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Mød Fable

“Mine elever fik igennem arbejdet med Fable 
dybere kompetencer indenfor robotter, pro-
grammering og innovation.” - Michael Fynsk, 
Antvorskov Skole

Mange muligheder
Moduler kan sættes 
sammen på et utal af 
måder for at bygge 
utroligt mange forskel-
lige robotter. 

Fable leveres med ro-
bot moduler, program-
meringsværktøjer og 
undervisningsmateriale 
tilpasset de forenklede 
fælles mål.

Kort fra idé til robot
Det er hurtigt at af-
prøve en idé, da en 
robot kan samles og 
skilles ad på under et 
minut. 

Robot med mange muligheder

Aldrig før har det været så let at bygge avancerede 
robotter, som det er nu med Fable systemet.
 Fable er et robot byggesæt, som gør det let 
for enhver at skabe deres egne robotter. Forskellige 
moduler kan klikkes sammen på et utal af måder 
for at skabe robottens krop, sanser og bevægelser. 
Afhængigt af brugerens erfaring kan robotten 
programmeres vha. lettilgængelige eller 
professionelle værktøjer. 

Fable systemet er vokset ud af vores forskning i leg 
og læring samt robotter og kunstig intelligens ved 
Center for Playware ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet. Vi har udviklet systemet i tæt samarbejde med 
centrale aktører fra uddannelsessektoren og har 
testet det med hundredevis af danske skoleelever.

Brugervenligt
Systemet er simpelt 
nok til at blive anvendt 
fra 2. klasse, tilpas 
udfordrende til udskol-
ing og fleksibelt nok til 
gymnasiale og univer-
sitetsuddannelser.  
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Komplet læringsmiddel



Innovation med Fable

Idé

Byg og programmér

Test 

I idéfasen tager eleverne udgangspunkt i en 
autentisk problemstilling. Det kan f.eks. være 
automatisering i industrien eller behovet for 
hjælpemidler i ældresektoren. Baseret på en 
analyse af problemet og de muligheder der lig-
ger i Fable får eleverne forskellige løsningsidéer. 
Eleverne udvælger én idé, som de vil afprøve.

I byggefasen skaber eleverne en prototype af 
deres løsning. Med Fable systemet kan elev-
erne hurtigt afprøve forskellige løsninger ved 
at ombygge og programmere robotter. Syste-
met er åbent for udvidelser, så det kan kombi-
neres med andre elementer, f.eks. 3D printede 
dele.

I testfasen evaluerer eleverne deres prototype. 
Dette kan ske med brugere eller ved system-
atiske funktionelle tests. I processen opnår elev-
erne en bedre forståelse for de krav, som stilles 
til løsningen. Eleverne vil ofte finde mulige 
forbedringer til deres idé og prototype, som 
de kan implementere ved at følge en iterativ 
metode.
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Fable facts Funktionsmoduler

Dongle
Fable styres trådløst 
via en dongle som 
kobles til din PC via 
USB eller IPad via 
bluetooth.

 » Robust design der kan tåle hverdagen i skolen.

 » Kvalitetskomponenter med stærke motorer og 
præcise sensorer.

 » Ledningsfrit system vha. trådløs programmer-
ing og genopladelige batterier. 

 » Solide magnetiske koblinger der let klikkes 
sammen.

 » Hurtig klargøring og oprydning så tiden kan 
bruges på undervisning.

 » Unikt byggesystem som kan skaleres fra få til 
mange moduler.

Disse moduler giver robotten funktionalitet såsom 
bevægelse eller sanser. Eleverne udvikler et comput-
erprogram, som anvender modulernes funktionalitet 
til at give robotten den ønskede adfærd. Modulerne 
består blandt andet af et genopladeligt batteri, en 
lille computer og har trådløs kommunikation med en 
dongle. Donglen kan tilsluttes en computer via USB 
eller en tablet via Bluetooth.

Fable systemet består at 3 typer moduler, funktions-, 
bygge- og udvidelsesmoduler.

Led-modul

Led-modul

Køre-modul

Gribe-modul

Gribe-modul

Sensor-modul

Fod-modul

4xy-modul

3

Fable byggesystem



Udvidelsesmoduler

Eksempler på robotter

Byggemoduler

Fri fantasi
Modulerne kan kom-
bineres for at skabe 
mærkværdige fabeldyr 
eller Fable robotter om 
man vil.

Gående robot 
Den rette kontrol af 
motorernes vinkler vil 
få den til at gå som en 
hund eller en kat.

Ved at kombinere funktions-, bygge, og udvidelses-
moduler har eleverne uanede muligheder for at 
skabe forskellige typer robotter. Nogle robotter er fri 
fantasi og mest for sjov, mens andre er omhyggeligt 
designet af eleven til at løse et autentisk problem. Vi 
har udviklet mere end femten forskellige slags modul-
er og vil løbende udvikle nye, så systemets mulighed-
er hele tiden udvides på spændende måder.

Slange-robot
Kontrolleres bedst hvis 
brugerne ved lidt om 
stående bølger og 
sinuskurver.

Arm-robot
Kan programmeres til at 
flytte emner fra et sted til 
et andet med stor præci-
sion, igen og igen.

Disse moduler åbner systemet så det kan blive 
kombineret med andre systemer. F.eks. kan en robot 
få monteret en LEGO® hånd, en smartphone der 
kører Skype, et 3D printet robot hoved, eller en laser 
pointer. 

Disse moduler indeholder ikke elektronik men gør 
systemet let at bygge med eller for eksempel bed-
re til at gå eller køre. Modulerne findes i et antal 
forskellige former der muliggør skabelsen af alt fra 
simple til komplekse robotter.

Klods modul

Led-modul

Gribe-modul

2xy-modul

6xyz-modul

Fod-modul

4xy-modul4xy-modul

3xyz-modul

Smartphone modul
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LEGO® er et varemærke ejet af LEGO Gruppen som hverken sponsorerer, autoriser-
er eller støtter dette produkt.

Shape Robotics  -  shaperobotics.com  -  hello@shaperobotics.com



Let at programmere

Dobbeltklik for at starte programmet som 
man bruger til at programmere robotten 
med. Programmet kører i en browser. 

Saml programmeringsklodser med musen 
som i et puslespil. Kør programmet.
Nu afspiller computeret først en lyd og 
robotten bevæger sig derefter.

Sæt USB-donglen i computerne. Donglen 
lyser i en farve og kan kommunikere med 
alle de moduler som har samme farve. 
Farven kan skiftes ved et tryk på en 
knap.

Der følger brugervenlige programmeringsværktøjer 
med Fable robotsystemet. 
Designet af programmeringsværktøjerne giver 
mulighed for undervisningsdifferentiering, og under-
støtter bl.a. at eleverne gradvis bevæger sig fra det 
lettilgængelige visuelle programmeringssprog til et 
mere kraftfuldt tekstuelt sprog. Idag understøtter vi 
bl.a. det visuelle programmeringssprog Blockly, som 
giver en letforståelig introduktion til programmering 
samt det tekstuelle sprog Python.
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Vi ønsker bredt at understøtte de teknologier, som 
anvendes i uddannelsessektoren og “bring your own 
device”-tilgangen. 

 » Windows Vista, 7, 8,10 og Mac OSX. 

 » Firefox, Chrome og Safari browser.

 » Databehandling med MS Excel, Google docs 
og Open office.

Kompatibilitet

Du er igang på 3 skridt



Programmeringsinterfacet
Eleverne programmerer deres egne robotter i 
et interface, der kører på elevens egen PC og 
benytter en USB baseret dongle for at kommu-
nikere trådløst med robotsystemet. Interfacet er 
opdelt i forskellige niveauer tilpasset elevens 
kompetenceniveau fra helt simpelt visuel pro-
grammering med Blockly, til mere avanceret 
visuel Blockly programming til kraftfuldt tekstuel 
programmering med Python. Interfaces giver 
desuden mulighed for simpel databehandling 
med grafer eller logning af data til filer for 
senere behandling f.eks. i MS Excel. 

Vi er igang med at udvikle apps, som gør det endnu 
lettere og mere motiverende at programmere 
Fable-robotter. 
Den første app er et visuelt programmeringsinterface 
til tablets, som øger tilgængeligheden af systemet. Den 
anden app er en interaktiv robot applikation til smart-
phones, som muliggør, at eleverne kan programmere 
robotten som et interaktivt socialt individ og eksperi-
mentere med algoritmer til kontrol og visualisering af 
øjne, aktivere lyd outputs, tage billeder med kamera, 
og meget mere. Applikationerne lanceres i løbet af 
efteråret 2016 og udvikles med støtte fra Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet 
og Kommunernes Landsforening. 

Fable app på vej
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Køb Fable

Fable-klassesættet er det ideelle udgangspunkt 
for undervisning i robotter og programmering 
på klasseniveau fra 2. klasse til gymnasieniveau. 
Sammensæt op til 10 grupper som kan arbejde 
med robotarme, kasterobotter, gående robotter, 
og meget mere. Med klassesættet følger bl.a. 
adgang til en online platform, hvor inspirations- og 
undervisningsmateriale er tilgængeligt. Der vil senere 
blive mulighed for at opgradere sættet med andre 
typer moduler efter behov.

Se pris på shaperobotics.com

Pakken inkluderer:
10 x Trådløs programmeringsdongle 
10 x Led-moduler med to kraftige servomotorer
10 x Klodsmoduler
10 x Stande
10 x Opbevaringskasser
6 x 4xy-moduler
2 x Opladestationer
1 års skolelicens til den online læringsplatform

Klassesæt med Fable
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Led modul

Klods modul

Kasse

Opladestationer

4-xy modul

Dongle

Stander

Software



iPad	  programming

Efterår 2016 Forår 2017

Tidslinje over produkt udgivelser

Evalueringssæt
Evalueringssættet er perfekt til at lære 
Fablesystemet at kende. 

Indeholder:
1 x Dongle 
1 x Led-module
1 x Klodsmodul
1 x Stand
1 x Kasse
Se pris på 
shaperobotics.com
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Køre-modul IPad app 3xyz-modul Gribe-modul Smartphone-modul

5zyx-modul6xyz-modulSensor-modul2x-modul2xy-modul

Gående robot Kasterobot Hjælperobot

Eksempler på hvad man kan bygge
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Undervisning med fable

Systemet vokser med eleverne Matematik med Fable

Fable kan anvendes til matematik på mange måder 
og niveauer. F.eks. kan et led-modul monteret med 
en laser pointer anvendes til undervisning i geo-
metri. Matematiske modeller skal opsættes for at 
beregne vinklerne som ledets motorer bevæger sig 
efter for at få laser punktet til at følge en bestemt 
geometrisk figur. På shaperobotics.com kan du finde 
flere undervisnings eksempler.

Fable kan anvendes fra de små klasser, til udeskolin-
gen og videre ud på f.eks. gymnasiet eller en erhverv-
suddannelse. Også på universitetsniveau kan Fable 
anvendes til undervisning f.eks. i signalbehandling og 
kunstig intelligens. 
Elever er forskellige med hensyn til personlige 
interesser og erfaring. Med Fablesystemet kan 
undervisningen differentieres ved at lade eleverne 
arbejde med simple eller mere komplicerede 
robotproblemer. Systemet leveres med forskellige 
programmeringsværktøjer, som kan 
bruges af elever med forskellige 
erfaringsniveauer. Igennem 
programmering af robotten lærer 
eleverne i praksis, hvordan de skridt 
for skridt kan nedbryde og reducere 
komplekse problemer til simplere 
problemer. Eleverne vil også lære, at det 
at begå fejl ikke er et nederlag, men en helt naturlig 
og ønskelig del af læring og andet innovativt arbejde. 
Eleverne skal lære at juble højlydt når de finder og 
retter en fejl i deres eget program. Ydermere lærer 
eleverne at arbejde iterativt og derved at håndtere 
kompleksitet. De lærer at starte simpelt og gradvist, 
ved brug af en eksperimenterende metode, at opbygge 
en mere og mere forfinet og muligvis kompleks løsning.
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“Med Fable oplevede jeg, at eleverne selvstændigt var 
i stand til at opstille endog ganske svære problemstill-
inger, som de så har været anderledes motiverede til 
at kæmpe med.“
- Héðinn Björnsson, H.C. Ørsted Gymnasiet



Testet på danske skoler

Fable er løbende testet med hunredevis af elever 
i forskellige sammenhænge på danske skoler og i 
foreninger, herunder Antvorskov Skole, Trekronersko-
len, Coding Pirates og H.C. Ørsted Gymnasiet.   

Fables ven og sparringspartner
Et tæt samarbejdet imellem DTU og Center for 
Undervisnigsmidler, University College Sjælland 
har sikret, at Fable passer til den danske uddannel-
sessektors krav og behov.

Forskningsmiljøet bag Fable
Danmarks Tekniske Universitet er Danmarks største 
og førende miljø indenfor uddannelse af ingeniører 
og teknisk videnskabelig forskning. Center for Play-
ware er et verdensledende forskningscenter, som 
arbejder i spændingsfeltet imellem leg, læring, 
robotteknologi og kunstig intelligens.

Historien om Fable starter på Danmarks Tekniske 
Universitet, Kgs. Lyngby i 2011. Moises begyndte et 
samarbejde med David som er robotforsker uddan-
net i Odense. Sammen ønskede de at udvikle et 
robotsystem som skulle være ekstremt let at bruge. 
Inspirationen til Fable kom fra tidligere projekter 
med modulære robotter som f.eks. kunne reparere 
sig selv, samt et igangværende projekt med LEGO 
om udvikling af nye digitale produkter. Projektet 
endte med at blive Moises Ph.D. projekt og i de 
efterfølgende år blev interessen fra andre for at 
anvende Fable kun større og større. Derfor stiftede 
David og Moises, sammen med projektstyrer Helene 
og forretningsudvikler Mikkel, spinout virksomheden 
Shape Robotics i slutningen af 2015. Missionen er 
at gøre Fable bredt tilgængeligt, og med midler fra 
DTU og Undervisningsministeriet i ryggen er dette nu 
godt på vej til at ske. 

Historien om Fable
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Programmering: Robotter skal programmeres for at 
gøre noget. Eleverne kommmer let igang med program-
mering ved brug af et simplet klods sprog. Med tekstu-
elle sprog er der ingen øvre grænse for, hvor meget den 
erfarne elev kan udfordres.

Biologi: Biologi og teknologi smelter sammen med 
Fable. Eleverne kan eksperimentere med biologisk inspir-
erede robotter såsom gående eller sværmende robotter. 
Robotten bliver en model af biologien.

Innovation: Fable er et åbent system med advanceret 
funktionalitet. Fable tillader eleverne at være både 
kreative og innovative og derved skabe prototyper af 
robotter, som kan løse behov i den virkelige verden. 

Matematik: Robotter kontrolleres bedst ved at an-
vende matematik. Emner såsom vinkler, procenter, funk-
tioner og meget andet kan gøres både konkret og sjovt, 
når eleverne arbejder med Fable.

Fysik: Fable systemet indeholder motorer og præcise 
sensorer, som kan anvendes til fysiske eksperimenter 
f.eks. om kraft og bevægelse. Data kan logges og analy-
seres efterfølgende. 

Læring med Fables robotter
Fable er en robot værktøjskasse, som kan anvendes på 
tværs af fag og klassetrin for at give eleverne kompetencer 
til det 21. århundrede.

Shape
Robotics

hello@shaperobotics.com
shaperobotics.com

Kontakt


