
Bilag 

Bilag 1: Mail-korrespondance med Steen Harder Ulrichsen, projektleder 

hos Teknologisk Institut 

”Vi har nu i 8-9 år solgt NAO’er til danske (og svenske) skoler – alt mere end 110 stk. Sker der 

et større uheld med en robot (motor-fejl o.lign.), så er robotterne i de første 2-3 år dækket af en 

garanti. Det betyder, at skolen selv kontakter producenten og sender deres robot til reparation. 

Jeg gætter – ud fra de henvendelser, som jeg har fået gennem årene – at det måske er 10 – 15%, 

der har været sendt til reparation hos producenten. 

’Små’ uheld – typisk brækkede fingre – ja, dem har vi herfra kunnet reparere her hos os 

[Teknologisk Institut Fyn] – og her er der måske også tale om 10 – 15% af alle robotterne, der 

har haft disse uheld.  

Udover lettere defekte robotter, så er jeg af den opfattelse, at manglende brug i skolerne i høj 

grad skyldes, at de undervisere, der oprindeligt fik robotterne, ikke længere er ansat på skolen, 

og det derfor ofte er vanskeligt at finde andre undervisere, der vil overtage ’ansvaret’ for 

robotterne. Det opleves i høj grad som om robotterne er ’person-bundne’ hvor de anvendes.” 

(Steen Harder Ulrichsen, mail-korrespondance fra d. 30 november 2019)  

 

 
 
 

  



Bilag 2: Transskription af interview med Jens Haugstrup-Andersen  

Telefoninterview med Jens Haugstrup-Andersen foretaget d. 27/11-2019 

Jens Haugstrup-Andersen (JHA) 

Cecilie Wilde (CW) 

CW: Vil du starte med at give en kort introduktion af dig selv og hvad dit forhold til robotten der 

bliver brugt i undervisningen? 

JHA: Jeg hedder Jens Haugstrup-Andersen og har arbejdet som lærer … med ansvar for IT – 

især på min tidligere arbejdsplads, nu er jeg vise-skoleleder i Svendborg og har sådan set 

stadigvæk med IT at gøre, nu bare på et lidt andet niveau og prøver at få det implementeret … 

også robotter i undervisningen 

CW: Kan du fortælle hvad det er for nogle robotter i gør brug af? 

JHA: Ja … altså den erfaring jeg har – fra tidligere er med NAO-robotten … og det er fordi … 

nu ved jeg du var i forbindelse med Steen fra Teknologisk institut … og han inviterede i 2013 på 

en tur til NAO’s hovedkvarter der lå i Paris … der var vi nede og kigge på det og så besluttede vi 

os for på min daværende skole at købe en enkelt robot … de var ret dyre på det tidspunkt … 

tanken var at investere i flere … det blev det så ikke til hvis det var NAO-robotter fordi så skal 

der alligevel en sum penge til … men vi havde i hvert fald en som vi satte i spil … her hvor jeg 

er nu – på Haahrs skole i Svendborg – der er det indtil videre ikke blevet til robotter … vi har 

møde med et firma i næste uge og satser på at købe nogle … der bliver det ikke NAO-robotter 

men Fable … 

CW: Kan du fortælle lidt om hvad der motiverede skolen til at bruge robotter? Altså hvad var 

formålet med at bruge robotten NAO? 



JHA: Overordnet set så var det … og nu taler jeg om min daværende arbejdsplads … der var det 

en ide om at vi skulle være den førende skole indenfor IT på hele Fyn … det var sådan en vision 

vi havde … det kan man måske grine lidt af fordi det var tilbage i 2013 har været at sigte rimelig 

højt … men hvis man … og vi mente det og så kan man jo ikke rigtig komme uden om robotter 

som efterhånden var ved at finde sin plads i undervisningsverdenen også … som det er lige nu så 

har 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 og det var lige som det vi sagde ’så skal vi da være nogle af dem der er først på banen’ … 

CW: Hvilken aldersgruppe er der tale om? Altså hvilket klassetrin gik eleverne på? 

JHA: Altså … tanken var at den skulle bringes så langt ned som muligt … man kan sige vi købte 

sådan set NAO-robotten uden at vide hvad vi skulle bruge den til præcist … der var ikke nogen 

… vi skulle selv finde på … læringsforløb og handleplan osv. så der har ikke været noget vi 

sådan kunne læne os op ad … og derfor var vi usikre på hvor langt ned på trin vi kunne bringe 

det … vi fandt ud af efter halvandet års tid at der hvor vi havde succes det var til og med 4. 

klasse … 

CW: Okay. Så fra 0.-4. klasse, eller fra 4. klasse og op? 

JHA: Fra 4. og op …  og 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 … 

CW: Hvordan blev den brugt i undervisningen? 

JHA: Jamen den blev brugt på den måde at … altså man kan sige …  vi blev mødt af en kritik 

der hed ’jamen i betaler så mange penge for en enkelt robot hvordan kan den komme alle elever 

til gavn?’ … og måden vi svarede på det var at der findes jo en virtuel robot i selve programmet 

… jeg ved ikke hvor godt i kender til programmet … men den virtuelle robot i det den kan man 

jo arbejde med uanset om man er koblet op på robotten eller ej, så derfor så kan man have flere i 

elever i gang … i hvert fald med at programmere … og så kan man sige så kan de jo så senere 



koble op og se om deres program fungerer sådan som det var tiltænkt … så vi havde licens til 

samtlige elever på skolen og så … kan man sige så kan man have alle aktive samtidig … 

CW: Okay. Så det var simpelthen en IT-time hvor de skulle programmere? 

JHA: Ja, præcis. 

CW: Hvad var robottens rolle i klasselokalet? Sådan i forhold til børnene? Sad børnene 

udelukkende bare med hver deres skærm og programmerede, eller hvordan? 

JHA: Altså vi havde lagt nogle forløb der ligesom kunne tage fat om de mest gængse til i 

blokprogrammering … altså alt helt håndgribeligt ned fra loops og … ja gentagelser og variabler 

og så videre, sådan så man … man kan sige alle de her ting man havde taget fat på i 

programmering uanset om man havde haft en robot eller ej … her bliver de jo bare – via 

NAO-robotten – visualiseret … 

CW: Vi har jo været lidt inde på hvad den bliver brugt til, men jeg kunne godt tænke mig at vide 

i forhold til placeringen af robotten …  er det sådan … den står bare på kateteret eller bevæger 

den sig rundt eller hvordan? 

JHA: Nå ja, der altså rig mulighed for at bruge den i alle mulige sammenhæng så … den har 

været båret rundt og deltaget i det ene og det andet … vi havde sådan et science-event som … et 

slags åbent hus som fyldte en hel uges arbejde, og der har den også været en del af det …  altså i 

både præsentationer og så videre … 

CW: Som sådan en side ’Stand-in’ eller bevægede den sig selv rundt? 

JHA: Den har været programmeret til også at bevæge sig selv rundt, ja … 

CW: Kan du fortælle lidt om børnenes forhold til robotten? Hvordan de opfattede brugen af 

robotten i undervisningen. 

JHA: Ja, altså vi havde faktisk tilknyttet … fra Teknologisk Institut havde vi i en periode 

tilknyttet en … jeg er ikke sikker på hvad hendes titel var … men hun studerede adfærd … 



mennesker og robotter imellem … var Ph.d.-studerende som var lidt interesseret i at finde ud af 

netop vi interagerer med robotter … og med hende på sidelinjen så havde vi faktisk nogle ret 

interessante diskussioner om det efterfølgende, fordi man kan sige det er en … NAO er en 

humanoid robot som jo … kan man sige den ligner som sådan ikke et menneske og derfor så er 

den … føles den heller ikke så faretruende som … altså den er nærmest sød og det var der … de 

små elever i 4. klasse som fandt den ret tiltalende de har jo produceret seng til den så den kunne 

sove og … ja de tog den ligesom ind på en lidt anden måde end en 9. klasse selvfølgelig gjorde 

og kunne se en mulighed i at bruge den i sin fysikeksamen … så der er ret stort spænd på 

hvordan den sådan blev taget i mod … men den er taget godt imod alle steder … 

CW: Ja … de har overordnet været glade for den? 

JHA: Ja, absolut … absolut. 

CW: Er der forskel på hvilke børn der interagerer mest med robotten? Sådan i forhold til køn … 

er det mest drenge eller piger? 

JHA: Altså jeg tænker den måde vi fik skruet det sammen på gjorde egentlig at pigerne også var 

godt med og det var også en af vores formål … at sørge for at programmering også kan tiltale 

piger men det … man kan sige den gør nu nok alligevel det at … 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 og det kan sagtens skyldes den måde vi har stykket det sammen på 

… det skal jeg ikke kunne sige men … der var en overvægt af drenge der var interesserede i det 

… 

CW: Ja … kunne man for at pigerne blev mere interesserede? 

JHA: Altså man kan da i hvert fald lade være med at … man skal i hvert fald ikke sige de skal 

lade være med at lave en seng til den når det er … altså der kan man sige det er jo i hvert fald det 

der … måske holdte dem til – det var så godt nok også til 4. klasser men … der kunne man jo … 

altså deres tilgang til det skal jo også rummes på en eller anden måde … så … ellers er jeg 



faktisk ikke rigtig klar over hvordan … altså det er jo stadig noget vi arbejder med at finde ud af 

hvordan at vi kan sikre os at det er begge køn … der får noget ud af det … ja … 

CW: Ja … hvordan var dit forhold til robotten, som lærer? 

JHA: Jamen det har været godt … altså man kan sige 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 … man kan sige … desværre er det nok sådan 

med teknologi at … det afhænger meget af hvad den enkelte har af kompetencer … og interesser 

måske også … 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 … 

CW: Var det hovedsageligt IT-uddannede lærer der brugte den [NAO] så, eller hvad? 

JHA: Ja, det var det … og det hænger jo sammen med … vi havde mange lærer så man kan sige 

… 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 … ja 

CW: Hvor længe blev robotten brugt? Hvor lang periode havde i den i gang? 

JHA: Altså man kan jo sige den har jo nærmest kørt uafbrudt … 

CW: Har den kørt uafbrudt fra i købte den?  

JHA: Ja det kommer an på hvad man forstår ved uafbrudt men man kan sige … som jeg sagde så 

… vores elever fra 5. - 9. havde en ugentlig IT-time … derudover har der jo ligget … kunne man 

bruge den på andre måder også … i forløb udover den enkelte time … så potentielt har der jo 

været … altså så har det jo … har den jo … været i brug nærmest hver eneste dag … 

CW: Ved du om de stadig bruger robotten på Vissenbjerg [skole]? 

JHA: Det gør de, ja … 



CW: Ja okay … så helt tilbage fra 2013 og frem til nu? 

JHA: Ja den var i brug fra ’13 og den er stadig i brug … 

CW: Okay … du nævnte noget om at i også bruger robotter på den skole hvor du er nu … er det 

med samme formål eller …? 

JHA: Altså der hvor jeg er nu … tænker du? 

CW: Ja. 

JHA: Ja … altså vi har ikke nogle robotter som sådan … det er noget vi tager et skridt til at købe 

ind nu her … men tanken er at … vi skal finde en eller anden måde at bruge den på … altså vi 

indgår i … Region Syddanmark har et … et robot-læringsforsøg … altså … tænkt ind i 

samarbejde mellem alt fra grundskoler og hele vejen op til universitetet … og det er vi en del af 

… så vores elever er sådan set … udsat for forskellige former for undervisning hvor robotter er 

en del af det … så er det bare ikke for sig selv men f.eks. så i samarbejde med HHX eller HTX 

… så der kører noget og vores elever er sådan set i forbindelse med robotter … nu gør vi bare det 

at vi tager et skridt og køber vores egne …  

CW: Ja. Hvad var det igen for en robot du sagde i brugte nu?  

JHA: Vi har ikke nogen nu men det er Fable-robotter … den vil vi have …  

CW: Jeg tænker når man indfører de her robotter … gør man noget for at introducerer det for 

lærerne? Give dem et kort brief om hvordan de skal bruges, eller bliver det bare sat i gang?  

JHA: Nej … altså jeg tror det er vigtigt at alle har en idé hvad det er vi har gang i og derfor har 

vi hos os nedsat et … teknologiudvalg … som også har timer i deres undervisning til netop at gå 

ud og hjælpe kollegaerne … så de er en slags IT-vejledere … og de har en forpligtigelse til at 

skubbe alt den … hvad kan man sige … de tanker vi har haft i teknologi … dem har de en 

forpligtigelse til at skubbe ud i undervisningen … og deltage i sammen med deres kollegaer … 



så på den måde har vi mulighed for at alle de der vi har omkring teknologi, dem har vi mulighed 

for at få implementeret i årsplanerne …  

CW: Okay … Jeg kan se vi er nået rimelig godt rundt om mine spørgsmål allerede … Men jeg 

har hvad jeg skal bruge så tak for nu …  

JHA: Hvis du mangler noget, så skal du være velkommen til at vende tilbage … 

CW: Ja, tak.   


