet, selv hvis interessen er der for at 

lære at programmere en robot. I følgende citat beskrives en lærers oplevelse af elevernes 

motivation for at lære med NAO-robotten: 

“Jeg ved, at elever har en ‘aha oplevelse’ til at starte med. Og når de finder ud af, at de 

faktisk kan, at der stort set ikke er nogen begrænsninger for, hvad de kan få ham til. Nu siger 

jeg ham, men i hvert fald vores robot så, så begejstres en del af dem over det, at de faktisk 
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har mulighed for at gøre ja stort set, hvad som helst. De kan få prøvet nogle ideer af, de har. 

Men der er også mange der falder fra efter et stykke tid.” (Esbensen et al., 2016, s. 31). 

 

Ifølge Jens Haugstrup-Andersen, har tidlig introduktion til NAO-robotten skabt en større 

interesse for programmering på de højere klassetrin, men stadig med en klar dissonans i 

fordeling af drenge og piger der har interesse (Haugstrup-Andersen, Interview november 

2019). Dog skal det siges, at den tidlige introduktion til NAO-robotten også har bevirket, at 

Vissenbjerg skole stadig bruger denne. 

 

6. Diskussion og refleksion 

Med alle disse informationer i hovedet, kan man med rette spørge: Hvorfor blev 

NAO-robotten indført i folkeskolerne, og hvorfor bliver den ikke brugt så meget længere? 

Fra Robotter i Folkeskolen ved vi, at NAO-robotten først blev bragt på bane som en 

motivationsfaktor på folkeskolerne, med håbet om at forberede eleverne på en teknologisk 

fremtid, og desuden med ønsket om at være teknologiske first-movers; altså at skolerne 

ville blive set som teknologisk fremme, og bedre egnet end andre til at lære børn om 

teknologi og pejle dem i retning af de teknologiske uddannelser eller hobbyer. Disse ønsker 

er gentagne gange blevet nået, men ikke uden problemer fra både lærernes og elevernes 

side; med mangel på lærerige ressourcer til lærerne, finder disse det svært at inkorporere 

robotterne i den fagdidaktiske undervisning uden for decideret programmerings- 

undervisning i IT-valgfag eller skemalagt IT-undervisning. De har manglende tid til selv at 

skulle sætte sig ind i det faglige omkring NAO-robotten, men forventes stadig at bruge den, 

hvilket gør at flere og flere lærere sætter den på hylden og fortsætter undervisningen uden 

en robothjælper. Når lærerne beder skolelederne om hjælp til retningslinjer eller kurser i 

programmeringen af NAO-robotten, indkøbes dette kun i mindst muligt omfang eller slet 

ikke, og lærerne vil i stedet blot få besked på, at det skal de selv lære. Dette kan også skabe 

en manglende motivation for lærerne, hvilket kan give en lavere kvalitet af undervisning for 

robot-interesserede elever; for hvordan kan man lære fra sig på et emne, man ikke selv er 

sikker på? 
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Her findes der en mulig løsning ifølge Haugstrup-Andersen: På hans nuværende 

arbejdsplads, Haahrs skole, er der nedsat et såkaldt teknologiudvalg, der fungerer som 

IT-vejledning på skolen. Planen med dette udvalg er, at de nedsætter krav og retningslinjer 

for brugen af teknologi i undervisningen, og går ud i klasserne og hjælper deres 

lærerkollegaer med både implementeringen i undervisningen, og tekniske problemer med 

den type teknologi, der er tale om. Denne løsning ville kunne eliminere problemet med at 

skulle finde en måde at implementere NAO-robotten i deres undervisning, og muligvis også 

problemet med manglende tid i forhold til den forberedende programmering af denne, som 

lærerne ellers selv skulle stå for. Gruppen har stor interesse i at følge op med 

Haugstrup-Andersen, om denne løsning fungerer, når Haahrs skole selv implementerer 

robotter på deres skole. 

Desuden indkøbes der oftest kun en enkelt NAO-robot til hver klasse, hvilket vil sige at der 

ofte kan sidde 20 eller flere elever om en enkelt robot. Selvom Haugstrup-Andersen udtaler, 

at der i det medfølgende program er en virtuel robot man kan teste sin kode på, kan det 

diskuteres hvorvidt det giver samme effekt, som at teste det man laver på en fysisk model. I 

Robotter i Folkeskolen bliver beskrevet hvordan elever kan miste engagementet i en klasse, 

hvor de alle skal programmere, men sammen kun kan teste deres kode på én NAO-robot. 

Der må altså være en faktor der spiller ind omkring motivationen, i forhold til 

mængdeforholdet mellem elever og NAO-robotter, og det kunne være relevant at foretage 

undersøgelser, der tester om engagement og motivation ville stige, hvis en klasse fik flere 

robotter at teste deres kode på. 

Seniorprojektlederen, Steen Harder Ulrichsen fra Teknologisk Institut fortæller, at skolerne 

desuden oplever en fejlrate på deres robotter på 10-15%, fordelt fra store til små 

problemer. Et relevant eksempel han kommer ind på af mindre fejl og skader, er fingre der 

knækker af. Disse former for mindre fejl er ikke kritiske, hvilket betyder at de ikke gør 

NAO-robotten ude af stand til stadig at blive brugt, og kan oftest løses lokalt hos Teknologisk 

Institut, hvis skolerne ønsker dette. Større problemer, såsom fejl i motorerne, kan give 

udfordringer i form af brug af NAO-robotten, og denne type problemer og fejl vil oftest ende 

med at NAO-robotten sendes til reperation hos producenten, så længe disse fejl og 

problemer forekommer inden for de 2-3 års garanti, som der gives af udbyderen (Ulrichsen, 
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bilag 1). Skolerne vil, ved disse former for fejl, selv være påkrævet at kontakte producenten 

og arrangere forsendelse og reparation, hvilket måske kan indvirke at visse skoler i stedet 

vælger at pensionere robotten i stedet. 

En anden vigtig diskussion at tage op, er prisen på selve NAO-robotten. Med en pris der 

svinger fra 100.000 kr (Esbensen et al., 2016) ned til omkring 52.000 kr (Robots, NAO), kan 

man måske spørge, om indkøbet af denne vejer op for den tid, den individuelle lærer skal 

bruge på at forberede sig og lære kodningen af robotten til deres undervisning. Det kan 

overvejes, om disse penge ville være bedre givet ud ved i stedet at indkøbe computere til 

undervisningen, at give lærerne en lønforhøjelse, eller måske endda indkøbe nogle 

undervisningsressourcer som forberedende materiale til et senere indkøb af NAO-robotten, 

da dette er en gentagende mangel mange lærere klager over (Esbensen et al., 2016). Denne 

pris er selvfølgelig en éngangsbetaling, men hvis der ikke findes ressourcer til at lærerne kan 

blive kendte med brugen af NAO-robotten, ser man også at den ikke bliver brugt, når først 

de lærere der havde IT-kundskaber og måske var med til at købe den, senere flytter fra 

skolen (Ulrichsen, bilag 1). Det må altså forstås at der er en risiko for skolerne ved dette køb, 

hvis de lærere der gerne vil have NAO-robotten senere siger op eller bliver fyret, og de ikke 

også har brugt penge på at indkøbe ressourcer til læring omkring denne til nye lærere, i 

stedet for blot at håbe at de IT-kyndige vil lære fra sig, før de forsvinder. 

Som nævnt tidligere i denne rapport, ville der også blive set med feministiske briller på de 

tidligere rapporter og udtalelserne af Jens Haugstrup-Andersen. Grunden til dette er den 

stadige mangel på piger i de teknologiske klasser, og spørgsmålet om hvad skolerne egentlig 

gør for at højne interessen for pigerne, således at de gerne vil gå i en teknologisk retning 

med deres hobbyer eller videre uddannelse. Desværre viser det sig ret hurtigt, at trods 

NAO-robotten bliver indkøbt med tanke om at skabe motivation og interesse omkring 

programmering og robotter, ender denne ofte med kun at motivere de elever, der allerede 

har enten et kendskab eller en interesse inden for dette, i stedet for at skabe ny interesse 

hos dem der aldrig har prøvet det før. Desuden oplyser pigerne selv, at de ofte føler sig 

socialt tvunget til at følge venindernes valg, når det kommer til valgfag eller projekter med 

NAO-robotten, eller vælger at fokusere på design- og forskningsdelen af disse, i stedet for at 

lære programmeringsdelen. Der ligger altså stadig en tydelig kulturel forventning om, at 
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drenge er mere interesserede for det tekniske end piger, og derfor opfører begge grupper 

sig derefter. Da NAO-robotten kun bruges ned til 4. klasse (Haugstrup-Andersen, Interview 

november 2019), er det svært at sige om en endnu tidligere introduktion til denne ville 

mindske det splid i interesser, der bliver vist i de højere klasser. 

I forhold til empiri kunne det have været meget interessant for gruppen, hvis der havde 

været mulighed for at observere en klasse der blev undervist i forbindelse med 

NAO-robotten, for selv at kunne skabe os et indtryk af, hvad denne gjorde for eleverne i 

undervisningen. Tanken bag om at have brugt observationer til indsamling af data fra 

børnene kommer fra, at det ville være den letteste måde at få upartisk eller upåvirket 

adfærd omkring robotten fra børnene, hvilket også ville passe ind under den 

fænomenologiske videnskabsteori. Det ville desuden også give et bedre indblik i hvordan 

robotten bliver brugt i undervisningen, da observatørerne kunne deltage i en time, og ikke 

blot få en lærers tilbageblik på en foretaget undervisning. Da en observation af eleverne 

ikke var en mulighed, har gruppen været nødsaget til at tage udgangspunkt i 

Haugstrup-Andersens svar og observationer, selvom han dog ikke kan give et helt klart svar 

på hvordan robotten påvirker børnene, men kun give sine egne observationer. Hvis 

Haugstrup-Andersen skulle have sat sig mere ind i børnenes forhold til robotten, havde han 

været nødt til selv at foretage observationer fra sidelinjen og udspørger børnene 

efterfølgende, men da han ikke arbejder på Vissenbjerg skolen længere, har det ikke været 

en mulighed.  

Gruppens samlede observationer ville være blevet suppleret af interviews med udvalgte 

elever, således at der udover den objektive observation også kunne dannes et subjektivt 

billede af, hvad eleverne selv egentlig synes om NAO-robotten; Føler de, at den hjælper dem 

med at lære? Hvordan synes de, undervisningen med NAO-robotten fungerer? Har den 

skabt interesse hos dem omkring teknologi og programmering? 

 

Desværre viste det sig hurtigt, på trods af kontakt til mange forskellige skoleledere og 

lærere, at NAO-robotten enten ikke længere blev brugt i undervisningen, eller ikke blev 

brugt på en måde der var relevant for gruppens projekt. I stedet blev det besluttet at bruge 

empiri fra Robotter i Folkeskolen af Esbensen et al. samt at interviewe Jens 
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Haugstrup-Andersen, der i sin tid som lærer har arbejdet med NAO-robotten på Vissenbjerg 

skole, og nu arbejder som viceskoleleder på Haahrs skole, hvor de arbejder på at indkøbe 

robotter til undervisningen. Hvor gruppen føler, at det mest optimale resultat af denne 

rapport kunne være kommet til med egne observationer og interviews der kunne relateres 

til disse tidligere rapporter og undersøgelser, må det også accepteres at dette ikke kunne 

opnås og derfor arbejde ud fra hvad der er tilgængeligt. 

Hvor NAO-robotten har mere fokus på eleverne som befinder sig i klasselokalet, findes der 

også en anden type robotter med en lignende funktion - nemlig Telepresence robot. Dens 

funktion er at fungere som et værktøj til de hjemmeblivende elever som ikke er i stand til at 

deltage fysisk i undervisningen, grundet helbredsmæssige forhindringer. Dette kan medføre 

at den hjemmeblivende elev kan føle sig udenfor det sociale aspekt af deres skolegang 

(Ahumada-Newhart et al., 2019). 

 

Robottens mobilitet tillader at de hjemmeblivende elever kan deltage i undervisningen, 

samt det sociale i klasselokalet, igennem robotten. Ydermere, kan eleverne selv få robotten 

til at bevæge sig rundt i klasselokalet, såvel som kantinen i frokostpausen og skole 

forsamlinger, ved hjælp af den fjernbetjente funktion, som gør at eleven hjemmefra kan 

sidde og styre robotten via deres egen computer. Telepresence robotten har vist sig at 

hjælpe de hjemmeblivende elever med at føle sig inddraget i klasselokalet, både på den 

akademiske plan, såvel som den sociale. Idet med at robotten er udstyret med et kamera, 

samt en skærm, gør at den hjemmeblivende elev både er i stand til at se og blive set af deres 

klassekammerater. Dette gør at klassekammeraterne også ser eleven til hverdag, og derfor 

vedligeholdes de hjemmeblivende eleveres venskaber med de andre elever. Dog, kræver 

robotten en god netværksforbindelse for at være i stand til at fungere optimalt 

(Ahumada-Newhart et al., 2019).  

 

I rapporten kunne gruppen have valgt at fokusere på en anden robot, idet NAO-robotten har 

vist sig at være sværere at implementere i folkeskolerne, end hvad skolerne havde 

forventet. En relevant robot der kunne være blevet undersøgt i stedet, er LEGO Mindstorms, 

som netop er langt mere udbredt i både folkeskoler og universiteter, og kommer med en 

lang række ressourcer inden for kodning og pædagogisk brug i den fagdidaktiske 
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undervisning, specielt til folkeskolerne. Der findes også langt flere data på denne type robot, 

og da den er udviklet i samarbejde mellem MIT Media Lab og LEGO-koncernen, kunne det 

måske have været lettere at få data omkring denne fra producenten, og høre fra 

ide-udvikleren hvad tankegangen omkring LEGO Mindstorms var i forhold til udvikling, 

undervisning og brug. 

Gruppen kunne også have set på Dash & Dot-robotterne, der bruges i indskolingen på 

diverse folkeskoler; denne aldersgruppe ville også have været tættere på den aldersgruppen 

beskrevet i S. Turkle’s bog Alone Together, hvilket kunne have givet en bedre parallel til 

forståelsen af elevernes relation til robotterne. 

Hvorom alting er, er der mange muligheder inden for andre robotter der kunne være blevet 

fokuseret på, men gruppen følte at NAO-robotten ville være den mest interessante at kigge 

på. NAO vækkede en interesse hos gruppen idet det er en humanoid robot, som gør det 

lettere at relaterer sig til for mennesker - og særligt børn som har været gruppens 

målgruppe i rapporten.  

6.1 Konklusion 

Ideen om at indføre robotter og anden teknologi i folkeskolerne, og derved fremme 

interessen for emnet i et tidligt stadie af livet, kan vise sig at have en positiv effekt - ikke 

bare for interessen for teknologi men også kønsfordelingen i branchen.  

Man må selvfølgelig også se på de negative effekter, så det vil vi gøre først. Herunder 

kommer problemet med ressourcer til lærerne; har de for lidt, eller får de nok? I tidligere 

undersøgelser bliver det gentagne gange nævnt, at lærerne ikke har nok ressourcer i forhold 

til deres forberedelse, men samtidig bliver der også arbejdet på mulige løsninger på dette 

problem. Da der dog ikke findes data på, om denne løsning i form af teknologi-udvalg på 

skolerne er en reel løsning, må det stadig forstås at det er et gennemgående problem, som 

stadig mindsker brugen af NAO-robotten i undervisningen. 

 

Når der så er blevet kigget på de negative effekter, vil vi nu se på nogle af de positive. Der 

har de seneste 10 år vist sig at være en stigende interesse for IT-faglige uddannelser fra 

kvindernes side. Ifølge data fra uddannelses- og forskningsministeriet, var kønsfordelingen 

for ansøgere til datalogi på Københavns universitet i 2010, 122 mænd og 12 kvinder. I 2019 
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var tallet for kvindelige ansøgere mere end fordoblet og det årlige antal ansøgerer var 34 

kvinder og 196 mænd (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019).  

Man kan håbe på at interessen fra kvinder og det årlige antal ansøgere vil stige ydermere, 

og at indførelsen af teknologiske hjælpemidler og robotter i folkeskolen vil være med til at 

danne en bedre balance og fordeling mellem kønnene.  
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