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Baggrund 
Det er daginstitutionerne i Rødovre Kommunes opgave at gøre børnene nysgerrige på den teknologiske 

verden og dens muligheder og så vidt det er muligt, at give dem et indblik i de muligheder der ligger der. 

Børneinstitutionen Slottet har fået til opgave at afprøve læringsrobotter. I første omgang er robotterne 

blevet afprøvet af to teknologiinteresserede medarbejder og de største børnehavebørn. Vi ville se, hvad de 

store børn kan med robotterne og se om man kunne sprede anvendelsen nedad til de lidt yngre børn. 

Robotterne er afprøvet i løbet af 2017. 

Formål og forventede gevinster 
Børnehuset Slottet har arbejdet med læringsrobotter (Blue-Bot med tilhørende iPad og software), her kan 

børnene lære at programmere i et lille omfang. For at løse opgaverne bliver børnene nød til at tænke logisk 

og samarbejde. De skal endvidere arbejde med tal og bogstaver med robotterne. Formålet med arbejdet 

var at give børnene et øget selvværd og en tro på sig selv. Med dette projekt understøtter vi samtidig 

nysgerrighed til at prøve nye ting af og afprøve grænser. Vi håbede også at arbejdsmiljøet ville blive 

påvirket positivt med blandt andet en øget glæde ved at børnene prøver en ny form for læring, ved højere 

faglighed og øget trivsel i personalegruppen. 

 

Valg af teknologi  
Vi valgte Blue-Bot da vi har en gruppe børn, som har en stor interesse for robotter og mente at det var 

enkle at anvende og ville appellere til børnene. 
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Dataindsamling - metode 
Vi har observeret forskellige børn af begge køn arbejde med robotterne over tid. På denne måde har 

personalet samlet viden om børnene og deres arbejde med robotterne.  

 

 

Deltagere i testen 
Vi udvalgte 4 af de ældste børn, 2 drenge og 2 piger. Vi prøvede også med mellem gruppen, men det var 

meget svært for dem, så vi koncentrerede os om de ældste.  Vi valgte begge køn, da vi gerne vil se om der 

var en forskel. Der var stor interesse fra begges side. 

  

VTV vurdering 
 

 

 

Teknologi 

Robotterne kunne det vi forventede og det de skulle, og de var meget nemme og intuitive at bruge da de på 

grund af deres udseende (knapperne) viser fint, hvad det er de kan. 

  



5 

 

Funktionalitet 

Der har ikke været noget problemer med funktionen - teknisk set har det virket når vi har tændt dem og 

ikke budt på udfordringer. Det var dog sværere for børnene end vi forventede. 

Brugervenlighed 

De er meget nemme at betjene og der findes masser af ideer blandt andet på YouTube til anvendelsen af 

dem Vi brugte en app, den der hedder Blue-Bot, og da vi først begyndte at bruge denne, gik det meget 

nemmere for børnene, det var lettere for dem, at programme dem på skærmen og derefter kunne de se 

det på måtten på gulvet. 

 

Økonomi og ressourcer 

Investering 

Robotterne kan bruges uden indkøb af ekstraudstyr, man skal dog vide, hvor langt de køre pr. tryk, hvis 

man ikke bruger noget af de tilkøbte måtter. Det vil sige, at man selv kan lave baner på gulvet og evt. 

bygget det op i Lego eller andre klodser eller tegne det med kridt. Vi valgt at købe en del måtter for at 

sætte det hele i gang. Herefter tænkte vi, at børnene selv kunne komme med forslag til at lave baner. 

Men som skrevet under brugervenligheden, brugte vi en app, og til dette købte vi en stor iPad, så der var 

flere, som kunne se med rundt om iPaden, og den gjorde det mere overskueligt. 

Det kræver en del tid at sætte sig ind i Blue-Bot, og hvad den kan og hvad man kan bruge måtterne til. Vi 

har ikke forberedelsestimer, så vi måtte sammen med børnene finde ud af hvad Blue-Bot kan., Langsomt 

fandt vi ud af flere og flere funktioner. Vi kunne godt have brugt et par dage til selv at lege med Blue-Bot, så 

vi bedre kunne lære fra os, men vi tog det næsten samtidigt med, at vi lærte børnene det. Det er svært at 

sætte et præcist timeantal på, da vi udforskede Blue-Bot sammen med børnene. Jeg kan ikke sætte et antal 

af timer på, da vi gjorde det løbende.  

Drift 

Ud over 6 stk Blue-Bots investerede vi 7.000 kr. i en stor IPad og måtter. Robotterne gør os ikke mere 

effektive, da det kræver ekstra tid at sætte sig ind i robotternes muligheder. Robotterne erstatter ikke 

anden indsats, men det har været meget sjovt at forsøge sig med. De er et supplement, til det vi gør i vores 

hverdag. Vi har brugt dem mest til, at give børn mulighed for at kunne lære på en ny måde ved blandt 

andet at inddrage robotterne til scienceforløb. Vi har måtter med geometriske former, tal og bogstaver, her 

har vi lært de forskellige former at kende ved hjælp af robotterne.  

 

Børnene 

Vores ønske var at lære børnene, at programmere i et meget lille omfang. Men det har vist sig, at det var 

meget sværere end vi havde forventet.  De børn som vi troede, kunne klare opgaven kunne ikke og det tog 

meget lang tid for dem, at lære. 
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Det blev meget nemmere da vi fik de store iPads, så kunne børnene se på forhånd, hvor robotterne endte 

på iPaden, inden de så det på måtten.  De skulle bruge længere tid til at øve sig på måtten, når de ikke 

havde set det på iPaden inden. Det er derfor anbefalesværdigt at investere i en iPad til formålet.  

 

Værdi 

Arbejdet med robotterne gør, at børnene lærer at samarbejde, de skal stole på hinanden, de skal vente på 

tur, alt sammen gode egenskaber, som skal tilegnes. Det er et fint supplement, til det vi ellers gør, for, at de 

skal lære disse egenskaber. 

Anvendelighed 

Børnene er meget glade for at lege med robotterne, og vi prøver hele tiden at lave flere tiltag og udfordre 

dem på ny, blandt andet planlægger vi at børnene selv skal kunne lave deres egen bane. Robotterne er 

endnu ikke blevet en fast del af vores hverdag, da det kræver en del arbejde og rutine, at få det 

indarbejdet. 

         

Organisation 

Teknologien er i konstant udvikling, så derfor skal vi følge med på alle barometer, så vi ikke kommer bagud. 

Vi skal alle tage de nye tiltag til os, men bruge dem med sund fornuft. Der skal laves nye arbejdsgange, hvis 

de skal blive en del af vores hverdag og hvad der skal til, har vi ikke fået talt sammen om endnu. 

Personale 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Er der motivation for at bruge teknologien? Ja, personalet 

har synes, at det var spændende og havde masser af pågåmod. Men vi har også set, at vi i starten brugte 

mange personaletimer, hvor vi skulle sætte os ind i det, og det tog meget længere tid end vi i starten havde 

afsat. 

Ledelse 

Ja, der er opbakning fra ledelsens side vi ikke kan komme udenom, at vi skal bruge mere teknologi i 

daginstitutionerne. Det er altid spændende at udforske nye læringsmåder og det giver personalet inputs til 

nye former for faglighed.  

Konklusion 
Som mange nye ting, så tager det tid at få implementeret nye tiltag. Det har til tider været svært at få afsat 

den nødvendige tid. Det har taget længere tid, at sætte sig ind i robottens muligheder, end vi havde tænkt. 

Vi havde svært ved at klemme dem ind i vores årsplan, da vi allerede havde planlagt året.  

Vi kan se at der er en ide i at bruge og lære Blue-bot at kende, det har været spændende og lærerigt. Det er 

et rigtigt fint supplement til at arbejde med dem i forbindelse med vores læreplaner og inddrage dem i 

science.  
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De børn, som har prøvet at ”lege” med dem, har synes, at det har været meget interessant og lærerigt. Det 

har været godt for dem, da de skulle samarbejde, vente på tur og bare det at leget med robotter, har de 

synes var sjovt.  

Vi vil bruge robotterne fremadrettet, som et integreret redskab til læring for de store børnehavebørn, og så 

må vi se om, det kan arbejdes nedad til de lidt yngre børn. Men for at gå videre med dette, kræver det, at vi 

skal afsætte tid til at formidle det til lidt flere personaler. 

Vi vil helt klart anbefale, at man køber Ipad og Blue-Bot app, så det bliver lettere for børnene og giver dem 

en overskuelighed, for så at kunne gå videre til næste skridt at arbejde mere på gulvet, både med måtter og 

derefter lave deres egen baner 

Anbefalinger 
Vi anbefaler at bruge robotterne med sammen med iPads , da vi synes, at det giver børnene et bedre 

overblik over teknologien og dens anvendelsesmuligheder.  


