
Børns leg med Blue-Bots

Udvikling af problemløsende og 

innovative kompetencer



Problemformulering

Hvordan kan leg med Blue-Bots bidrage til at skabe 
læreprocesser, hvor børn i alderen 5-10 år kan udvikle 
kompetencer inden for problemløsning og innovation? 



Resnick – ”The kindergarten approach to learning”

• Imødegå de udfordringer der er i det 21. 
århundrede og udvikle kreativt 
tænkende individer

• Vi bør i læringssituationer lege, designe, 
skabe, eksperimentere og udforske via 
forskellige analoge og digitale 
materialer



Effectuation - Entreprenørskabsprocesser

• I Resnicks teori ”The Kindergarten approach to learning” er der fokus på 
processen, det legende og eksperimenterende. 

• Definition af innovation: At skabe værdi via udvikling af en ny idé og dennes 
realisering i praksis.

• Legen og det eksperimenterende aspekt skal bevares, men der må i det 
problemløsende og innovative arbejde også fokuseres på produktet (jf. 
elevnøglen):

• Hvordan kan børnene udvikle nye idéer?
• Hvordan kan børnene skabe et produkt? 
• Hvordan kan børnene realisere idéer og produkt i praksis?
• Hvordan børnene kan skabe værdi for sig selv og andre?



Elevnøglen: Problemløsning og innovation



Effectuation - Entreprenørskabsprocesser

• Ét muligt svar på den udfordring: Entrepenørskabstænkningen og 
arbejde via effectuation. 

• Effectuation: Beskriver en tilgang til handling og beslutningstagning i 
entreprenørskabsprocesser, hvor man med udgangspunkt i de midler man har 
til rådighed identificerer næste, bedste skridt samt løbende afstemmer mål, 
ressourcer og handlinger.

• Modsat Kausal-tænkning: Man definerer et fast mål, man gerne vil nå og 
planlægger nøje den proces, man vil gennemgå, for at nå derhen. 



Model: ”Making change in an unpredictable world”

ME

Discipline

Expertise

Experiences

Networks

WE

Inter-disciplinary

Diversity

Experiences

Networks

DISCOVERY

Research

Explore

Investigate

Stakeholders

Outsiders (commit)

EXPERIMENTATION

Potential

Opportunities

Creating value

CONSOLIDATION

Test prototype

Adjust and adapt

Model af Sarah Robinson



Modellen i indskolingen

Mig
Hvad er jeg god til?

Hvad er mine interesser?

Hvem kender jeg?

Os
Hvad ved vi noget om sammen?

Hvad er vores forskelligheder?

Hvad kan vi sammen?

Hvem kender vi der kan hjælpe?

Opdage
Undersøge

Hvorfor er det sådan?

Hvem ved noget om det her?

Hvem kan hjælpe os?

Eksperimentere
Hvad kan vi bruge det her til?

Hvordan kan det hjælpe os selv eller 
andre?

Teste og forbedre
Afprøve det vi har lavet

Er der noget der skal ændres?

Kan vi lave det endnu bedre?



Entreprenørskab i indskolingen 

Du er piloten i             
flyet

Lav lemonade

Giv hvad du 
kan

Hvem vil være 
med? Hvad kan 
de bidrage med?    

Fuglen i 
hånden



Den videre diskussion

Når børn leger med Blue-Bots, og 
derigennem kan udvikle kompetencer 
indenfor problemløsning og 
innovation, bør bl.a. følgende aspekter 
gives opmærksomhed:

• Blue-Bottens rolle: Er målet at 
kunne betjene Blue-Botten, eller er 
Blue-Botten et middel til læring og 
handling? (se figur til højre)

• Lærerens rolle: Er læreren 
formidleren og den der kender 
svaret eller indgår læreren i legen på 
lige fod med børnene? (billeder næste 
side)

Samtale ud fra eksempel på slide 12

Fra bogen: 
The Innovator’s Mindset: Empower 
Learning, Unleash Talent, and Lead 
a Culture of Creativity
af George Couros



Lærerens rolle                    



En aktivitet med Blue-Bots i 1.A

Arbejde med klassetrivsel og frikvarterslege i 1.A

Fokuspunkt:

Hvordan kan vi hjælpe hinanden i 1.A,                                      
så alle får et godt frikvarter?

Brainstorm med børnene:

• sige ”ja” til hinanden

• snakke pænt

• sige hvis man går fra en leg

• invitere med i legen, hvis én kammerat er alene

• finde en voksen, hvis det er svært

Plan:

Børnene arbejder i små grupper ud fra entreprenørkabs-
principperne.

Hver gruppe skal lave og filme et lille skuespil med Blue-
Bots. Skuespillet skal illustrere en svær situation fra et 
frikvarter, og give et bud på, hvordan situationen kan løses.  

Filmene deles med forældrene på SkoleTube og præsenteres 
af børnene til en morgensamling.

----------------------------------------------------------------

Børnene arbejder problemløsende ved at håndtere et 
problem fra den virkelige verden. 

Børnene arbejder innovativt og skaber værdi for dem selv 
og deres kammerater, ved at formidle måder at handle på i 
frikvartererne og på den måde bidrage til at styrke 
klassetrivslen.

Blue-Botten er et middel til at sætte fokus på nogle svære 
situationer, starte samtaler, lade børnene komme til orde, 
måske finde svar og forhåbentlig skabe forandringer.


