
Yusuf går i
skole på fire hjul
skolen ved nordens Plads på frederiksberg har det seneste år haft fokus på
at gøre robotter og teknologiske løsninger til en del af dagligdagen på skolen.
robotten beam gør det muligt for 11-årige Yusuf at gå i skole, selvom han sidder
derhjemme, og Zeno underviser børnene i social adfærd.
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DET HAR LIGE RINGET UD til
frikvarter på Skolen vedNordens
Plads, og i løbet af få sekunder her-
sker der en livlig aktivitet i skolegår-
den. I det ene hjørne spiller en grup-
pe elever fodbold på en indhegnet
fodboldbane, et andet sted hoppes
der på trampoliner, og et par elever
ræser om kap på enmarkeret bane i
gulemooncars.
Midt i virvaret af legende børn drø-
ner 11-årige Yusuf rundt. Han er
dog, i modsætning til de andre ele-
ver, ikke fysisk til stede i skolegår-
den. Han sidder derimod hjemme
hos sig selv foran sin computer-
skærm.Herfra har han via sin com-
puter logget sig på robotten Beam,
en firehjulet robot, der af udseende
minder lidt om en Segway. Fra sin
kontorstol i hjemmet styrer Yusuf
Beam omkring i skolegården ved
hjælp af piletasterne på sit tastatur,
mens han på sin computerskærm
både kan se og høre, hvad der fore-

går. Samtidig kan skolekammerater-
ne og lærerne se og kommunikere
med Yusuf gennemden skærm, der
sidder øverst på Beam.
–Hej Yusuf, råber et par drenge gri-
nende, da de får øje på ham, hvoref-
ter de sætter afsted i løb. Beam, eller
Yusuf, følger lige i hælene på dem.
Beam er en såkaldt telepresence-
robot, og den har det seneste års
tid gjort detmuligt for Yusuf at gå i
skole, selvomhan ikke harmulighed
for at være fysisk til stede på grund
af enmedfødt genetiskmutation.
Og på skolen er de glade for, at Yusuf
stadig har sin gang der.
– Beam betyder rigtigmeget for
Yusuf og os andre, fordi den giver
hammulighed for fortsat at være en
del af fællesskabet på skolen, samti-
digmed at han kan deltage i under-
visningen, forklarer Francis Nørga-
ard, der er pædagog på Skolen ved
Nordens Plads og Yusufs underviser
i dagligdagen.

Fokus på fremtidens teknologier
Skolen vedNordens Plads på Frede-
riksberg er en specialskole for børn
og unge, der blandt andet lider af
ADHD, autisme ogDowns syndrom,
og som derfor har brug for ekstra
faglig og social støtte i hverdagen.

På sigt vil vi kunne
brugeBeamhos ele-
ver, der lider af skole-
vægring, angst, eller
sombare ikkekan
overskue at komme
i skole.
Morten Jacobsen, pædagogisk it-vejleder



Det er skolen selv, der har investeret
i Beam, og robotten er et symbol på
det fokus, skolen har haft det sene-
ste år, hvor indkøb af robotter, dro-
ner og andre fremtidsteknologiske
løsninger har haft høj prioritet.
– vi ser et kæmpe potentiale i de nye
teknologiske løsninger påmarke-
det. Eleverne her har nogle særlige
vanskeligheder ogmed eksempel-
vis Beam, har vimulighed for at
tilpasse undervisningen, så Yusuf
kan væremed i det omfang, han kan
klare. Indtil videre er det kun ham,
der bruger den,men på sigt vil vi
kunne bruge den hos elever, der li-
der af skolevægring, angst, eller som
bare ikke kan overskue at komme i
skole, forklarerMorten Jacobsen,
der er skolens pædagogiske it-vejle-
der, og som siddermed ansvaret for
implementering af de fremtidstek-
nologiske løsninger.
I efteråret 2015 var han på studietur
i San Francisco for at lære om robot-
teknologi i uddannelsessystemet,

og det var på baggrund af den tur,
at skolen investerede i Beam, og de
andre robotteknologier, de arbejder
med i dag.

gadgets på alle trin
Ud over Beam, der er en telepre-
sence-robot, har skolen også inve-
steret i en humanoid robot, som
bliver brugt til at træne elevernes
sociale færdigheder. Derudover bru-
ger skolen i stigende grad program-
mering i undervisningen, og til det
arbejder demed en række forskelli-
ge teknologier. I demindste klasser
lærer eleverne at programmere ved
hjælp af robotterne Blue Bots, Dash
nDot og Sphero. Påmellemtrinet
bliver der brugt LegoMindstorm, og
eleverne i udskolingen prøver kræf-
termed programmeringens kunst
gennem små spil og gadgets.
– vimener, det er vigtigt, at vores
elever lærer atmestre program-
mering, da det formentlig vil være
en af kernekompetencerne på det

fremtidige arbejdsmarked. Og når
programmeringen foregårmed hjælp
fra robotter og nye teknologier, op-
lever eleverne det som en anderledes
og sjovmåde at lære på. Derudover er
det vores oplevelse, atmange af vores
elever har nogle særlige evner inden
for denne disciplin, så det er kun
naturligt, at vi bruger det, forklarer
Morten Jacobsen.

Zeno underviser
Dagens første frikvarteret er slut, og
Yusuf er rykket ind i klasselokalet
sammenmedde andre elever. På læ-
rerbordet foran demstår Zeno.Han er
lige i underkanten af enmeter høj, har
orange hår og er iført noget, dermest
af alt ligner en blå rumdragt.Han er
skolens humanoide robot og træner
eleverne i deres sociale kompetencer.
–Hej. Hvor er det godt at se jer – har
I det godt?, spørger han ud i klassen,
mens han gestikulerermed armene.
Zeno kan stille og besvare spørgsmål
og foretage forskellige handlinger,

eksempler på de teknologier
skolen ved nordens plads
arbejder med:

blUebots & beebots er små, simple
robotter, som kan programmeres til at køre
rundt. Programmeringen foregår ved hjælp af
en taktillæser, som eleverne placerer nogle
kort på, hvorefter robotterne bevæger sig
rundt i bestemte retninger. Bruges i indskoling.
DasH n Dot er to små robotter på hjul, som
kan bevæge hovedet, genkende lyd og køre
rundt. de to robotter kan eksempelvis lege
gemmeleg med hinanden. Programmerin-
gen foregår på iPad. Bruges i indskoling
og mellemtrin.
spHero er en lille kugle, som eleverne pro-
grammerer med iPad. kuglen kan lave tricks,
og eleverne kan bruge den i matematik og
dansk, hvor de kan bevæge den rundt på
bogstavkort og taltabeller. Bruges i indsko-
ling og mellemtrin.
lego MinDstorM kombinerer legoklod-
ser og programmering. eleverne bygger en
robot, som de kan programmerer fra com-
puteren. eleverne kan få robotten til at køre,
og arbejde med sensorer og dataopsamling.
Bruges i mellemtrin og udskoling.

Beam kan på et

fuldt opladt batteri

holde sig i gang

i otte timer. sko-

len ved nordens

Plads har betalt

30.000 kroner

for den.



somhan på forhånd er programme-
ret til, og pædagog Francis Nørgaard
sidder ovre i klasselokalets hjørne
og styrer ham fra computeren. Han
har haft Zenomed i undervisnin-
gen et par gange omugen det seneste
års tid, og han oplever, at børnene er
draget af robotten, og at den ermed
til at holde dem koncentreret i læn-
gere tid af gangen.
– I forhold til en lærer er Zeno i
stand til at holde sig på sporet og har
en forudsigelighed, som gør børnene
trygge. Hans overdrevnemimik og
karikatur gør ham let aflæselig for
børnene, siger Francis Nørgaard.
Zeno er indstilletmed forskellige
undervisningssessioner fra start,
men Francis Nørgaard ogMorten
Jacobsen arbejder hele tiden på,
hvordan de kan få det optimale ud af
robotten og har sammen lavet deres
egne sessioner.
– vi læggermeget arbejde i at tænke
teknologien ind i en pædagogisk
ramme. Zeno fungerer jo som et

tredje fælles, og han gør ikke arbej-
det alene. Det er os, der skal integre-
re ham og sørge for, at børnene på et
fagligt plan har gavn af ham, forkla-
rerMorten Jacobsen.

Hjælp til selvhjælp
Morten Jacobsen er netop ved at
lægge sidste håndpå enny læseplan
for skolens programmeringsfag, og
den skal gøre det ligetil for lærere og
elever at integrere programmeringen
i den daglige undervisning. Læsepla-
nen præsenterer 11 forskellige robot-
teknologiske løsninger, alt lige fra
minidroner og apps til iPaden, og til
hver løsning følger information om,
hvilkenmålgruppe denhenvender
sig til, en beskrivelse af dens funk-
tion, og hvordan lærerne skal arbejde
med løsningen. Lige såmeget somdet
er tænkt somenhjælp til lærerne,
harMorten Jacobsen lavet læsepla-
nen somenhjælp til sig selv.
– Det nytter ikke noget at købe en
masse udstyr uden at have en idé

om, hvordan det skal bruges. Lærer-
ne har behov for hjælp og viden til,
hvordan de skal gribe det an, ellers
ender tingenemed at havne i skabet
og samle støv.Med læseplanen kan
lærerne komme til mig, og så kan vi
sammen finde ud af, hvad der funge-
rer, og hvilke problemer der er, siger
Morten Jacobsen.
Udover at der kan være udfordrin-
germed selve implementeringen af
robotteknologien i undervisningen,
så er der også nogle rent praktiske
forhold, lærerne skal tage stilling til.
Eksempelvis havde Yusuf framor-
genstunden problemermed at logge
på Beam og gik derfor glip af den
fællesmorgensang.
– Det er en del af pakken, når vi ar-
bejdermed teknologi. Det er ikke
altid, det fungerer, og derfor er det
vigtigt formig at have et tæt samar-
bejdemedMorten, for jeg har ikke
nogen kompetencer til selv at løse
de tekniske problemer, siger Francis
Nørgaard.•mdje@kl.dk

Beam er blevet en

så naturlig del af

hverdagen, at ele-

verne og lærerne

ikke længere ser

Beam som en
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Francis nørgaard.


