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Abstract  
Not everybody finds online tuition easy. The Corona had a nation-wide effect and sent home 

most students, leaving them in front of their number crunchers to do solo work. Outside school 

hours the children no longer dabble with their mates and are thus bored.   

Conversing via Facetime quickly becomes tedious because nobody has anything new to report.  

This affects the child’s mood, and often they lose their motivation, first for school and soon 

after, even waking up is wearisome.   

Consequently, we want to design a robot capable of giving the students an easier time and help 

the teachers, by giving them more time on their hands.   

Conjointly of being helpful, the robot will also motivate and befriend the child that is its host. 

We want the robot to be able to motivate its host to do their homework and play outside, rather 

than sitting in front of their screen all day long.   
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Resumé   
Ikke alle føler det er lige nemt at følge med i onlineundervisning. Corona har gjort så flere 

skoleelever er blevet sendt hjem fra skole og skal nu sidde alene med skoleopgaverne. Udenfor 

skoletid er man ikke længere sammen med klassekammerater og har derfor ikke noget at tage 

sig til. At snakke over Facetime bliver kedeligt i længden, da der ikke sker noget nyt fra sidste 

gang man snakkede sammen. Dette rammer ens humør og man mister helt motivationen til at 

lave noget, da der ikke er noget tage sig til og vennerne må man ikke være sammen med. 

Dertil skal en robot hjælpe 6. klasserne med at følge med i undervisningen og give læreren en 

hjælpende hånd med at hjælpe eleverne med opgaverne, når læreren ikke selv har tid eller når 

videosamtalen pludselig afbrydes grundet dårlig forbindelse. Ikke nok med at robotten skal 

hjælpe eleven med opgaverne er den også støttende og opmuntrende så det motiverer eleven 

til at lave dens lektier og få rørt sig ind imellem, frem for at sidde ved computeren hele da-

gen.  
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Rapportdesign  
I denne opgave vil vi fokusere på den onlineundervisning mange unge har fået, og hvordan den 

har påvirket 6. klassere landet over under Corona-krisen. Derudover vil vi også kigge nærmer 

på nogle unge, som har følt sig ensomme efter hjemsendelsen og om de har oplevet ændringer 

ved deres humør grundet for lidt kontakt til andre fra klassen. 

I vores problemfelt vil vi undersøge nogle påstande, hvor vi mener, at unge har haft det svært 

under den første nedlukningen i starten af 2020. Vi vil derfor kigge på, hvad der skete i foråret 

2020 og hvad vi kan forbedre under denne nedlukning i vinter 2020/2021. 

Vi har valgt arbejde med børn, som går i 6. klasse. Når man går i 6. klasse, er man typisk 

mellem 12-13 år gammel. Vi har valgt lige netop denne aldersgruppe, fordi det var dem, som 

blev hjemsendt under Corona, og det var en af de klasser, der kom sidst tilbage igen. 

Da dette er et meget aktuelt emne for tiden, synes vi derfor det var meget interessant at gribe 

det an på vores egen måde. Vi vil gerne finde en måde vi kan hjælpe de børn, som er sendt 

hjem, fordi skolerne er lukket ned. Selvom om vi i gruppen er noget ældre end børnene i fol-

keskolerne, kan vi selv se hvilken virkning nedlukning af skoler og uddannelser har haft.  

Udover teorier om læring og udviklingsfaser, så skal vi også arbejde med TSA med fokus på 

teknologier, som er en del af det semesterbindingen. Her vil vi arbejde med TRIN-modellen. 

Hvortil vil produktet være designet i form af en slags robot, som kan kommunikere med ele-

verne. Løsningen skal kunne guide eleven frem til det stillede spørgsmål, uden at give det kon-

krete svar. Så den vil være elevens hjælpemakker. 

Vi ønsker at få vores målgruppe med ind over og udvikle vores endelige produkt. Hertil kom-

mer blot vores tanker til et produktforslag. Vi starter ud med at komme med en beskrivelse på 

nogle af teknologier vi har ladet os blive inspireret af.  

Den udvalgte empiri vil være til hjælp for at vi kan få bekræftet nogle påstande vi har haft 

omkring, hvordan unge har haft, der svært med online undervisning både grundet alder, udvik-

lingsfaser og måden det foregår på. 

Der bliver udarbejdet nogle interviewspørgsmål, som vi vil spørge vores fokusgruppe om, som 

er i samme alder som vores målgruppe. 
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Hertil i trin-modellen vil der analyseres på, hvordan vores robot kommer til at være med disse 

ekstra egenskaber 

Vi har valgt at designe en robot, med henblik på 3 vigtige elementer: Udviklingsfasen, læring 

og til sidst motivation 

Selve refleksionen kommer til at være opdelt i 3 punkter og til sidst kommer der et punkt, om 

hvordan vi har tænkt os at robotten kan videreudvikles.  
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Kapitel 1 – Introduktion   

1.1  Indledning  

Under Corona-epidemien er mange skoleelever blevet hjemsendt på grund af fare for at blive 

smittet af sygdommen Covid-19.  Dette er usundt for børnene, da de, i den tid de er hjemsendt, 

skal undervises elektronisk – altså over nettet. Det gør at børnene ikke kan interagere med deres 

kammerater, som de sædvanligvis kan, og dermed begrænser deres muligheder for at udvikle 

sig socialt. Skolerne har været lukket ned siden midten af december 2020, mange steder er det 

nu muligt for elever fra 0-8. klasse, at komme tilbage i skole (Goos, 2021). 

Fordi skoleeleverne så ofte er hjemme, uden socialt samvær, kan de blive, eller føle sig, en-

somme. Ensomhed er svært at komme til livs. I 2017 analyserede Maryfonden (Maryfonden, 

2017) en stor dansk undersøgelse blandt borgerne, med fokus på ensomhed. Rapporten viser 

blandt andet, at man godt kan være ensom, selvom man er i fysisk kontakt med mennesker, 

eksempelvis venner eller familie. Det er derfor tydeligt, at kvaliteten af den kontakt man har, 

spiller en stor rolle i forhold til den ensomhed man oplever.  

I denne opgave vil vi fokusere på den onlineundervisning mange unge har fået, og hvordan den 

har påvirket 6. klassere landet over under Corona-krisen. Derudover vil vi også kigge nærmere 

på nogle unge, som har følt sig ensomme efter hjemsendelse og om de har oplevet ændringer 

ved deres humør grundet for lidt kontakt til andre fra klassen. Vi vil med hjælp af et fokusgrup-

peinterview prøve på at få så mange svar, som muligt på vores spørgsmål til, hvordan under-

visningen har været og, hvordan de har mærket til Corona. 

Da vi ønsker at udvikle en slags robot til at hjælpe de unge med særligt fokus på matematikun-

dervisningen, vil vi finde noget om udviklingspsykologi, for at få en bedre forståelse af, hvor-

dan de unge menneskers er og, hvor deres forskellige behov, både socialt og fagligt, ligger 

henne i 12-13-årsalderen. Vi vil også finde noget omkring læringsteorier, så vi får en forståelse 

af, hvordan robotten bedst muligt kan være læreren supplerende i forhold til undervisningen. 

Samtidig med læringsteori vil vi også komme med nogle motivationsprocesser, der skal være 

med til, at de unge ikke bliver helt demotiveret, men faktisk har lyst til at følge undervisningen, 

når de skal sidde foran skærmen dagen lang. 
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For at belyse hvordan vores robot skal være, ud fra de svar vi får i fokusgruppeanalysen, som 

vil være baseret på fokusgruppeinterviewet, vil vi gøre brug af trin-modellen fra TSA. Her vil 

vi komme de forskellige trin igennem 

Afslutningsvis vil vi komme med vores bud på, hvordan robotten skal indstilles så den opfylder 

hvert af børnenes behov både fagligt og socialt. Dog ved vi, at ikke alle børn er ens og det 

derfor ikke alle robotten, vil kunne hjælpe lige godt, men dertil skal robotten være udstyret med 

en database, som robotten kan søge i og bedst muligt indstilles efter hvert enkelte barns behov. 

Vi vil komme ind på hvad ensomhed er, hvem det rammer, hvordan man takler det og til sidst 

vil vi komme med vores eget bud på en design-løsning.  
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1.2 Problemfelt 
I vores problemfelt vil vi undersøge nogle påstande, hvor vi mener at unge er har haft det svært 

under den første nedlukningen i starten af 2020. Vi vil derfor kigge på, hvad der skete i foråret 

2020 og hvad vi kan forbedre under denne nedlukning i vinter 2020/2021. Dertil vil vi kigge 

på, hvordan unge har klaret onlineundervisningen og om det er dokumenteret at unges humør 

og motivation har ændret sig under hjemsendelsen.  

1.2.1 Hjemsendte børn  

Corona pandemien påvirker både store som små. Ens hverdag bliver vendt op og ned, hvilket 

også påvirker de små, til trods for, at de måske ikke helt forstår hvorfor og hvad der sker rundt 

i verden lige nu.   

Mange børn mistrives og mister helt initiativet til at deltage i hjemmeundervisningen, som fo-

regår online under nedlukning af skoler og fritidsaktiviteter (Carboni, 2021).  

Børnene oplever under hjemsendelse at de mangler initiativ, motivation og det er svært at 

komme ud af sengen om morgenen. Lysten til at deltage i undervisningen mangler og derved 

kommer de bagud med de faglige opgaver, og lektierne hober sig op. 

Dertil foreslår lederen af Skole og Forældres Forældrerådgivningen, Rikke Alice Bille, at der 

er særlige punkter man skal holde øje med ved ens børn, efter de er sendt hjem fra skolerne 

(Carboni, 2021). Noget som forældre kan opleve, efter deres børn er sendt hjem, er at deres 

barns adfærd ændrer sig, fordi de ikke kan ses med deres venner. Dette kan være et tegn på at 

de mistrives, fordi de går hjemme. Dette kan senere hen kan have konsekvenser, blandt andet 

i form af tegn på depression, hvilket kan være svært at komme over igen (ibid.). Her anbefaler 

R. A. Bille, at man holder øje med følgende tegn ved ens barns adfærd: 

• Manglende initiativ  

• Manglende motivation  

• Svært ved at komme ud af sengen  

• Kommer bagud med lektierne  

• Isolere sig mere  

• Tristhed  

For at undgå mistrivsel hos børnene foreslår R. A. Bille, at man taler med sine børn om deres 

trivsel. Her kan det dog være svært for nogle børn at sætte ord på deres følelser, så forældrene 

må føle sig lidt frem til, hvordan barnet har det.   

Ved sådan en snak er det vigtig at det er i rolige omgivelser, så der er tid til at få snakket 

sammen. Som forældre er det vigtigt at tage det ens barn fortæller til sig. Det er vigtigt at lytte 
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til dem, frem for at konkludere barnets svar for hurtigt. Dette kan få barnet til at føle, at foræl-

drene ikke lytter efter (Carboni, 2021).  

Hvis mistrivsel allerede er fastslået, kan motion og frisk luft hjælpe en hel del på humøret.  

R. A. Bille kommer med et forslag om, at man dagligt kan arrangere en lille tur udenfor, så 

barnet ikke sidder foran skærmen dag ud og dag ind (ibid).  

”En ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet viser, at 

danske børn og unge får rørt sig markant mindre under corona-nedlukningen, og det kan ses 

på vægten. Hvis dit barn ikke får bevæget sig i løbet af dagen kan det også have betydning for 

humøret, så sørg for at dit barn får bevæget sig hver dag” (Carboni, 2021).   

Ud fra citatet kan man se, hvordan for lidt bevægelse i hverdagen kan påvirke børn. De kommer 

i dårligere humør, og nogle kan endda gå hen og tage på i vægt, fordi de ikke længere er lige 

så aktive, som de var i skolen. Legen med klassekammeraterne i frikvarteret er væk, når man 

sidder hjemme og har onlineundervisningen.   

I disse tider, hvor mange er hjemsendt, foretrækker mange at være sammen med deres familie. 

Man har mere tid til at gøre ting, som man ellers ikke ville have tid til på en normal hverdag. 

Men det er ikke alle forældre, som er blevet sendt hjem uden arbejde. De skal i stedet arbejde 

hjemmefra - samtidig med at de skal finde tid til at hjælpe deres børn med skole og måske finde 

måder at underholde dem på, alt efter hvor gamle de er. Når forældres overskud er opbrugt, går 

det ud over tiden sammen med deres børn, de magter ikke noget mere (Jansen, 2020).  

Alle har brug for at kunne trække sig tilbage og få et pusterum, men dette kan være svært for 

de familier, som måske ikke har så meget plads at gøre godt med. Det kan også være i et hjem, 

hvor alle i familien er sendt hjem under nedlukningen. Når alle går hjemme, kan det være svært 

at koncentrere sig, fordi man nemt kan blive distraheret af en anden. Her kan det være svært 

for børnene at sidde alene for en tid, og lige finde ro igen. Dette påvirker deres skolegang, da 

de ikke kan finde ro til at følge undervisningen, og kommer man først bagud med lektier, kan 

være svært at finde overskud til at indhente det fortabte (ibid.).  

 

1.2.2  Ensomhed og mangel på motivation hos børn under hjemsendelse   

Da næsten hele Danmark lukkede ned for første gang den 16/03/2020, vidste ingen hvor længe 

man skulle gå hjemme. Mange børn i den periode begyndte at opleve de blev ensomme, fordi 

nedlukningen også ramte det sociale liv, man har i skolen. 
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En 13-årige pige ringede ind til Børnetelefonen, som står til rådighed for både børn og unge. 

Her fortalte hun, at hun ikke følte hun længere hørte til i klasse i skolen efter alle skoler landet 

over havde været lukket ned første gang (Barnet, 2020). 

”Da vi kom tilbage fra karantænen, følte jeg mig som en total fremmed i klassen, det var lige-

som at starte forfra, bare hvor alle var ligeglade med mig. Jeg føler ikke, at jeg hører til i 

nogen af grupperne i min klasse (alle går nemlig i grupper). Jeg passer ikke ind i min klasse 

eller skole, og i frikvartererne står jeg bare og lader som om jeg snakker med nogle, eller 

sidder for mig selv i et hjørne, hvor ingen ser mig.” - Pige, 13 år, til børnetelefonen (Barnet, 

2020) 

Ensomhed er et stort problem, som altid har været reelt. Under Corona-krisen er der dog langt 

flere, der har oplevet at føle sig ensomme, end der er under normale omstændigheder. Ensom-

hed under krisen rammer især børn og unge fra 6. Klasse og op, fordi det er disse klassetrin, 

der har haft hjemundervisning længst, og som følge af dette, ikke har haft mulighed for at 

interagere med deres klassekammerater fysisk.    

Selvom de stadig kan snakke med hinanden over nettet, og løse opgaver sammen, har de ikke 

mulighed for at have deres egen tid sammen – et frikvarter. Grunden til dette er, at man blot 

lukker sin computer, når der er pause, fordi man kan alligevel ikke lave noget sammen. Børn 

har brug for at udfolde sig fysisk – ikke kun verbalt, og derfor er det et stort problem at der 

ikke har været fysisk fremmøde for børn i 6. klasse siden midten af december 2020.  

Det har været muligt for børnene at mødes med få kammerater i fritiden, men dette er ikke 

tilstrækkeligt. Børn har brug for at udvikle deres sociale kompetencer, det gør de ikke, hvis de 

kun mødes med deres tætteste venner – som de er blevet opfordret til af ministeriet. Mange 

børn i 6. klasse har venner, som de har kendt i mange år, og som de kender ud og ind. Vi kender 

det selv fra kammerater eller en partner man har haft igennem lang tid – man ved, hvad de vil 

sige før de overhovedet siger det (Undervisningsministeriet, 2019).  

For at udvikle sig bliver man nødt til at prøve ting man ikke har prøvet før. For eksempel at 

tale med en person, som man ikke har talt med før. Dette kan ske, hvis en lære sætter eleverne 

sammen i grupper, som børnene ikke selv vælger. Men selvom man kommer sammen med en 

klassekammerat, som man ikke normalt taler meget med, udvikler man sig ikke på samme 

niveau, som hvis man skulle arbejde med denne person i et klasseværelse. Man kan nemlig 

ikke læse kropssproget. Kropssprog er en stor del af kommunikation med andre mennesker. 
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Man behøver mange gange ikke tale med folk for at finde ud af, at de for eksempel er kede af 

det, for man kan ”læse” det på den måde deres krop agere (ibid.).  

 

1.3  Motivation   
Da dette er et meget aktuelt emne for tiden, synes vi derfor det var meget interessant at gribe 

det an på vores egen måde. Vi vil gerne finde en måde vi kan hjælpe de børn, som er sendt 

hjem, fordi skolerne er lukket ned. Selvom om vi i gruppen er noget ældre end børne i folke-

skolerne, kan vi selv se hvilken virkning nedlukning af skoler og uddannelser har på os selv. 

Vi mærker selv til, hvordan motivationen og lysten til at lave noget forsvinder mere og mere, 

vi prioritere måske ikke altid skole og uddannelse som det første, fordi nu er man alligevel ikke 

skole. Skoleopgaver bliver udskudt til senere, fordi man går hjemme, og derfor bare kan gøre 

det senere.  

Hvordan klarer de mindre børn sig?   

Især de børn, hvis forældre ikke er sendt hjem eller de forældre som er sendt hjem for at arbejde 

hjemmefra. Det forventes at forældre kan hjælpe deres børn, hvis de alligevel går hjemme, men 

det er ikke alle forældre, som har den mulighed. Derfor vil vi gerne undersøge, og se om vi kan 

finde en løsning på dette problem.  

Vi har valgt at sætte fokus på børn i 6. klasse, fordi det et år hvor man går fra barn til teenager. 

Når man går fra barn til teenager, kommer man i puberteten. Det kan variere, hvornår et barn 

rammer puberteten. I denne tid sker der mange ting, både i kroppen og i hjernen. De fleste piger 

begynder at få deres cyklus og udvikler bryster, imens drengenes stemme går i overgang, og 

de får stærkere kroppe. Tilfælles har de begge at de udvikler hår nye steder, og de begynder at 

finde det modsatte – eller samme køn, mere interessante (Sørensen, 2018). Imens alt det her 

sker, skal de holde fokus i skolen – noget som kan være svært for mange.  

For at lette presset på børnene og de unge, vil vi designe en robot. Robotten skal hjælpe barnet 

med en opgave, som denne har fået stillet. Altså vil den være elevens hjælpemakker. Vores 

produkt vil være fokuseret på faget matematik. Vi har valgt dette fag, fordi der er mange unge 

der synes det er svært, og i vores fokusgruppeinterview håber vi på at få vores påstand be- eller 

afkræftet.  

Desuden skal man kunne bruge robotten udenfor skoletiden, hvor den kan fungere som en 

kammerat man kan snakke og eventuelt kramme med.  
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1.4 Målgruppe  

Vi har valgt arbejde med børn, som går i 6. klasse. Når man går i 6. klasse, er man typisk 

mellem 12-13 år gammel. Vi har valgt lige netop denne aldersgruppe, fordi det var dem, som 

blev hjemsendt under Corona, og det var en af de klasser, der kom sidst tilbage igen, fordi 

smitterisikoen er større i denne alder, end hos børn i mindre klasser grundet deres alder 

(Hansen, 2021). Dertil er børnene i denne alder nogle af dem, som har været hjemsendt længst 

og dermed virkelig har mærket til, hvordan Corona og onlineundervisning har påvirket indlæ-

ringen, motivationen og det sociale liv under hjemsendelsen.  

Dertil kan der spørges, hvorfor ikke vælge de helt store klasser, som måtte komme tilbage, som 

de sidste til fysisk undervisning? Hertil vil svaret fra vores side lyde på, at denne aldersgruppe 

også blev valgt, ud fra at det er her man begynder at opleve puberteten og, hvad det vil sige at 

blive teenager/voksen.  

I alderen 12-13 år går man fra et stadie til et andet stadie i ens udvikling. Ifølge Erik H. Erikson 

og hans udviklingsmodel gennemgår man nogle forskellige udviklingsstadier gennem livet. Vi 

vil i afsnittet om udviklingspsykologi komme meget mere ind på Erik H. Eriksons udviklings-

teori (Larsen, 2008).  

Ikke nok med at man i alderen 12-13 år går fra det ene udviklingsstadie til næste udviklings-

stadie, så er det også i samme alder man begynder på puberteten. Dog kan det variere fra dreng 

til pige, hvilken alder man helt præcist starter (Sundhed.dk, 2020). I puberteten sker der mange 

forandringer både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, og derfor kan denne tid være svær for 

nogle. Man kan opleve psykiske og fysiske problemer, for eksempel at man reagerer voldsom-

mere end ønsket og at humøret kan være svingende (ibid.).  

Derfor fandt vi denne aldersgruppe interessant at arbejde med, da det er her man kan begynde 

at blive trodsig over for sine forældre og gerne vil være mere selvstændig, og ikke mener at 

man har brug for sine forældres hjælp i samme grad mere.  
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1.5 Semesterbinding 

I dette projekt vil vi arbejde med nogle forskellige teorier og modeller. De teorier og modeller 

vi vil arbejde med skal støtte op om nogle påstande vi selv har indenfor emnet om, at under-

visningen er svær at følge med i hjemmefra og at man bliver ensom, når man ikke har sin 

sædvanlige sociale kontakt med klassekammeraterne. For bedst at kunne udvikle et produkt, 

der bedst muligt kan afhjælpe vores fokuspunkter, har vi hertil fundet teorier, der kan hjælpe 

os med at få en bedre forståelse for læring, ensomhed og robotteknologisk teori. Dertil har vi 

fundet frem til  de følgende teorier, som er en del af kurset STS – Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Hertil vil vi også foretage et interview af vores målgruppe, og derved få en bedre 

forståelse for brugerens ønsker og behov til vores kommende produkt.  

Udover teorier om læring og ensomhed, så skal vi også arbejde med TSA med fokus på tekno-

logier, som er en del af det semesterbindingen. Her vil vi arbejde med TRIN-modellen, som vi 

har lært om i TSA kursusgangene.  

Da vi vil arbejde med en interaktiv robot, vil vi finde noget om robotteknologi teori og dermed 

få en bedre forståelse for, hvordan en robot fungerer. Den viden vi får omkring robotteknologi, 

vil vi bruge til at udarbejde en interaktiv robot, som værende vores produkt til at afhjælpe 

skoleundervisningen og ensomhed. 
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1.6 Problemstilling  

Hvordan kan en online sidemakker støtte op om motivation og hjælpe til med det faglige i 

skolearbejdet? Hvilket også senere hen kan afhjælpe ensomhed.  

Hvortil vil produktet være designet i form af en slags robot, som kan kommunikere med ele-

verne. Løsningen skal kunne guide eleven frem til det stillede spørgsmål denne har, uden at 

give det konkrete svar. Så den vil være elevens hjælpemakker.  

1.6.1 Problemformulering 

Hvordan kan hjemsendte børn i 6. klasse støttes i undervisningen ved hjælp af en teknologisk 

løsning?  

1.6.2  Arbejdsspørgsmål  

• Hvad gør at 6.klasserne har svært ved at få hjælp til opgaverne eller lektierne?  

• Hvordan kan vi udarbejde et en online sidemakker, som kan afhjælpe problemet med 

lektiehjælp?  

• Kan vores løsning være med til at påvirke ensomhed og mangel på motivation? 

• Vil dette produkt kunne bruges til andre fag end bare et målrettet fag?  

  



Sofia Ferra RUC  09/06 2021 
Linea Melbye 2. Semesterprojekt   
Marcus Ploumark Bendixen  
   

17 
 

Kapitel 2 – Idegenering 

2.1 Produktbeskrivelse i idegeneringsfasen  

Her kommer et udkast til, hvordan vi har tænkt os vores produkt skal være og, hvilke ting den 

skal kunne. Dette er dog i idegeneringsfasen og derfor vil dette måske være ændret senere. Vi 

ønsker at få vores målgruppe med ind over og udvikle vores endelige produkt. Hertil kommer 

blot vores tanker til et produktforslag. Vi starter ud med at komme med en beskrivelse på nogle 

af teknologierne vi har ladet os blive inspireret af, som er Cayla dukken, sælen Paro og NAO-

robotten.  

2.2 Inspiration fra andre teknologier  

Til at ideudvikle vores eget produkt, så har vi kigget lidt på, hvad der allerede findes af pro-

dukter, som kunne være tilsvarende vores ide. Dertil har vi fundet tre produkter, som har nogle 

egenskaber og funktioner vi gerne vil gøre brug af i vores eget produkt. Udover disse inspira-

tionsprodukter, så vil vi komme med yderligere egenskaber og punkter til vores produkt, for at 

denne kan besvare vores problemformulering bedst muligt senere i opgaven.   

2.2.1 Cayla  

Som design-løsning er vi blevet inspireret af dukken “My Friend 

Cayla” som er en interaktiv dukke, som man kan kommunikere 

med gennem en app på ens smartphone. Dukken kommer i 3 vari-

ationer, en langhåret blondine, en brunette og en afroamerikaner. 

Den blev udgivet af Genesis-toys i 2014, og er efterhånden blevet 

trukket tilbage fra flere butikker, fordi man fandt ud af at dukken 

kunne hackes ved hjælp af Bluetooth (Toys).   

Dukken kan interagere med mennesker blot ved hjælp af stemmen, 

lidt ligesom Alexa og Siri. Cayla har sin egen database, den kan 

søge i ellers går hun på internettet og finder svaret. 

(Shopping4net).  

        

            

          Kilde (Toys) 
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2.2.3 Sælen Paro 

En anden teknologi løsning vi har ladet os inspirere af, er robotsælen Paro, som primært bor på 

plejehjem hos demente borgere. Paro er en interaktiv sæl, som hjælper borgeren med at få den 

tætte nærkontakt, som personalet ikke altid har mulighed for at give. Dermed udfylder sælen 

en plads, der mangler og giver en sjælden form for omsorg til de ældre (Care).   

Her bruges den til at de ældre kan få en fælles tilknytning til Paro og vække deres minder om 

dyr og børn. Den forestiller en lille sælunge, hvilket den gør, fordi det er de færreste, som har 

set en rigtig sæl, som de kan sammenligne den med (Nord). Sælen Paro er designet med det 

formål at virke afslappende, og samtidig også motiverende for de ældre og forbedre deres so-

ciale evner. Dette er en alternativ løsning for de ældre borgere, som har allergi overfor husdyr.  

Sælen Paro er programmeret med muligheden for at afgive små lyde, som er autentiske opta-

gelser fra Grønland. Paro reagere på lys, berøring og stemmer ved hjælp af indbyggede senso-

rer.  Denne teknologi løs-

ning har vist sig at virke ef-

ter, der blevet forsket i de 

ældres ændring i humør. 

Flere borgere er blevet 

bedre til at kommunikere og 

deres demens symptomer 

blevet mindre synlige. Dog 

er den ikke faldet i lige god 

jort hos alle, men hos dem 

der har taget den til sig, er 

der sket ændringer (Nord).       Kilde (Care) 
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2.2.4 NAO-robotten  

Som inspiration til vores eget produkt, har vi derudover valgt at lade os inspireret af den inter-

aktive robot, NAO, som godt kan minde om det andet produkt vi også har været inspireret af, 

nemlig Cayla dukken. NAO har enestående funktioner, som vi især kunne anvende til vores 

produkt. En af de funktioner er eksempelvis at den hjælper læreren med undervisningen, ved 

at gøre den mere livlig (robotics). Det kan vi især benytte os af, da man under Corona ikke har 

været i stand til at kommunikere med hinanden fysisk. Derfor ville en talende robot være i 

stand til at hjælpe med undervisningen, for eksempel ved at gøre det sjovere eller være en 

motiverende faktor. En anden funktion vi især også har været inspireret af, er at den er med til 

at skabe et stærkt venskab til eleven, og dermed også en form for tillid. Eleven vil derfor se 

frem til at være sammen med de-

res ”ven”. En fed egenskab NAO 

også har, som vi især også har in-

spireret os til vores produkt, er at 

den kan genkende elevens ansigt 

(ibid.). Dette er et vigtigt ele-

ment, da det også er med til at 

gøre hele oplevelsen personlig. 

    

          Kilde (robotics) 

2.2.5  Opsamling på inspiration  

Vi lader os inspirere af disse tre forskellige slags teknologier, som alle, hver især, har deres 

egen måde de skal hjælpe mennesker på. Cayla dukkens formål var at forhindre ensomhed hos 

piger. Sælen Paro skulle få ældre, som ikke altid kan udtrykke sig, til at kommunikere på en 

anden måde, dette ved hjælp af sælen. NAO-robotten er en, der skal hjælpe til i undervisningen 

på skoler, den kan mærke, hvor man rører den og på den måde ”udvise følelser”.  

Vi har derfor tænkt os at tage nogle af de forskellige teknologiers egenskaber og bruge dem til 

at lave vores eget forslag på en robot, der skal hjælpe til med onlinehjemmeundervisning, for-

hindre ensomhed og påvirke ens motivation til at ville noget mere. Vi kan dog ikke endnu sige 

hvilke egenskaber, der vil være bedst før vi har snakket med vores målgruppe og spurgt dem, 

hvad deres behov er.  
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2.3  Ideforslag (1. Produktbeskrivelse)    
Ideen med vores egen robot er, at børn, som er hjemsendte, skal have muligheden for at kom-

munikere med noget, og modtage hjælp til matematikopgaver. Vores robot skal, lidt ligesom 

Siri eller Alexa, kunne høre, hvad brugeren siger til den, og derefter komme med en kvalifi-

ceret respons. Meningen er, at robotten skal kunne hjælpe børnene med matematikopgaver, 

selvfølgelig uden af give svarene, og derefter give barnet noget fritid, når denne har løst op-

gaven.  

Vores robot skal være en enhed som forældre køber frivilligt til deres børn, fordi vi har tænkt 

os, at læreren skal være i kontakt med dukken i skoletiden. Derfor er det essentielt at værgen 

underskriver at robotten må lytte med i den tidshorisont, som barnet er i skole i. Ellers vil 

dette eventuelt betyde et brud på databeskyttelsesloven1.  

Fordelen ved robotten vil være, at børn, som føler sig ensomme og/ eller er bagud i matema-

tik, kan få hjælp og socialt samvær uden forældres tilstedeværelse. Robotten skal kunne fun-

gere som en kammerat, og uden for skoletiden, skal læreren ikke længere have mulighed for 

at lytte med.  

Når vi snakker om at lytte med, er det ikke, fordi robotten skal sende et direkte spor af stem-

men til læreren, men derimod give læreren besked om, hvornår og hvor godt eleven har løst 

opgaven. Måden som robotten skal hjælpe eleven, er ved at formulere forskellige formler ta-

get fra nettet, eller formler som læren har tilføjet i det spreadsheet, som denne sendte til ro-

botten. Der er ofte mange løsninger til én sag, og vores robot skal have samme princip. Hvis 

der er flere formler man kan bruge til at løse en opgave, skal de alle kunne formuleres til ele-

ven. På den måde låser man ikke eleven fast i en uendelig spiral, og der er mindre chance for 

at eleven mister modet.  

Vores robot skal være styret af læreren, som skal have mulighed for at implementere dagens 

opgave i denne, ved hjælp af en hjemmeside, eller et spreadsheet.   

Robotten skal have en indbygget klokke, og skal kunne vække dens ejer om morgenen, på et 

tidspunkt bestemt af forældrene. Robotten skal selv gå i dvaletilstand, indtil dens navn bliver 

nævnt, eller man løfter den.   

For at kunne oprette forbindelse til robotten skal man igennem en hjemmeside, hvor man skal 

logge på med sit Uni-login, for at mindske chancen for hackerangreb eller anden form for 

 
1Databesyttelsesloven trådte i kraft d. 25. maj 2018, og indeholder retningslinjer for hvordan man skal 

håndtere personlige oplysninger (Love) 
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brugerlogin. Udover dette skal man oprette forbindelse via Bluetooth. Vores robot skal kun 

have én Bluetooth forbindelse, og hver gang man skal have en ny forbindelse, skal man igen-

nem en to-trinsgodkendelse for, igen, at mindske muligheden for hackerangreb. Her vil vi 

forslå at man bruger sit Uni-login, hver gang man skal bruge sin robot, samt et andet ad-

gangskrav for eksempel ansigts genkendelse. Dette vil vi, med hjælp fra vores fokusgruppe, 

finde ud af. Det er nødvendigt at have en enhed med Bluetooth og internet-adgang, som for 

eksempel en mobil eller en bærbar, for at vores robot skal finde svar, og læreren kan uploade 

opgaver til den.   

Udover at være en robot, som kan hjælpe med lektier, skal vores robot kunne være en kam-

merat, som kan modarbejde ensomhed for dens ejer. Det skal den gøre ved at spørge om 

kram, virke interesseret og kunne ”drage paralleller” til barnet.   

Vi vil arbejde på at lave en version som både drenge og piger vil finde interessant. For at ro-

botten skal være så interaktiv som muligt, skal den ikke, ligesom Alexa eller Siri gør, sige: 

”Søger efter svar på nettet”. I stedet for denne generiske sætning, skal den for eksempel sige: 

”Ov, det er et godt spørgsmål, det finder jeg lige ud af”. Hvis det er simple spørgsmål som: 

”Hvordan har du det i dag”, så skal den selvfølgelig kunne svare, uden at den bliver nødt til at 

søge på nettet. Samtidig med alt dette er det vigtigt, at robotten ikke optager lyden og gem-

mer personens spørgsmål og filer. Enten skal den aldrig kunne det, eller også skal man lave 

en mulighed for at den kan gøre dette, så den kan føre bedre og bedre samtaler med dens ejer.  

En akavet stilhed, hver gang man spørger den om noget, er ikke optimalt. 

 

Kapitel 3 – Empiri  

3.1 Anvendte Metoder, teorier og modeller  

 

Ovenfor ses en oversigt over al den empiri vi senere vil gøre brug af, sådan at vi bedst muligt 

kan bearbejde den information vi samler i fokusgruppeinterviewet. Samtidigt skal denne em-

piri hjælpe os med at bekræfte nogle påstande vi har omkring, hvor svært unge har haft det 

med onlineundervisning. Hvad spiller en rolle? Er det både alder, udviklingsfaser og måden 

undervisningen foregik på?  
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Empirien skal være med til, at vi får en bedre forståelse for, hvordan vi kan designe en robot, 

der opfylder alle kravene til onlineundervisning.  

3.2 Brugeranalyse  

For at kunne analysere vores målgruppe/brugere vil vi gøre brug af fokusgruppe og fokusgrup-

peinterview. Dertil vil vi samle en gruppe, som passer ind med vores målgruppe. På den måde 

vil vi senere få nogle mere målrettede svar, vi kan bruge til vores produktløsning.  

3.2.1 Fokusgruppe  

Hvad er en fokusgruppe? En fokusgruppe er en gruppe typisk bestående af 4-10 personer, som 

har en relevans inden for det emne, som man ønsker at undersøge mere om. Personerne i fo-

kusgruppen vælges ud fra, hvad ens målgruppe er. På den måde kan man bedst mulig udvikle 

et målrettet produkt, som passer til ens ønskede brugere (Megafon). 

3.2.2  Fokusgruppeinterview  

Fokusgruppeinterview har til formål at indsamle brugbart materiale, som man ikke kan slåes 

op i en bog eller søge sig frem til på internettet. Fokusgruppeinterview er en kvalitativ dataind-

samlingsmetode, som kan foregå fysisk og online, hvor man sammen vil diskutere en given 

problemstilling.  Fokusgruppens dynamik og snakken i samtalen kan senere hen bruges til ud-

vikling af ideer til produktudvikling med fokusgruppen, som målrettet brugere (Damgaard, 

2019). Ved hjælp af et fokusgruppeinterview, kan man senere hen analysere på fokusgruppens 

følelser, holdninger og given viden inden for det ønsket emne. 

3.3 Udviklingspsykologi  

Da vi har fastslået at vores målgruppe er unge mennesker på alderen 12-13 år, er det vigtig at 

få en forståelse for, hvad der sker i deres udviklingsfaser i denne alder. Hertil har vi fundet 

frem til at psykoanalytiker Erik Erikson kommer dette emne godt omkring og vi derfor inddra-

ger ham i vores undersøgelse for, hvad der foregår med unges udvikling.  

3.3.1 Erik H. Erikson  

Det er vigtigt at forstå, hvilken udviklingsperiode de elever står i, i den her aldersgruppe. Vi 

har taget udgangspunkt i den tyske-amerikanske psykoanalytiker, Erik Eriksson, og hans for-

ståelse af udviklingen, da det her er vigtigt at vide, hvilke ungdomskrav, der ligger hos de unge 

i den periode. Erik Eriksson beskæftiger sig med, hvad der giver menneskets liv mening og, 

hvad der driver deres udvikling. Han mener, at der er 8 udviklingsstadier igennem livet.  
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Alle stadier er kendetegnet med en kerne-konflikt/udfordring, hvor måden konflikten løses på, 

afgøre om der sker en sund eller usund udvikling hos mennesket (McLeod, 2018).  

Vi har med 6. klasses elever at gøre, og det betyder at de er omkring 12-13 år gamle, så derfor 

kigger vi på fase 5 Identitet kontra identitetsforvirring, da den beskæftiger sig med aldersgrup-

pen 12-20 år. I løbet af dette stadie søger ungdomsårene efter en følelse af personlig identitet. 

I ungdomsårene er overgangen fra barndom til voksenalderen essentiel. Børn bliver oftere uaf-

hængige og begynder at se på fremtiden med henblik på familieliv og karriere, blot for at passe 

ind. Det unge sind, er et sind i udvikling, og en psykosocial fase mellem barndommen og vok-

senalderen, og mellem molariteten, som barnet lærer. Etikken udvikles af den voksne. Dette er 

et vigtigt udviklingsstadie, hvor barnet skal lære diverse roller. Det er i denne fase, hvor de 

unge undersøger deres identitet og prøver at finde ud af, præcis hvem de er. Eriksson mener, 

at to identiteter er involveret i det, den seksuelle og besættelsen. Hvad der burde ske under 

slutningen af denne fase er, at der forekommer et sammenspil mellem selvfølelsen af det de 

ønsker og det de ønsker at være. I løbet af dette stadie ændres kroppen og ungdomsårene. 

Eriksson tilføjer at ungdomsårene kan have symptomer såsom at de kan føle sig ubehagelige 

med deres krop i et stykke tid, indtil de kan tilpasse sig og vokse ind i forandringerne. I løbet 

af perioden udforsker de mulighederne og begynder at danne deres egen identitet baseret på 

resultatet af deres erfaringer.  

En sætning som; ”Jeg ved ikke, hvad jeg vil være, når jeg bliver voksen” kan føre til rollefor-

virring (McLeod, 2018). Rolleforvirring indebærer, at den enkelte bliver mere sikker på sig 

selv og sin plads i samfundet. Som en reaktion på rolleforvirring eller identitetskrise kan en 

teenager begynde at eksperimentere med forskellige livsstile. Eksempelvis kan det være ar-

bejde, uddannelsespolitiske aktiviteter osv. Et andet eksempel, ville være afpresning. At af-

presse nogen til en anden identitet kan resultere i at afsløre formen for at etablere en negativ 

identitet. De er unge mennesker, som har brug for noget socio socialt og kognitiv udvikling 

(ibid.). 

Da vi har med læring, er det vigtig at få en forståelse for, at ikke alles behov er den samme og 

der kan være en forskel på, hvordan man klarer sig bedst. Dertil tager vi psykologen L.S. 

Vygotsky med, for få et indblik i, hvordan unge får den bedste støtte til undervisningen.  
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3.3.2 Lev Semenovitj Vygotsky 

Vygotsky benytter sig af et begreb kaldet nærmeste udviklingszone, her beskriver han forskel-

len mellem, hvor godt en person kan klare en opgave alene og, hvordan personen, sammen med 

en mere erfaren person, bedre kan klare samme opgave. Den aktuelle udviklingszone er begre-

bet for niveauet man kan klare en opgave alene, mens det niveau, hvor man får hjælp af en 

mere erfaren person kaldes den nærmeste udviklingszone (Larsen, 2008). Det er lærerens op-

gave et tilpasse undervisningen indenfor barnets nærmest udviklingszone, sådan at barnet bli-

ver udfordret og stillet krav til. Hertil skal opgaverne være svære nok, til uden videre at kunne 

klare dem alene, ellers med støtte fra undervisningen. Denne læringsteori kaldes for stilladse-

ring, hvor undervisningen tilrettelægges så den rammer indenfor elevernes nærmeste udvik-

lingszone. Da hver elevs nærmeste udviklingszone kan variere fra elev til elev, så vil stilladser-

ingen støtte den enkelte elev, til der hvor elevens nærmeste udviklingszone ligger. Støtten kan 

komme fra læreren ved opmuntring, fastholdelse af elevens opmærksomhed og demonstration 

af eksempler på, hvordan opgaverne kan løses (ibid.).  

Hertil kan det tilføjes at hvis lære/voksenstøtten fylder for meget, så vil eleven typisk hælde 

mod fakta og færdighedsviden, som favorit undervisningsform. Dette kan være meget vigtigt, 

men det sætter samtidigt en stopper for elevens evner til at udvikle nye kompetencer og krea-

tivitet. Dog skal lærer-støtten være til for at eleven udvikler trygge rammer for selvstændig 

læring (Larsen, 2008). 

3.4 Robotteknologi teori 

Da vi ønsker at arbejde på at udvikle en robot, der kan hjælpe unge med matematik og mod-

virke ensomhed, vil vi kigge nærmere på robotteknologi teori. Hertil har vi kigget mere på 

robotten NAO, og selvom vi har den med i vores inspirationsdel, synes vi den havde mange 

gode tekniske egenskaber vi kunne bruge. Dertil kommer der en mere uddybende beskrivelse 

af, hvordan den virker, her vil der være mere fokus på de indre mekanismer.  

3.4.1 NAO-robotten  

NAO er en interaktiv robot, som er bygget som værende lærerens personlige undervisningsas-

sistent. Denne NAO-robot skaber et stærkt bånd til brugeren af produktet. Den er designet til 

at fange brugerens opmærksomhed, holde dem investeret og især vinde deres tillid (robotics). 

Robotten har nemlig den unikke funktion at bevare tålmodigheden til at hjælpe brugeren, og 

en positivitet til at lade dem inspirere til, at vedligeholde deres fokus og holde hovedet oppe til 

at fortsætte indtil de kan finde ud af det. Dermed gøre NAO læringen mere aktiv. NAO gør 
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læringen mere sjov for brugeren og hjælper læreren til at bringe undervisningerne til live.  

NAO går med 4 unikke egenskaber:   

• Nummer et er at den taler og kan kommunikere flydende på mere end tyve sprog 

• Nummer to er at NAO kan fornemme omstændighederne, da den er bygget med taktile 

sensorer både i hovedet, hænder og fødder som hjælper NAO med at reagere på dens 

omgivelser, så den kan være så blid som mulig. NAO har også den funktion at den både 

kan se, høre og genkende dit ansigt. 

• Nummer tre er at den kan gå frit rundt omkring som et helt almindeligt menneske kan. 

Når den opdager forhindringer, og eksempelvis falder, kan den stå op igen og komme 

til sig selv. 

• Nummer fire, NAO fungere ved hjælp af deres selv-udviklede operativsystem. Dette 

operativsystem er meget fleksibelt, hvilket gør at det er kompatibelt med mange kode-

sprog (robotics).  

 

3.5 Trin-modellen  

Trin-modellen er ikke en metode udrettet til at være en videnskabelig metode, derimod er den 

udarbejdet til at være en metode, som belyser problemstillinger i forbindelse med teknologier.  

Trin-modellen giver en oversigt over 6 punkter man kan gennemgå, når man vil analysere og 

beskrive en teknologi. Modellen omhandler de begreber som nævnes i trinmodellen 

(Jørgensen, 2019). 

Vi vil senere bruge trin-modellen til at analysere vores egen teknologi, så vi bedst muligt kan 

lave en robot, som svare på vores problemstilling.  

Trinmodellen er bestående af disse 6 punkter: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

2. Teknologiers artefakter  

3. Teknologiers utilsigtede effekter  

4. Teknologiske systemer  

5. Modeller af teknologier  

6. Teknologier som innovation  
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Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Her kigger man på, hvad er de centrale mekanismer og processer i teknologien, som gør den 

kan opfylde teknologiens formål. Altså hvilke dele kan ikke undværes i teknologien, hvis man 

skulle samle den.  

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Menneskeskabte genstande kaldes også artefakter i dette sammenhæng. De adskiller sig fra 

processer, som er inspireret af processer set i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, der 

har en teknologisk funktion. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter er effekter eller afkom som ikke var forventet, mest af alt det som vurderes 

at være negative effekter. Her er det vigtig man skelner mellem utilsigtede effekter og design-

fejl, det er ikke det samme. Et designfejl er, hvor man ikke har taget højde for en ting og det 

derfor måske gik galt.  

Trin 4: Teknologiske systemer 

Ved dette punkt kigger man på teknologiens sammenhængende systemer bestående af tekno-

logiske artefakter, som har en funktion i teknologien.  

Trin 5: Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier kan være numeriske, visuelle eller fysiske. De er repræsentationer, 

hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges gengivet og/eller undersøgt. En mo-

del kan samtidig være et værktøj til at skabe eller udvikle konkrete artefakter.   

Trin 6: Teknologier som innovation 

Implementering af forbereder produkter, produktionsprocesser er innovation. Innovation om-

handler hvilke forhold der får ny teknologier udviklet (Jørgensen, 2020). 

 

3.6 Læringsteori 

Læringsteori er med, da vi ønsker at kigge på, hvordan vores robot kan hjælpe de unge med at 

få den rette hjælp til matematikopgaverne. Hertil vil vi undersøge, hvilke forskellige lærings-

teorier der findes og hvordan de hver især fungere.  
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3.6.1 Den tavse og den sproglige viden 

Alle de timer vi er vågne, lærer vi nye ting, vi arbejder på at løse problemer, fordi mennesket 

af natur er nysgerrige gerne vil udvikle sig. Meget af den viden vi har taget til os, kan man 

slet ikke sætte ord på, hvilken læringsform det er kommet fra. Vi lærer at cykle uden at kunne 

forklare hvordan, vi ser hvordan andre gør det, men ellers er det bare noget som vi gør. 

Denne form for viden og læring kaldes den tavse viden (Larsen, 2008). Vi lærer uden at for-

klare hvordan vi har lært det og læres i det ubevidste.  

Dertil er der en anden videns form kaldet den sproglige viden, som er den bevidste viden vi 

lærer (ibid.). Det er det som der lægges stor vægt på i skolegangen og undervisningen. For 

eksempel i lærer man i samfundsfag hvordan samfundet er indrettet.  

Dertil skal man kigge på hvordan man lære den tavse og den sproglige viden, her er det flere 

forskellige læringsteorier til hvordan læring kan foregå. Der vil kigges på den behavioristiske 

læringsteorier (Larsen, 2008).  

3.6.2 Behavioristiske læringsteori 

Indenfor den behavioristiske læringsteori kan man opdele den i tre grundlæggende indlærings-

former. Der er den klassiske betingning, operant betingning og til sidst den tredje imitation 

også kaldet modellæring (Larsen, 2008).  

Klassisk betingning: denne indlæringsform omhandler om at forbinde eller associere ting med 

hinanden, når det vises samtidigt eller kort efter hinanden og ved gentagende gentagelser. Dette 

kendes også ved udenadslæren. Her gentager man det samme undervisningsmateriale til det 

sidder på rygraden, her får man ikke nødvendigvis en mere dybdegående forståelse af det man 

skal lære (Larsen, 2008). Denne undervisningsform er mere kendt fra før i tiden, og man er 

gået lidt væk fra denne type læring. Dog vil man stadig finde tilfælde hvor man gør brug af den 

klassiske betingning, da den ikke kan undgås ved for eksempel opstart af fremmedsprogsun-

dervisning. Her skal visse ting udenadslære for at senere hen have en god forståelse for under-

visningen. For eksempel fungere historieundervisningen ikke uden at gøre brug af udenadslæ-

ren, eller kemi, hvor mange af grundstofferne på det periodiske system burde kunne huskes 

udenad for ikke at bruge unødig tid på dette(ibid.).  

Operant betingning: er en anden indlæringsform, kort handler denne teori om belønning ved 

læring. Den læringsform kan igen opdeles i to teorier den første type og så den anden type. 

Denne teori bygget på at belønning eller feedback fører til bedre indlæring og succes end tid-

ligere forsøg (Larsen, 2008).   
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Den første type: vores sociale adfærd er et resultat af operant betingning, hvor vi har fået be-

lønninger af visse omgivelser, ved at vi har opført os på en bedst måde eller ”den rigtige 

måde”. Denne form ses i skolen i form af anerkendelse fra læreren, dette er med til et stimu-

lere eleverne til at lære ting. Dette ses i form af skolens karaktersystem, som også kan sam-

mensættes af et straf- og belønningssystem. Nemlig ikke alt handler om at få karakter, særligt 

ikke i de små klasser, her forstår de bedre belønning i form af fri leg eller en pause (Larsen, 

2008).  

Den anden type:  den kaldes også for forsøg-og-fejl-læring. Denne handler om at vi igennem 

træning, gentagelser og feedback får udviklet færdigheder og bliver bedre og bedre til at ud-

føre handlinger rigtigt. Når et barn lærer at cykle, er stimulationen at få at vide man skal rette 

lidt på foden, for så bliver mn bedre. Man lærer ved at fejle, altså man bliver ved med at 

cykle til man kan finde ud af det. Den anden type indlæringsform ses oftest på erhvervsud-

dannelser, hvor man først lærer om det og bagud efter skal ud at prøve det praksis ved et 

praktikforløb. Her tager man læringen ved hånden og bliver ved til man har for eksempel 

svejsningen rigtig (Larsen, 2008).  

Imitation: er den sidste læringsform indenfor den Behavioristisk læringsteori. Denne er en 

læringsform, hvor man gør brug af efterligning. Den er tidsbesparende og man drager nytte af 

de erfaringer andre har gjort. Her behøver man ikke at knokle for at lære ting fra bunden selv, 

man springer i stedet mange forsøg og fejl over ved, at gøre som andre har gjort. Denne er 

læringsform ses nu mest hos spædbørn i de første måneder af livet. Her kigger de på hvad andre 

gør og prøver på at imitere det selv (Larsen, 2008). 

3.7 Motivationsprocesser 

Men ikke nok med at vi gerne vil lære for at blive bedre, så skal vi nogle gange motiveres for 

at komme i gang eller videre hvis vi er gået i stå med opgaverne. Dertil kan man snakke om 

motivationsprocesser. Under læring er der et vigtigt punkt, nemlig motivationsfaktorer. Hvad 

giver en lyst til at lære nyt eller mere? (Larsen, 2008). Her vil vi kigge på hvordan vi senere 

kan få vores robot til at motivere de unge til at lave deres ting, men også hvordan det kan være 

med til at motivere dem til at følge med i undervisningen og gøre dem mere motiverede til at 

lave noget selvom man ikke kan være sammen med ens venner grundet Corona. 

3.7.1 Indre motivationsfaktorer   

Ved indre motivationsfaktorer er det interessant at starte med nysgerrighed. Dette er en af de 

mest motiverende motivationsfaktorer vi har, hvortil flere indre motivationsfaktorer kommer 
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til at blive gennemgået (Larsen, 2008). Ifølge den canadiske læringsforsker, Daniel Berlyne, 

sker nysgerrighed ved et misforhold, eller ved en uoverensstemmelse mellem den måde vi 

opfatter situationer på og hvilke forventninger vi har til selv samme situation. Det er det læ-

rerne gør brug af i deres undervisning - spiller på noget som fanger elevernes opmærksom-

hed. Der opstilles dilemmaer eller overraskende situationer overfor eleverne der bryder deres 

forvante forståelse. Nysgerrigheden kommer af at man har behov for at forstå og finde en be-

tydning i det vi oplever. Nysgerrighed kommer også i udspring fra det vi ikke allerede ved, 

og derfor er vi undersøgende og nysgerrige efter at lære eller vide mere, hvilket allerede sker 

som spædbarn. Ved tilfælde af misforhold kan de skabe angst og flugtreaktioner ved forskel-

lige former for modstand ved læring. Derfor skal nysgerrighed prikkes til ved omtanke og 

ikke presses på med. Lykkes det at finde balancen mellem dette, kan det være en ny måde at 

forstå ting(ibid.).  

En anden indre motivationsaktor, som dog oftest kan være svær at skelne fra nysgerrighed, er 

interesse. Har vi ingen interesse for en ting, er det svært at lære om det og skal måske tvinge 

sig selv til at sætte sig ind i stoffet. Hvorimod har vi interessen for en ting, har man langt lettere 

ved at sætte sig ned for at lære om det. Hvilket også betyder man har lettere ved at huske og 

fastholde det man har lært om. Hvorfor interessen ligger forskelligt fra person til person er ikke 

altid til at forklare, interessen kan måske skyldes en fangende oplevelse eller at man har opda-

get at man har nemt ved at lære noget. Disse punkter kan være med til at bevare ens interesse 

for ting (Larsen, 2008).  

En tredje indre motivationsfaktor, som har betydning for læring, er selvtillid. Har man høj selv-

tillid indenfor et emne, altså tror man mere på sig selv inden for et bestemt emne, og klare sig 

rigtig godt inden for emnet, er dette med til at motivere en. Man vil anstrenge sig mere for at 

klare sig bedre end hvis selvtilliden ikke rigtig er der. Verbal påvirkning fra andre, som har 

fortalt man klarer det godt er med til at motivere en og booste ens selvtillid (Larsen, 2008).  

Dette lægger op til meget grundlæggende motivation, nemlig et grundlæggende behov for an-

erkendelser fra andre mennesker. Her motiveres man ved at andre fortæller man klarer det 

godt. Her er læringsteorien behaviorismen belønning i fokus (Larsen, 2008). Man bliver mo-

tiveret til at lære mere, hvis det har udsigt til former for belønning senere hen. Man fokuserer 

også mere på noget man tidligere er blevet belønnet i. Her kan en straf også være et tilfælde af 

motivationsfaktor, altså man ønsker ikke at blive straffet. Dette er en måde at tvinge eleven til 

at lære stoffet, som de ikke finder på nogen måde interessant (ibid.).  
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Efter alle disse forskellige indre motivationsfaktorer sluttes den af med den sidste, som er kon-

kurrence. Denne handler om at mennesket vil være størst, stærkest, klogest og få bedre karak-

terer end andre. Dog kan denne form for motivation demotivere de svage elever og bekræfte 

dem i at de har sværer ved at lære end andre (Larsen, 2008).  

3.7.2 Ydre motivationsfaktorer  

Den ydre motivationsfaktor kan være en engageret lære, som vækker elevernes nysgerrighed 

og interesse for et for eller et bestemt emne. Det er her de indre og ydre motivationsfaktorer 

begynder er flyde sammen. Det er svært at skelne mellem om motivationen kommer inde- eller 

udefra (Larsen, 2008).  
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Kapitel 4 – fokusgruppeinterview  
Der blev udarbejdet nogle interviewspørgsmål, som vi vil spørge vores fokusgruppe om, som 

er i samme alder som vores målgruppe. Vi ønsker at få vores påstande bekræftet af nogle som 

selv har oplevet vores påstande om online undervisning og ensomhed. Vi vil senere bruge sva-

rene vi får til, at designe en målrettet robot til vores målgruppe.  

4.1  Hvem er vores fokusgruppe?   
Fokusgruppeinterview foregik torsdag den 27/5 kl. 14:00 og varede i ca. 20 min, det blev fo-

retaget af Sofia Ferra. Hun stod for interviewet eftersom vi havde gjort brug af egne forbindel-

ser og derfor interviewede vi Sofias lillesøster, som er 13 år og går i 6.klasse. Men eftersom en 

person ikke kan komme med alle svarene, vi leder efter, fik Sofias lillesøster samlet nogle 

veninder på hendes egen alder, som fik lov af deres forældre til at være med i interviewet. I alt 

fik vi samlet 4 piger, som går på to forskellige skoler. Hvilket giver os flere svar at arbejde 

med, da ikke alle skoler er ens. Vores fokusgruppe består af 4 piger: 

1. Aviaja er 13 år og går i 6 klasse. 

2. Jasmin er 13 år og går i 6. Klasse. 

3. Emma er 13 år og går i 6. klasse med Jasmin  

4. Victoria er 13 år og går i 6. klasse med Aviaja. 

4.2 Resumé af fokusgruppeinterviewet  
Interviewet startede ud med at Sofia bad alle pigerne om at præsentere dem selv, og gerne 

fortsætte med at svare i samme rækkefølge, så vi vidste alle fik svaret på alle spørgsmålene. 

Dertil fik de lidt spørgsmål om hvordan de havde det under hjemsendelsen, om det var muligt 

at holde kontakten med hinanden og resten af deres klasse. Dertil svarede pigerne at det ikke 

var svært at holde kontakten, men at der til sidst ikke var mere at snakke sammen om, da man 

ikke kunne lave noget. Dette lagde op til næste spørgsmål: om de var sociale eller mest der-

hjemme. Her fik vi lidt forskellige svar, nogle af pigerne var bare hjemme dagen lang, uden 

nogen rigtig form for sociale omgivelser, hvor andre snakkede lidt med bekendte via Facetime, 

men selv dette føltes ikke rigtigt. Det fik pigerne til at føle sig ensomme og demotiverede til at 

lave noget. Også her oplevede de at deres humør ændrede sig, lysten til at stå ud af sengen 

forsvandt og motivationen til at følge med i skolen blev mindre, men pigerne fortalte det kunne 

svinge fra fag til fag og hvordan deres lærer var. Dertil spurgte Sofia om hvordan pigerne fik 

hjælp til undervisningen, hvis de havde problemer. Her var svarene forskellige fra pige til pige, 

deres lærer klarede det på forskellige måder, som de ikke rigtig synes fungerede særligt godt. 
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Afslutningsvis lavede Sofia en introduktion af vores produktforslag, sådan at pigerne kunne 

komme med lidt holdninger til det. Her kom pigerne med gode svar – de synes det var en god 

løsning, og at det sikkert var noget de ville gøre brug af, hvis de fik muligheden. Som afslut-

ning, kom de med et godt forslag: vi kunne kigge på robotten fra filmen ”Big Hero 6” og bruge 

den som inspiration og de gerne ville have sådan en robot, som ven og hjælpemakker. (se bilag 

nr. 1 for det fulde fokusgruppeinterview).  

4.3 Interviewguide til fokusgruppeinterviewet  
Nedenfor vil vi komme med punkter vi skal huske at have med i overvejelserne, når vi laver 

interviewet med vores fokusgruppe. Hertil har vi også udarbejde nogle interviewspørgsmål, 

som er der for at få en snak i gang med fokusgruppen og på den måde ikke interviewpersoner 

til at føle de bliver interviewet, men at det er en helt almindelig samtale de har.   

• Kan i komme med en kort introduktion til hvem i er og hvad klassetrin i går i?  

 

• Kunne det lade sig gøre at holde kontakten til hinanden?  

 

• Var I sociale med hinanden eller var i bare hjemme hver dag? 

  

• Kunne I mærke ændringer på jeres humør før og under hjemsendelsen?   

 

• Hvad gjorde i under hjemsendelsen, hvis i havde brug for hjælp til undervisningen?

  

- På hvilken måde fik I hjælp?   

- Var det nemt at komme i kontakt med jeres lærer, når I havde brug for hjælp?  

 

• Oplevede I at I mistede motivationen til at følge med i undervisningen?   

- Var der nogen motivation til at lave lektier?   

 

• Hvad synes I om vores produktforslag?   

- Til dette spørgsmål vil der komme en lille præsentation af hvad vores ide er, sådan at 

de bedre kan forholde sig til spørgsmålet.  
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• Har I eventuelt noget som I synes der skal være med produktet eller mangler vi at tage 

højde for noget bestemt?  

• Hvordan tror I produktet skal se ud, for at I bedst får brugt den?    

Dette er et udkast af nogle at de spørgsmål vi stillede vores fokusgruppe, men for at få nogle 

af de svar vi søgte efter, så gjorde vi brug af metoden semistruktureret interview. Gør man det, 

så stiller man opfølgende spørgsmål til nogle at de svar man får fra interviewpersonen. På den 

måde får man måske sat nogle overvejelser i gang hos personen. Og hertil fik vi svar, som vi 

ikke kan slå op i nogle bøger eller på internettet, derimod fik vi en masse personlige erfaringer. 

Dette gjorde, at vi senere hen kan målrette vores produkt mere præcist mod vores målgruppe 

og mod deres behov (Poulsen, 2019, pp. 97-98).  
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Kapitel 5 – Analyse af fokusgruppeinterview 

Gennem analysen vil der blive set på de svar vi fik i vores fokusgruppeinterview, og dertil vil 

vi analysere om vi fik vores påstande bekræftet eller ej. Vi vil kigge på om der kom nogle 

uforventede oplysninger fra fokusgruppen, som var punkter vi ikke havde taget i betragtning. 

5.1  Fokusgruppeanalyse 
I vores fokusgruppeinterview fik vi kontakt til 4 piger fra 6. klasse. Pigerne fortalte at de har 

haft svært ved at holde kontakten til hinanden under Corona-epidemien og hjælp til undervis-

ningen var en udfordring nogle gange, fordi internetforbindelse pludselig røg.  

Først og fremmest ville vi høre om de kunne holde kontakten til hinanden: “Kunne I holde 

kontakten under Corona?” Dertil svarede en af pigerne, Emma: “Jeg følte ikke at jeg havde 

kontakt til nogen, og jeg begyndte at føle mig alene.”   

Nogle af de andre piger nævnte at de havde kontakt til venner, men at de til sidst ikke havde 

mere at snakke om, fordi der ikke skete noget nyt for dem. Dette bekræfter vores hypotese om, 

at mange unge har følt sig ensomme under Corona. Vi kan derfor kigge videre på hvordan 

vores designløsning kan være med til at løse dette problem.  

Da vi også har kigget på om unge kunne holde sig på sociale medier med andre eller om de 

endte med at isolere sig selv, spurgte vi ind til det hos pigerne: ”Var i sociale på en eller anden 

måde, eller var i hjemme hver dag?” hertil svarede Aviaja: ”Overhoved ik, man sad bare 

hjemme og blev lidt trist, da man ik havde nogen at snakke med.” Og de andre piger var her 

meget enige med Aviaja. Nogle prøvede via Facetime, men det var ikke det samme som at 

være sammen fysisk.  Dette bekræfter at unge har haft svært ved at holde sig i gang, og derfor 

for det meste har holdt sig til at være hjemme. Vi kom derfor frem til at vi skal kigge på hvordan 

unge kan være sociale, men uden at være fysiske sammen, da vi under Corona ikke må omgås 

med for mange forskellige grupper.   

Da en af vores andre fokuspunkter er at hjælpe med at gøre onlineundervisning nemmere, og 

for nogle bedre, spurgte vi pigerne hvordan deres lærer havde klaret udfordringen, men også 

hvordan de syntes det havde fungeret: ”Da I havde brug for hjælp til undervisningen, hvordan 

fik I hjælpen, og var det nemt at komme i kontakt med jeres lærer?” Her svarede Jasmin: ”Jeg 

synes det var besværligt, fordi man stod på en eller anden måde i kø, fordi alle pludselig skulle 

have hjælp. Så der var ventetid hele tiden.” De andre piger beklagede sig også over at løsnin-

gerne til undervisningen ikke rigtig havde fungeret, der var problemer med at stille sig i kø til 
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at få hjælp af læreren og nogle gange blev man smidt helt ud af systemet. Her er endnu en 

bekræftelse på at online undervisning ikke har fungeret lige godt for alle og vi derfor kan gå 

videre med dette punkt og prøve på at komme med en løsning på det ved hjælp af vores robot. 

Eftersom man sidder derhjemme og ikke er sammen med resten af klassen forhørte vi os hos 

pigerne om de havde oplevet deres humør og motivation havde ændret sig. Dertil var alle 4 

piger meget enige om at lysten til at gøre noget var blevet værre og ting blev uoverskuelige. I 

stedet for selv at give lektierne et forsøg, bad man bare en fra klassen, mere eller mindre, om 

svarene. Dette er med til at understøtte vores undren til at humøret blev påvirket af at blive 

sendt hjem og motivationen pludselig ikke var den samme til at tage sig sammen, men i ste-

det blive i sengen.  

Efter vi fortæller pigerne om vores idé med en robot der kan hjælpe dem i faget matematik, 

og spurgte dem hvad de synes om det, svarerede Aviaja følgende: ”Jeg synes det lyder ret 

godt, bare at have sådan en, især fordi mat også er svært som fag. Og fedt at man så kan 

have hjælp, fordi normalt hvis man svarer forkert, tænker man bare øv, nå videre. Men her 

kan man faktisk blive hjulpet frem til det rigtige svar.” Dette bekræfter os endnu en gang i 

vores hypotese om, at matematik er et svært fag i skolen. Derfor har vi også en fornemmelse 

af, at det er det rigtige fag vi har valgt at sætte fokus på. Udover at vi havde ramt rigtig med 

faget, kom pigerne med forslag til hvad det var godt at robotten kunne at ting, som at være en 

ven.   

Efter vores fokusgruppeinterview blev vi meget klogere på det produkt vi i sidste ende skal 

ende ud med. I stedet for en dukke, som mange af børnene er ved at blive for gamle til, ender 

vi ud med at designe en robot som skal minde mere om robotten Baymax (Disney, 2014) fra 

Big Hero 6, eller Michelin manden, som var et forslag flere af pigerne kom med til os.  

De to figurer ser begge bløde og dejlige ud, og en af Baymax’s egenskaber er at folk bliver 

glade når man krammer den. Vi vil have det samme med i vores produkt, fordi det skaber tillid 

og tryghed. Samtidig med dette skal vores robot være lærende, så den kan hjælpe ejeren i un-

dervisningen. Robotten vil primært have fokus på at hjælpe et barn i matematikfaget, fordi det 

er et fag som mange unge har svært ved. Dette fik vi også bekræftet i vores brugerundersøgelse.  

Vi ønsker at robotten skal gøre det nemmere både for barnet, men også for læren. For at pro-

duktet skal have succes, er det vigtigt at det ikke er en hindring for læren. Idéen er at den skal 

give mere tid til læren, fordi robotten kan hjælpe barnet.   
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Vi skal derfor kigge nærmere på hvilke læringsteorier vores robot skal programmeres med, 

sådan at robotten hjælper så vidt muligt på samme måde som læreren ville have hjulpet. Dog 

må der gerne være forskel fordi det er ikke alle som lærer ens og derfor skal robotten være 

indstillet til at kunne lærer eleven på forskellige måder.  

Udover læringsmåder skal vi kigge på hvordan vi med motivationsprocesser kan motivere ele-

verne til at forsætte med at finde hjælpen brugbar, og en god mening med at søge hjælp hos 

robotten. Her har vi flere forskellige motivationsfaktorer vi kan kigge på, og vælge flere som 

kan være motiverende for eleverne.   

Det er også vigtigt at vi kigger på deres udvikling i forhold til hvordan robotten kommunikere 

med eleven, skal den snakke til eleven som var det en klassekammerat der gav hjælpen, eller 

skal det være svarende til en voksen som hjælper. Her vil vi tænkte over ordvalgende robotten 

skal gøre brug af.   

Afslutningsvis kan vi konkludere at vores robots hovedformål skal hjælpe eleverne med at 

følge nemmere med i onlineundervisningen og, at det skal være nemmere for eleverne at få den 

rigtige vejledning til at kunne klare sig igennem matematikopgaverne. Dertil kommer robottens 

andet hovedformål og det er at børnene skal føle tiltro til robotten, så de vil spørge den om 

hjælp. Barnet skal finde en social tilknytning til robotten, så denne har lyst til at snakke med 

robotten og tage den til sig. På den måde bliver barnet ikke ensomt, fordi det har nogen at 

snakke med. Derved kan vi håbe på at børnene også vil tage den med når de skal ting, sådan at 

robotten kan motivere dem til at gøre nogle ting, som at rejse sig op og få strukket benene. Den 

skal hjælpe dem, som oplever at det er svært at komme ud af sengen. 
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Kapitel 6 – Teknologisk felt  

Det er tidligere nævnt at vi vil inddrage teknologiske egenskaber fra vores forskellige inspira-

tionskilder som er Cayla dukken, sælen Paro og NAO-robotten. Her i trin-modellen vil der 

analyseres på hvordan vores robot kommer til at have disse egenskaber. Vi tager også højde 

for hvad fokusgruppen har gjort os opmærksomme på hvad robotten burde kunne, sådan at de 

ønsker at bruge den.  

6.1  Trin-modellen   

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer  

2.     Teknologiers artefakter  

3.     Teknologiers utilsigtede effekter  

4.     Teknologiske systemer  

5.     Modeller af teknologier  

6.2.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer   

Vores egen robot vil komme til at bestå af følgende indre mekanismer og processer: Bluetooth, 

lydsensor, taktil (berøring) sensor og iOS eller Alexa styresystem.  

Bluetooth skal bruges til at vores robot kan snakke sammen med en styringsenhed, som i dette 

tilfælde enten kommer til at være elevens mobil eller pc.  

Bluetooth er en funktion der lader to enheder, med Bluetooth, tale sammen, uden en router eller 

en anden form for mellemled, som der normalvis skal til. Bluetooth fungerer ved hjælp af ra-

diobølger. De sender et signal ud, som kan modtages ved en afstand på op til 30 meter. Man 

får dog den bedste forbindelse med kort afstand mellem de to enheder, som skal kommunikere 

sammen (avXperten).  

Siri iOS, Alexa Android styresystem eller Google med disse muligheder kan robotten gå på 

nettet og indhente svar til de spørgsmål eleven stiller. Dog skal der være begrænsninger for 

hvor på internettet styresystemet må bevæge sig hen. For at vores robot ikke ender som Cayla 

dukken, vil der være disse begrænsninger. Inden robotten gør brug af internettet for at finde 

det svar den leder efter, vil den kigge i dens egen indbyggede database, her kan den finde svaret 

på simple spørgsmål. Teksten man siger bliver omdannet til søgeord, som den så bruger i da-

tabasen eller på internettet, præcis på samme måde, som hvis man selv søgte på noget via 
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Googles søgemaskine og robotten kan derfor besvare mere komplicerede regnestykker 

(Shopping4net). 

Det skal være et simpelt system der er let for læreren at benytte, sådan at det ikke kræver alt 

for meget tid at bruge den. Ellers vil de ikke benytte sig af den. Vi tænker at man skal kunne 

lægge et matematikark ind på den, som den selv kan videreformidle til eleven. Vores robot skal 

kunne køre på begge styresystemer, da det kan variere fra elev til elev hvilken mobil de har.  

Lydsensor skal bruges til at vores robot kan genkende og reagere på eleven stemme, sådan at 

de kan kommunikere sammen. Robotten kan på den måde navigere rundt i sin database og 

finde svar til hvad den skal sige tilbage til eleven. Derudover kan lydsensoren også være et 

ekstra skridt i sikkerhed fordi det kun er eleven der kan snakke med robotten, sådan at forældre 

ikke prøver at finde ud af hvordan deres barn klare sig i skolen. Robotten vil kun reagere på 

elevens stemme, hvilket er noget man opsætter første gang man får robotten.   

Taktil sensor er med i robotten for at skabe tættere forbindelse til eleven, så at eleven føler at 

robotten kan mærke berøring og kontakt. Alt dette vil være kunstige følelser robotten kommer 

til at udvise, men dette kan være med til at skabe en mere social tilknytning. For eksempel skal 

robotten sige: ”tak for krammet”, hvis eleven krammer robotten. Dette vil være med til at skabe 

en bedre tryghed til robotten og derved vil eleven have lyst til at bruge den.   

   

6.2.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 

Vores produkt kommer til at være en interaktiv robot, som skal fungere både som en hjælpe-

lærer i hjemmeundervisningen, men også som en ven, som man kan være sammen med og 

samtidigt skal den virke motiverende for vores brugere.  

Når robotten er i undervisningstilstand, så skal den hjælpe eleven med at kunne udregne mate-

matikopgaver i dette tilfælde. Det kan den, da den er programmeret med svaret til opgaven og 

så ved den at den skal hjælpe eleven, men uden at give svaret direkte. Den skal først komme 

med en vejledning, som næsten ikke er hjælpende. Kan eleven da ikke svaret, skal robotten 

justere vejledningen. Dertil kommer robotten med en ny måde at forklare hvordan matematik-

opgaven skal besvares i håb om at eleven nu kan besvare opgaven. Robotten vil enten på for-

hånd være indprogrammeret med vejledningen til matematikopgaverne, som er noget matema-

tiklæren vil stå for. Hvis eleven ikke kan bruge robottens indbyggede vejledning, skal forældre 

give robotten lov til at gå på internettet, for at lede efter svar. Her vil robotten fungere på samme 
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måde som både Siri hos iPhone eller Alexa hos Android gør. Dog vil det være forudbestemt 

hvilke ting robotten må gøre brug af internettet til.  

Når robotten er i vennetilstand, skal robotten motivere barnet til at være mere aktiv, da hjem-

sendelsen under Corona har ramt ens motivation. Samtidigt kan mindre motivation til at gøre 

noget også påvirke ens humør. Grundet Corona er ens sociale samværd ikke det samme som 

før. Derfor skal robotten også gå ind og virke som en klassekammerat man kan snakke og lege 

med. Robotten skal også gå ind og hjælpe dem som oplever sig ensomme, fordi de ikke kan 

være sammen med deres venner og der hvor det er svært at finde på noget at lave, fordi man 

ikke har sine kammerater ved sin side til at finde på noget sjovt at lave sammen.  

 

6.2.3 Trin 3: Teknologiers tilsigtede effekter 

Da vi ikke har analyseret på vores fokusgruppeinterview endnu, vil dette felt i stedet komme 

til at hedde tilsigtede effekter. Hvorimod bagefter vi har analyseret interviewet vil der komme 

et nyt punkt, som kommer til at omhandle utilsigtede effekter, der måske kan opstå.  

Vores tilsigtede effekt med robotten er at den kan afhjælpe tilfælde hvor eleven ikke kan 

komme videre med en matematikopgave. Robotten skal gå ind og hjælpe til, hvis eleven ikke 

kan få hjælp af sin lærer eller af sine forældre. Den skal ikke afløse dem, dog kun træde til, 

hvis læreren hjælper en anden eller hvis forældre har deres eget arbejde at passe. Robotten er 

tiltænkt at hjælpe særligt til hos dem, hvor forældrene ikke er sendt hjem under Corona og 

eleven derved måske sidder alene hjemme. 

En anden tilsigtet effekt vores robot har, er at den skal afhjælpe ensomhed og virke motiverende 

for barnet. Robotten skal være opmuntrende hvis nu barnet har svært ved at komme ud af sen-

gen om morgen. Den skal motivere barnet til at rejse sig og strække benene, hvis barnet har 

siddet ned i længere tid uden at rejse sig. Samtidig skal robotten også få barnet til at overveje 

at gå en tur udenfor og få noget frisk luft. Alt dette kan nemlig være med til at påvirke ens 

humør til noget bedre.  

Men ikke nok med robotten skal være en hjælpelærer og motivere en til at røre sig, så skal 

eleven også kunne snakke med den, hvis nu eleven ikke kan komme i kontakt med andre fra 

sin klasse og dertil skal robotten kunne føre en næsten normal samtale med barnet, så barnet 

ikke bliver ensom, fordi denne ikke kan snakke med nogen.  
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6.2.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

Første gang robotten skal tages i brug, skal den forbindes med elevens PC og/eller elevens 

mobil/tablet. Dette gøres ved hjælp af Bluetooth-connection, og på den måde slipper man for 

ledninger forbundet til robotten, som havde gjort at robotten kunne flyttes begrænset. Ved at 

tilslutte den med Bluetooth, så kan robotten vide hvilke opgaver der skal laves, men den ved 

også hvor langt barnet er kommet med matematikopgaverne. 

Næste skridt ved brug af robotten er at eleven skal låse op for robotten ved brug af det Uni-

login denne har fået tildelt af skolen. På den måde gøres robotten mere svær at hacke sig ind 

på, da koden til Uni-login skal knækkes først. For hver gang robotten ikke bliver brugt i længere 

tid, skal den låses automatisk, ligesom en mobil gør. Dette skal man selv kunne indstille efter 

eget behov. For at låse op igen skal eleven indtaste sit Uni-login.   

Herfra kan eleven begynde at bruge robotten til at få hjælp til at klare matematikopgaverne. 

Eleven spørger robotten om et spørgsmål, hvortil robotten enten søger i sin egen database efter 

vejledning den kan give eleven. Ellers har robotten fået begrænset tilladelse til at gå på udvalgte 

hjemmesider på internettet til at finde anden form for vejledning. Robotten skal programmeres 

sådan at en lærer kan sidde hjemmefra og fortælle robotten hvilke opgaver den i dag skal kunne 

hente i dens database eller udvalgte sider på internettet. Dette sker via at læreren logger ind 

med Uni-login og lægger opgaver tilgængeligt både så robotten kan hente det ned, men også 

så eleven kan gøre det samme hver morgen.  

For hver gang eleven siger:” Det kan jeg ikke finde ud af” eller ” Det forstår jeg ikke” (eller 

andre måde man ville sige, man ikke kan klare opgaven med robottens vejledning) giver det 

tegn til at robotten skal justere den givne vejledning.  

1. vejledning er meget lidt forklarende, for at eleven presses lidt til selv at tænke over opga-

ven. Er dette ikke nok, kommer robotten med en ny vejledning.  

2. gang vil stadig ikke foregå ved at give svaret, men derimod komme med en anden måde at 

sige hvordan opgavens skal løses. Det er ikke forventeligt at robotten skal give svaret til op-

gaven, tværtimod skal den blive ved med at være vejledende og forklare opgaven forskelligt, 

indtil eleven knækker koden.  

Når skoledagen er omme, så skal robotten give skolelæreren en form for feedback på hvordan 

eleven klarede sig. Da læreren ikke selv er til stede til at se hvordan det gik med at forstå selve 

opgaverne bliver denne nødt til at få god feedback fra robotten. Dertil vil læreren kunne 
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snakke sammen med robotten, men læreren vil ikke kunne høre hvad eleven svarer på opga-

verne. Læreren vil kun modtage en status på hvor langt barnet er med matematikopgaverne og 

sender kun resultatet af dagens arbejde. Robotten skal ikke nødvendigvis sige hvor mange 

gange eleven bad om hjælp eller hvor meget vejledning eleven fik, men mere sige hvordan 

eleven forstod opgaven, ved at sige eleven forstod det ved for eksempel denne vejledning. 

Dertil kan læreren selv kigge på, hvordan vejledning lød og ud fra dette vide hvor eleven ligger 

trinmæssigt. Ved denne måde føler eleven ikke at blive overvåget af robotten og føler sig ikke 

presset til at gøre alting rigtigt. 

Igennem skoledagen er det også en af robottens opgaver at sige til eleven: ”husk at rejse dig op 

og stræk benene, eller gå udenfor at få lidt frisk luft”, da dette nogle gange glemmes i løbet af 

ens hjemmeundervisning. Man har ikke frikvarter sammen med klassen og går derfor ikke rig-

tig udenfor, grundet at man er alene. Robotten skal altså være med til at få eleven til at røre sig 

lidt og ikke bare sidde foran computeren dagen lang. Disse pauser vil være lagt ind af læreren, 

sådan at robotten ikke bare ”giver” eleven fri midt i at læreren er i gang med at undervise 

klassen.  

Efter skole skal robotten slå over i vennetilstand, og dermed virke som var den kun barnet ven 

og ikke også hjælpemakker her efter skole. Barnet skal kunne snakke med robotten, hvis barnet 

føler for at få snakket om nogle ting, som ikke barnet har lyst til at snakke med sine forældre 

om eller sin lære. Alt hvad der sker, når robotten er i vennemode, som enten kan være eleven 

selv der slår til eller noget robotten er installeret til at gøre på et bestemt tidspunkt på dagen, 

typisk ville dette være om eftermiddagen, som passer med barnet skoleskema.   

6.2.5  Trin 5: Modeller af teknologier  

Eleven spørger vores robot om et spørgsmål → Robotten søger i database om den har svaret 

liggende eller den rette vejledning til spørgsmålet → Robotten siger det den har fundet til bar-

net.  
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6.2.6  Trin 6: Teknologier som innovation 

Da vi ikke har mulighed for at afprøve vores robot i virkelige omgivelser, kan vi ikke svare på 

om dette vil være en innovation. Vi kan kun håbe på at den ville være blevet det ud fra at vi 

har taget meget inspiration i andre teknologier, som er blevet til en innovation i dag, og har 

afhjulpet de problemer der i første omgang gjorde at teknologierne blev designet.  
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Kapitel 7 – diskussion (2. Produktbeskrivelse)  
Vi har i vores opgave lavet et ideforslag og ud fra vores fokusgruppe analyse kan vi konkludere 

at mange af vores påstande er blevet bekræftet. Vi har valgt at designe en robot, med navnet 

’Mateback’, med henblik på 3 vigtige elementer: Udviklingsfasen, læring og motivation. 

Hvert enkelte punkt kommer til at have sit eget fokus i hvordan robotten vil fungere. 

7.1  Udviklingsfase  

Erik Eriksons og hans forståelse om barnets udviklingsperiode har været nyttebart, da det viser 

hvilken udvikling barnet går igennem og hvordan de tænker. Her har Vygotskys teori om ”Zo-

nen for den nærmeste udvikling” også været en af de teorier der især har været fordelagtige til 

at vide hvad børnene i den alder netop har brug for, og forskellen mellem hvor godt en person 

kan klare en vis opgave alene og efter hvordan de klarer sig med en erfaren person ved deres 

side. Her uddyber Vygotsky at det netop er vigtigt at have den erfarende person ved sin side, 

da det er vigtigt at barnet får stillet nogle krav og bliver udfordret (Larsen, 2008). Dog har det 

også vist sig, at hvis støtten fra den erfarende/læreren fylder for meget, kan det sætte en stopper 

for elevens evne til at udvikle nye kompetencer, men samtidig skal en form for støtte stadig 

være der, for at eleven udvikler selvstændig læring. Vi har derfor valgt på baggrund af disse 

teorier, at robotten skal kunne være et supplement for denne under hjemsendelsen. Vi har valgt 

at specificere os i matematikfaget, da det er det vores fokusgruppe har pointeret under inter-

viewet, som værende det fag hvor man især har brug for en at snakke med om løsningsforslag 

og blandt andet har brug for støtte til at fortsætte. Dette skal den, ved at sidde ved siden af 

eleven under undervisning og være en form for moralsk støtte, som hjælper eleven med at holde 

fokus, og forøgelse af motivationen. Gennem vores interview med fokusgruppen, kom der en 

utilsigtet effekt, og dette var at den kunne minde om Baymax fra filmen Big Hero 6, som er en 

robot der hjalp hovedpersonen med at komme til sig selv og forfølge sin drøm. Dette gjorde 

Baymax ved at være der for ham, få ham indirekte ud ad døren og kramme ham når han havde 

brug for det (se afsnit 7.4, hvor vi uddyber, hvad den utilsigtede effekt er). Derfor har vi valgt 

at en anden egenskab vores Mateback skal have, er at den skal kunne være der for eleven psy-

kisk, i tilfælde af ensomhed eller at eleven ender med at være ked af det. Den skal kunne snakke 

med eleven, og få ham eller hende op i humøret ved eksempelvis at spørge eleven om den kan 

give dem et kram.  
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7.2  Læringsmetoder  

Nu har vi snakket om hvordan robotten skal være i forhold til hvor barnet er i dens udviklings-

fase og hvordan robotten derefter bedst kommunikere med barnet på sådan måde at barnet og 

robotten forstår hinanden bedst muligt. Herefter vil der kigges på hvordan robotten skal pro-

grammeres med læringsteorier sådan at barnet får den helt rette støtte, som var det læreren der 

hjalp til.  

Her starter vi med at kigge på Vygotskys begreb nærmeste udviklingszone, som vi tidligere 

forklarede at han mener man klarer sig bedre med hjælp fra en mere erfaren person, frem for 

at man sidder med en opgave alene. Han skriver også om at voksen hjælp både kan være en 

stopper, men også en udvikling i selvstændig læring. Robotten skal gøre brug af læringsmeto-

den stilladsering, så hjælpen er målrettet elevens nærmeste udviklingszone. Hjælpen skal ikke 

være for hjælpende, men være tankevækkende for eleven, sådan at de udvikler sig. Der skal 

lægges op til selvstændig læring, men med mulighed for at få den rette hjælp, når man har brug 

for det. Robotten kommer ikke nødvendigvis til at støtte eleven op omkring opgaverne, som 

læreren ville. Derimod skal Mateback observere hvor den enkelte elevs behov er, og dermed 

kommer robotterne hos eleverne ikke til at hjælpe på samme måde som læreren. Hver enkelt 

robot justerer sig ind på sin tilknyttede elev.   

 

Ved denne form for støtte, som ikke er så lidt, at eleven helt giver op, men at støtten heller ikke 

er for meget, så elevens kompetencer ikke videreudvikles, er det med til at skabe en tilknytning 

til at man får den rette hjælp og støtte. 

Det næste robotten skal kunne er at gøre brug at flere læringsmetoder, så eleven kan få den 

rette hjælp. Robotten skal kunne vejledning på flere forskellige måder og derved kommer den 

til at kunne gøre brug af de forskellige metoder der ligger under den behavioristiske læringste-

ori. Her havde vi 3 grundlæggende indlæringsformer, hvor under den ene form havde to typer. 

Mest af alt skal robotten så vidt muligt hjælpe på samme måde som havde det været læreren 

der var til stede, men da ikke alle elever er ens, er det godt robotten kan variere imellem flere 

metoder at hjælpe på. Mest af alt skal robotten hjælpe i form af den anden type indenfor den 

operante betingning. Her lærer man af sine fejl og ved at prøve igen og igen til man har knækket 

koden.   Eksempelvis skal robotten komme med 1. vejledning, som næsten ikke er forklarende, 

hvilket kan variere fra elev til elev. Eleven skal prøve at svare, svares der forkert indstilles 
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vejledningen på ny. Dette vil fortsætte til eleven har fået løst opgaven eller selv tager kontakt 

til lærere og fortæller de ikke forstår opgaven.  

Der vil dog være nogle punkter indenfor matematik, som kun kan læres ved udenadslæren også 

kaldet klassisk betingning. For eksempel skal matematiktabeller, for ens egen skyld, læres 

udenad, da det vil gøre mange ting i matematik meget nemmere. Her kan robotten hjælpe til 

med at sidde og øve tabellerne til det sidder lige i skabet. Den kan for eksempel sige: ”prøv 

igen, det var forkert” her sidder eleven altså og øver med robotten til at blive bedre til tabel-

lerne. Ved at sige dem igen og igen mener denne læringsmetode at man er mere tilbøjelig til at 

huske dem bedre.  

Vi ønsker ikke at robotten skal lærer eleven at gøre brug af imitation, som er en form for efter-

ligning. Vi mener ikke det er den rette måde at lære på, og derfor skal det heller ikke være en 

del af robottens egenskaber at hjælpe omkring dette.   

7.3 Motivationsprocesser  

Efter læring kommer vi til, hvordan vi får børnene motiveret, sådan at de laver deres opgaver 

og ikke oplever ensomhed. Hertil kigger vi på nogle af de motivationsfaktorer vi godt kunne 

tænkes os at robotten kunne benytte. Der er 5 som robotten vil kunne bruge: nysgerrighed, 

interesse, selvtillid, belønning og konkurrence.  

Vi kommer nok alle 5 faktorer omkring, da de hver især har deres egne gode egenskaber til at 

motivere på vidt forskellige måder. Dette er godt i vores tilfælde da ikke alle børn er ens, og 

derfor har forskellige måder de skal motiveres på. Når vi her snakker om motivere handler det 

både om at få dem til at lave deres matematikopgaver, men også at de får strukket benene i 

løbet af dagen, i stedet for at sidde ned hele dagen. Ved hjemmeundervisning kommer man 

måske ikke længere på sin sædvanlige tur på cyklen til skolen. Derfor skal robotten både hjælpe 

børnene til at lave opgaverne, da læreren ikke er til stede til at kunne gøre dette. Samtidig har 

vi undersøgt at ens humør påvirkes hvis man ikke får rørt sig i løbet af dagen, hvilket kan føre 

til ensomhed og demotivation.  

Den første motivationsfaktor lød på nysgerrighed og den anden motivationsfaktor lød på inte-

resse, som ligger sig meget op af hinanden. Her skal robotten fange deres interesse og nysger-

righed ved at gøre noget helt uventet, det kan være måden robotten siger tingene til eleven, som 

pludseligt gør det sjovt at lave matematik.  
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Den tredje motivationsfaktor lød på selvtillid, som robotten skal være med til at opbygge ved 

at rose eleven hver gang de laver noget rigtig. Men det er ikke her eleven får en belønning for 

sit flotte stykke arbejde, her gives der ros og robotten luer hvor elevens evner er bedst og ar-

bejder på det. Man bliver motiveret hvis man opdager at det er noget som man er god til, derfor 

ønsker man at fortsætte.  

Den fjerde motivationsfaktor lød på belønning, som robotten skal give eleverne når de har 

klaret sig godt. Der skal dog være en grænse for hvor meget belønning der gives, for at det ikke 

bare går ud på at belønnes. Men man rent faktisk gør sig umage med sit arbejde og så belønnes 

ud fra det. En belønning fra robotten kunne lyde på at eleven fik 5 minutters pause, hvis eleven 

har klaret det flot. Gør robotten det, så ville den sørge for at give besked til læreren om at eleven 

har fået en kort pause som belønning. Belønning skal være der, for at man føler man får noget 

igen for at have gjort en stor indsats på sit arbejde. Helt simpelt kan belønningen sagtens være 

karakterer, men i 6.klasse har man endnu ikke indført karakterer, de kunne dog give eleven en 

idé om hvor de ligger henne niveaumæssigt.   

Den femte motivationsfaktor lød på konkurrence, som lige såvel kunne være en konkurrence 

mellem eleven og robotten, som det kunne være en mellem eleven og resten af klassen. Dog 

kan konkurrence også være med til at svække de svage endnu mere, og det modsatte vil kunne 

ske for de stærke. Derfor synes vi det er bedre der ikke er meget konkurrence som en motiva-

tionsfaktor, men den skal være der, som en motivation. Et eksempel på en konkurrence mellem 

eleven og robotten kunne være at eleven skal nå at løbe ind i stuen og tilbage igen før robotten 

har talt til 10. vinder barnet giver robotten måske en vejledning som næsten giver svaret, men 

stadig vejledende nok til at eleven lige skal tænke over svaret først.  

 

Vi nævnte tidligere i vores trin model at vi på daværende tidspunkt ikke kunne svare på hvilke 

utilsigtede effekter robotten eventuelt kunne have.  

7.4  Utilsigtede effekter   

Som vi nævner i ovenstående diskussion, var det ikke vores hensigt at designe en robot der 

ville komme til at minde om en robot fra en film. Vi havde haft der i overvejelser at robotten 

nok udseendemæssigt skulle ende med at ligne en action figur eller noget andet som 12-13-

årige interessere sig for. Da vi nævnte vores ide for fokusgruppen, var deres første tanke at 

vores robot minder om robotten fra filmen Big hero 6. Her hjælper robotten også en, ved at 
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give kram og snakke med personen. Dette førte også til at vores navn til vores robot blev Ma-

teback, fordi det minder meget om navnet på Baymax.  

Det at vores robot minder for meget om en filmisk robot, kan havde den utilsigtede effekt at 

man ikke tror på at robotten virkelig kan hjælpe, men at det kun er i film, sådan noget sker. 

Derfor bliver det vigtig for os at påpege at robotten har to formål og de er en hjælpende hånd 

til matematikundervisningen og en ven i fritiden, man må kramme med selvom der er Corona.  
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Kapitel 8 – Refleksion  
Da der er mange ting at tage højde for, vil vi gerne reflektere over om det vi har lavet faktisk 

kunne være brugbart og om vi har fået alt med som vi ønskede. Selve refleksionen kommer til 

at være op delt 3 punkter.   

1. punkt kommer til at være om selve robotten er den rette løsning.   

2. punkt kommer til at handle om hvorvidt vi har taget egenskaber fra de rigtige teknologier, 

dertil lidt om hvorfor lige netop disse produkter er inddraget.   

3. punkt er en refleksion over hvordan motion påvirker ens humør og hvordan man bliver de-

motiveret. Til sidst kommer der et punkt, om hvordan vi har tænkt os at robotten kunne vide-

reudvikles  

8.1 Refleksion  
Om robotten er den rette løsning, kan vi ikke sige på forhånd, da der kan være meget stor 

forskel på børn i 6. klasse. Vores løsning skal så vidt muligt være en god løsning for alle, men 

vi kan ikke med garanti hjælpe alle i 6. klasse lige godt, da der er forskel på hvert enkelte 

individs sociale eller faglige behov. Behovet kan ligge meget forskelligt, derfor er vi nødt til at 

tage udgangspunkt i det flertal og de svar vi har fundet frem til i vores fokusgruppeanalyse.    

8.1.1 Refleksion over teknologierne  

Vi har ladet os inspirere af tilsvarende teknologier, hvor vi godt ved at deres fokuspunkter og 

formål har været nogle helt andre end vores fokus. Dette er grunden til at vi ikke bare tog en af 

teknologierne og lavede lidt om på, men at vi tog egenskaber fra alle tre, da de hver især havde 

egenskaber vi gerne ville have med i vores endelige robot. For eksempel havde Cayla dukken, 

slet ikke passet til vores målgruppe, hun er tiltænkt en meget yngre målgruppe. Men hendes 

formål var at få yngre piger til at føle de havde en ven. Det var noget vi også gerne så at vores 

robot kunne skabe med vores ældre målgruppe.   

Sælen Paro inddrog vi mest af den årsag at den havde mange gode teknologiske egenskaber, 

som at den reagerer på at blive rørt og den kan gengive virkelige sæl lyde. Vi tog den med, for 

at fortælle udseendet ikke betyder alt, og at for nogle er det bedre at få noget i hænderne som 

man ikke kan sammenligne med. For eksempel en robothund, vil der altid være noget forkert 

ved, da man ved hvordan en rigtig hund er.  
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Robotten NAO er taget med i vores overvejelse, fordi det viste sig at efter vi var gået i gang 

med projektet, fandt vi ud af at der var lavet en robot, som skulle hjælpe elever med skolegan-

gen. Men forskellen er at NAO-robotten bruges i skolen og kun til skolehjælp. Den har nogle 

taktile sensorer, som skal gøre den mere følelsesladet, at den ”reagerer” på at blive rørt. Hvor-

imod vores robot er en du har med dig både igennem undervisningen, men også en du kan tage 

med når du vil lege eller har brug for at snakke om nogle problemer, som man ikke vil gå til 

sine forældre med  

8.1.2  Refleksion over humørændringer og motivation  

Vi har reflekteret over hvorvidt lidt motion rent faktisk påvirker ens humør og vi har derfor set 

udsendelserne om Christians Fuhlendorffs eksperiment, hvor han skal prøve at gå så lidt som 

muligt om dagen. Dette eksperiment er udført i samarbejde med Rigshospitalet og er kaldet ” 

Fuhlendorffs store sofaeksperiment” (Fuhlendorffs store sofaeksperiment, 2021) . Dette ek-

speriment fandt sted i foråret i år, efter man havde været hjemsendt grundet i Corona i længere 

tid og man gerne ønskede at se hvilken effekt det har haft på dem, som blev sendt hjem og bare 

gik hjemme dagen lang. Igennem 3 uger dokumenterede man hans forløb, og det viser hvordan 

hans humør og overskud stille og roligt forsvinder, han begynder at snerre ad sin familie uden 

nogen egentlig grund. Hans opgave er at holde sig til at gå under 1500 skridt om dagen, hvilket 

begrænser ham i at bevæge sig særligt meget. Han får mere eller mindre vendt op og ned på 

sin søvn, fordi han har svært ved at sove, grundet han ikke får brugt særlig meget energi i løbet 

af dagen (Fuhlendorffs store sofaeksperiment, 2021).  

Ved dette eksperiment får vi udover fokusgruppens svar bekræftet at ens humør og motivation 

har ændret sig under Corona, og vi dermed håber på vores robot kan gøre noget godt ved dette, 

når børn sidder hjemme og har onlineundervisning.  

8.2 Videreudvikling  
Da det ikke kun er faget matematik elever kan have svært ved, skal vores fremtidige robot også 

kunne hjælpe eleverne i andre fag, som man har i skolen. Dertil vil vi gerne kunne tilføje fag, 

som dansk, engelsk, fysik/kemi osv. Da dansk og engelsk ikke er som faget matematik med 

meget konkret facitliste, vil robotten skulle justeres til, sådan at den kan hjælpe i de fag.  

Hvorimod faget fysik/kemi vil i en eller anden grad være meget tilsvarende matematikfaget 

med hjælp, da der også her er en slags facitliste, som robotten vil kunne tage udgangspunkt i.  

Derudover kunne der være en ekstra funktion vores robot kunne få indenfor matematikfaget. 
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Den kunne få en tilkobling til hjemmesiden Matematikfessor. Matematikfessor har den unikke 

funktion, at hver gang der bliver svaret rigtigt på et spørgsmål, får man point og rykker op i et 

sværere niveau. Denne funktion har vi tænkt os at blive inspireret af, ved at eleven i arbejdselv-

undervisningen, kan bruge Mateback ved måske at oprette en app som man ville have på sin 

smartphone eller computer, hvor man kan spille matematik spil med andre klassemedlemmer. 

Dette kan give barnet en følelse af gejst, konkurrence og dermed blive ved med at bruge den 

og få selvstændig læring.  
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Konklusion 
Efter vores fokusgruppeinterview kom vi frem til at vores ide til at designe en sidemakker, der 

kan støtte op om matematikundervisningen, ikke var nogen helt dårlig idé. Vi er kommet med 

vores bud på, hvordan sådan en sidemakker skal være, for at den mest optimalt støtter eleven 

op omkring undervisningen.   

Vi kan konkludere at det er en ting unge, ifølge fokusgruppen, vil tage til sig og bruge den med 

det rette formål. Spørgsmålet om hvorvidt vores robot kommer til at motivere og modvirke 

ensomhed, kan være lidt svær at give et klart svar på, da den ikke har været testet på målgrup-

pen. Dog kan vi ud fra vores undersøgelse mene at den burde modvirke ensomhed og demoti-

vation. Mest af alt vil robotten kunne motivere eleven ud fra at vi bruger nogle motivations-

faktorer, som allerede er bevist at virke på unge. Dog er ikke alle unge ens og derfor vil det 

ikke være unormalt at robotten ikke falder lige godt til hos alle. Vi har så vidt muligt prøvet på 

at komme med en løsning, der kan tilpasse sig og tage højde for at ikke alle unges behov er det 

samme.  

Vi har derfor igennem vores empiri af Vygotskys studie om “Zonen for den nærmeste udvik-

ling”, konkluderet at ikke alle er ens og at man kan klare opgaver bedre i samarbejde men en 

person, som måske er mere erfaren end en selv. Mateback har den funktion, at den giver selv-

tillid til de unge brugere, ved at være støttende, opmuntrende, og at den giver en bekræftelse 

på at man har gjort det rigtigt. I dens indbyggede database uploades matematikopgaver og løs-

ningsforslag af matematiklæreren.   

Ved hjælp af styre-stemmerne (Siri/Alexa/Google), har den mulighed for at gå på nettet, for at 

finde andre formler, end dem som er udleveret af læreren. Som videreudviklingen af Mateback, 

har vi tænkt os at fortsætte med samme princip af hjælp, dog ved at andre fag bliver inddraget. 

Da ikke alle fag har konkrete facitlister som matematik, vil der skulle laves nogle justeringer, 

sådan at Mateback også vil kunne bruges til blandt andet dansk- og engelskundervisningen.  
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