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Anvendelse af robotteknologi i skolen

• Konkurrence – First LEGO League
• Underholdning 
• Lære omkring computere: hardware/software
• Som et værktøj (mat.), som en tutor (undervisning), kommunikations-agent (Siri/Alexa) 

• Kritisk-pædagogiske formål
• Læring omkring robotters reelle indtog i samfundet – deres væren og gøren
• Åbne teknologier: Designe, skabe, interagere 
• Historiefortælling som en pædagogisk ramme
• Præsentation/Event – understøtte samarbejde fremfor konkurrence 



Objekter med emotionelt design

Play bliver indbygget i færdige produkter

Lukkede teknologier, der appellerer til interaktion

Tech-legetøj og demokratiske værdier?

Opmuntrer til kreativitet?



Evaluering på markedet?

Manipulérbare teknologier: Karotz, ”My Friend Cayla” & ”Hello Barbie”
Bunnybreaks

Cayla klassificeret som           
”illegal espionage apparatus”
(Federal Network Agency, Germany)



Forførende maskiner

Time Magazine: Jibo seems downright 
human in a way that his predecessors do not. 

Firmaets leder af produkt-udvikling:
”We want people to look at Jibo and realize he’s a someone and 
not a something” 

This can ”fundamentally reshape how we interact with machines”

Børn har en tendens til at se robotter som                                   
”sort of alive” (Turkle, 2011) 



Sociale robotters dagsorden:
At folk føler sig godt tilpas i interaktionen
Roller hvor vi normalvis interagerer med mennesker
Børn er sårbare konsumenter, åbne for at få nye venner

Børn og nutidens dannelse? 

”The illusion of connection seems connection enough” 
(Turkle, 2011)

Menneske-Robot interaktion og teknologisk dannelse?”We want people to look at Jibo and realize he’s a 
someone and not a something” (Revis, M., 2017)



Living in ‘the robotic moment’ (Turkle, 2011)

En verden omgivet af højt udviklede 
teknologier og automation

Er vi klædt på til at møde de her teknologier 
i vores omgivelser, socialt og på jobmarkedet?
Hvad kan uddannelse gøre?

The purpose of education: 
“.. to develop an increased consciousness 

about societal challenges, 

where all humans are being responsible 

for solving these challenges” (Klafki, 1996; 2001)



Hvordan kan vi fremme børns mulighed for at skabe?

Blooms revised taxonomy, 2004



Lærere som læringsdesignere  /  Elever som skabere af indhold 

• Læringsdesign som et didaktisk rammeværk til at udfolde en eksperimenterende, udforskende 
og en mere legende tilgang 

• Et læringsdesign kan understøtte de lærende i processer som ”learning how to learn” at være kreativ og 
innovativ 

• Nøgleudfordring: skolens nuværende rammesætning og habitus

M. Resnick: 
The Creative Learning Spiral



”Educators are central to Learning Design as creators, sharers,
adapters and improvisers, working together in professional
communities of practise. As a model of education sector
transformation, it is a model led by educators for educators” 
(Dalziel, J. et al., 2016: p. 11)



A Learning Design Conceptual Map

Instruktionisme
Lærerstyret
Top-down tilgang
Følge instruktioner

Konstruktionisme
Elevstyret
Åbne opgaver
Arbejde på et personligt meningsfuldt projekt
Hands-on Minds-on
Fremme forestillingskraft og 
entreprenørskabsånd

Kritisk-pædagogisk teoretisk tilgang
Fagdidaktisk udfordring
Problem-orienteret
Samfundsorienteret udfordring
Fremme et entreprenørielt og et kritisk mindset



Centralt er: 
”objects to think with” & 
”objects to talk with”

(Yishai Mor, 2013)



Fagdidaktisk, tværfagligt projekt med EV3 mindstorm robotteknologier (2015/2016)



Discovery:
Gennem divergente designprocesser 
findes mulige svar (designvisioner) på 
spørgsmålet 
‘Hvordan vil vi tilgå projektet?’

Design work: a designthinking learningdesign

Interpretation:
Gennem fremstillingen af en fælles 
designvision fortolkes designdomænet og 
et svar på ‘Hvordan vil vi forstå det?’ 
dukker op som noget, der kan handles på 
(designhandlinger) Ideation:

Gennem divergent designtænkning idégenereres der frem 
mod de forestillinger (designforslag), der skal afprøves i praksis 
for at finde svaret på hvilken idé, der specifikt skal konstrueres. 
‘Hvad vil vi skabe og konstruere?’

Experimentation:
Der afprøves prototyper og afprøves forskellige 
programmeringer i en bevægelse fra det konvergente i 
arbejdet frem mod eksternaliseringen af den endelige idé 
(designrealitet). ‘Hvordan vil vi bygge og udfolde det?’

(se endvidere Paaskesen & Nørgård, 2016)

Evolution/Improving:
Afsluttende refleksion på det første fælles iterative 
forløb af læringsdesignet: næste iteration skal re-
designes med mere vægt på at udtrykke teknologisk 
forestillingskraft og handlekraft gennem kritisk-
kreative designargumenter. ‘Hvordan vil vi forbedre og 
kvalificere vores projekt?’



At designe mulighed og rum for legende 
elev-centrerede, åbne projekter og produkter

Nursing creative abilities and ”freedom of intelligence” (Dewey, 1938)



Pilot-projekt i Kenya 2017/18

Møde med forældre i Embu
- med det formål at udvikle en forståelse for 
værdien af læring gennem leg  



Introduktion til CupBots & BeeBot

Hands-on oplevelser samt 
børnenes første introduktion til en 
robot-teknologi

Storytelling





Lærerne begynder selv at eksperimentere 
med at udvikle materialer til brug i 
undervisningen

Bricoulage



Møde med Darius fra The Ministry of Education, Science and Technology 
og Janeanne fra The Kenyan Institute of Curriculum



”It’s easier to enhance creativity 
by changing conditions in the 
environment than trying to make 
people think more creatively” 
(Mihaly Csikszenthihalyi)
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