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1. Indledning 

Denne rapport har til formål at redegøre for fund i projektet: Udviklingsprojekt om interaktive 

laboratorier (2020-2021), Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring. Projektet 

er ét af flere led i den overordnede udmøntning af den nationale strategi for at styrke 

naturvidenskabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne1. 

Forud for dette udviklingsprojekt er der gennemført en forundersøgelse af brugen af interaktive 

laboratorier i danske grundskoler og ungdomsuddannelser, hvori der peges på, at interaktive 

laboratorier kan bidrage til fx at øge interesse og motivation for naturvidenskab2. Ligeledes har der 

været frikøbt licenser fra fx Labster3 til danske grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner4, 

og på EMU.dk (Danmarks læringsportal)5 kan man finde en række inspirationsmaterialer om emnet6.   

1.1 Formålet med projektet 

Formålet med projektet har været at udvikle og identificere principper for og eksempler på, hvordan 

forskellige interaktive laboratorier kan anvendes som værktøj og skabe mest mulig værdi i 

naturfagsundervisningen for forskellige elevgrupper. Et interaktivt laboratorie (forkortes InterLab) er 

en digital brugergrænseflade, der gengiver et naturvidenskabeligt eksperimentelt set-up. I Danmark 

er særligt kendte producenter fx PhET og Labster. 

Det primære fokus har været på at afdække undersøgelsesspørgsmål omkring didaktisk 

anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier og omsætte disse i 

inspirationsmaterialer til sektoren7. I den forbindelse har projektet også undersøgt, hvilke udbytter 

og virkninger, undervisere og elever oplever, der er forbundet med interaktive laboratorier. Til sidst 

har projektet også skulle afdække, hvilke forudsætninger det kræver at implementere forskellige 

former for interaktive laboratorier.   

                                                

1 https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi 

2 Implement, 2018 

3 https://www.labster.com 

4 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/apr/190425-frikoeb-af-licenser-skal-styrke-anvendelsen-af-interaktive-laboratorier 

5 https://emu.dk 

6 https://emu.dk/stx/naturvidenskabsstrategien/interaktive-laboratorier?b=t6-t1925 

7 Se afsnit 1.2, for overblik over inspirationsmaterialer.  

https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/apr/190425-frikoeb-af-licenser-skal-styrke-anvendelsen-af-interaktive-laboratorier
https://emu.dk/stx/naturvidenskabsstrategien/interaktive-laboratorier?b=t6-t1925
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Figur 1: Undersøgelsesspørgsmål i projektet 

 
 

1.1.1  Projektets organisering 

Projektet har været afholdt af et konsortie bestående af konsulenter og forskere fra Arts, Aarhus 

Universitet (AU), Epinion samt forskere fra Københavns Universitet (Virtual Learning Lab og 

Naturfagenes didaktik8). AU og Epinion har har haft den overordende opgave med at lede og 

gennemføre projektet, herunder didaktisk udvikling, dataindsamling og analyse. Forskerne har 

bidraget med oplæg og vejledning til deltagere samt sparring på didaktiske overvejelser, 

evalueringsdesign, analyseresultater og omsætning til inspirationsmaterialer.  

Konsortiets primære opgave har været at facilitere en 

udviklingsproces med naturfagsteams på i alt 18 

uddannelsesinstitutioner bestående af otte grundskoler, 

fem erhvervsuddannelser og fem gymnasiale 

uddannelser (se oversigt i boksen til højre). De enkelte 

teams på skolerne har undersøgt og eksperimenteret 

med forskellige typer og tilgange af interaktive 

laboratorier i deres daglige undervisning. Endvidere har 

de udviklet, gennemført og dokumenteret en række 

aktioner, som konsortiet har indsamlet erfaringer fra og 

efterfølgende analyseret både kvalitativt og kvantitativt. 

Ved en aktion forstås der i dette projekts kontekst et 

undervisningsforløb, som underviserne selv planlægger 

og udfører med det formål at undersøge konkrete teser 

om, hvordan interaktive laboratorier kan bidrage til egen undervisning.  

Den oprindelige plan jf. løsningsbeskrivelsen var, at alle deltagende teams skulle afprøve minimum 

to ud af tre former for interaktive laboratorier. De kunne her vælge mellem: 

                                                

8 Konkret har følgende forskere været tilknyttet: Lektor Niels Bonderup Dohn fra AU, lektor Guido Makransky fra KU, virtual learning lab, 
samt lektor Jan Sølberg og professor Morten Misfeldt, begge KU, IND.  
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 Desktoplaboratorier: (Desktoplabs). Afprøves i november-december 2020  

 Virtual Reality-laboratorier (VR-labs). Afprøves i forår/efterår 2021  

 Do-it-yourself-laboratorier (DIY-labs, hvor undervisere og elever selv kan programmere 
simulationer). Afprøves i forår/efterår 2021. 

Konsortiet har løbende indsamlet viden om underviseres og elevers erfaringer med og oplevelser af 

interaktive laboratoriers udbytte, og undersøgt implementeringsforudsætninger hos undervisere for 

brugen af interaktive laboratorier9. Denne viden har konsortiet formidlet til undervisere og andre 

relevante interessenter ved at bidrage med inspirationsmaterialer til bl.a. EMU.dk. 

1.2 Rapport og dokumenter 

Nærværende rapport er primært en overordnet sammenfatning af projektets mange fund. Den favner 

bredt og vedrører interaktive laboratorier og deres designaspekter, tværgående didaktiske 

overvejelser, oplevede virkninger, eksempler på aktioner og implementeringsanalyser.  

Hvor rapporten her tjener som et overblik over projektets fund, foldes de didaktiske pointer mere ud 

i to selvstændige inspirationsmaterialer: 

  inspirationsmaterialet ”11 pædagogiske formater” omsættes fund til konkrete bud på, hvordan 
man som underviser kan understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisningen med 
interaktive laboratorier 

 I inspirationsmaterialet ”5 perspektiver på InterLabdesigns” omsættes fund til konkrete bud 
på, hvordan undervisere kan ”læse” en simulation og vurdere, hvorvidt den kan bruges til at 
understøtte forskellige formål.   

 
Hertil kommer også to inspirationsmaterialer, der hjælper undervisere (og it-vejledere), med at finde 
og implementere interaktive laboratorier. 

 I inspirationsmaterialet ”VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer” 
omsættes fund til en guide over indkøb og implementering af VR-udstyr 

 I inspirationsmaterialet ”10 samlinger af interaktive laboratorier” gennemgås forskellige og 
ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte af naturfag og fagniveauer  
 

2. Læsevejledning 

Opbygning 

I kapitel 3 præsenteres undersøgelsens forståelse af interaktive laboratorier, undersøgelsesdesign 

og datakilder, samt vurderingen af COVID-19´s betydning for projektets udførsel.  

Dernæst opsummeres i kapitel 4 de mest centrale fund i projektet. 

I kapitel 5 gennemgås hvilke aspekter af InterLabs design, som underviserne finder vigtige at 

medtænke i deres didaktiske overvejelser, når de inddrager interaktive laboratorier.  

Efter en mere generel introduktion til interaktive laboratorier præsenteres det oplevede udbytte, 

illustrative eksempler på aktioner samt overvejelser om implementering for hver af de tre former for 

                                                

9 Projektet har ift. de beskrevne ambitioner været udfordret pga. COVID-19. De konkrete implikationer beskrives i afsnit 3.3. 
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interaktive laboratorier. Det gøres for Desktoplabs (kapitel 6), VR-labs (kapitel 7) og DIY-labs 

(kapitel 8). 

Til sidst viderebringes i kapitel 9 undervisernes ønsker til fremtidige interaktive laboratorier.  

Herudover findes i bilag oversigter over de interaktive laboratorier som er inddraget i projektet, 

skabelon for de anvendte aktionsplaner, samt uddybende metodebilag. 

Skelnen mellem institutioner 

Igennem rapporten vil læseren bemærke, at der de fleste steder ikke er dedikerede analyseafsnit 

rettet imod hhv. erhvervsskoler, gymnasier eller grundskoler. Dette er et valg, vi har foretaget, da de 

didaktiske anvendelsesmuligheder vi ser på skolebesøg og hører om i interviews, er generiske og 

kan inspirere til brug uafhængig af både uddannelses- og fagligt niveau. Uanset hvilken institution 

man arbejder på, kan det eksempelvis give mening at danne hypoteser med simulationer eller bruge 

dem til at udarbejde evalueringsprodukter. Når der er markante forskelle i fund – eksempelvis på 

grund af institutionernes forskellige rammevilkår og elevgrundlag - vil det være tydeligt markeret i 

rapporten.  

Gengivelse af fagbegreber 

Da projektet arbejder ud fra et bottom-up perspektiv, hvor underviserne i høj grad selv sætter 

retningen for at undersøge, hvad interaktive laboratorier kan bidrage med, er det i høj grad også 

undervisernes egne begreber, der gengives i rapporten. Nogle begreber vil være at genfinde på 

tværs af styringsdokumenter (såsom bekendtgørelser, læreplaner, m.m.) men i varierende 

forståelsesrammer. Et eksempel er modellering, som er et essentielt begreb igennem rapporten. I 

gymnasiets læreplaner for fysik omtales modellering i forbindelse med generelle faglige mål. 

Eksempelvis nævnes i omtalte læreplan, at det er et fagligt mål, at eleven skal kende, kunne opstille 

og kunne anvende et bredt udvalg af modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske 

fænomener og ordet modelleringskompetence bruges i vejledningens brødtekst10. I grundskolen vil 

modellering er modellering beskrevet som modelleringskompetence, der udgør én ud af fire 

selvstændige kompetenceområder11. I rapporten kan derfor ses, at modellering udlægges som både 

aktivitet, evne, mål, kompetence m.m. Vi har dog bibeholdt variationen for ikke at presse den ene 

eller anden tolkning ned over empirien. Et andet eksempel på, at vi i rapporten holder os tæt på 

undervisernes sprogbrug, er, at flere grundskoleundervisere bruger begrebet forsøgskompetence, 

selvom det fx ikke findes direkte i fælles mål for faget fysik/kemi i grundskolen. Underviserne bruger 

begrebet til at beskrive, hvorvidt en elev har evner til at stille fysiske forsøg op og få udstyret til at 

fungere efter hensigten. Da underviserne bruger begrebet til at sætte fokus på en for dem konkret 

problemstilling, bibeholdes sådanne begreber også.   

Referencer til InterLabs 

I løbet af rapporten nævnes der flere eksempler på konkrete InterLabs. Hvis et InterLab nævnes, 

vil det kunne genfindes på listen i metodebilag A. I de fleste tilfælde vil der være direkte links, så 

læseren selv kan finde dem frem.   

 

                                                

10 Se læreplan for STX, Fysik A (2017) og vejledning for STX, Fysik (2017)   
11 Se grundskolens fælles mål for fysik-kemi (2019) 
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3. Overordnet projektdesign 

Dette afsnit omhandler: 

 Definitionen på interaktive laboratorier og de tre grundlæggende former for InterLabs, som 
underviserne har arbejdet med i projektet (Desktop-, VR- og DIY-labs)   

 Det anvendte udviklings- og undersøgelsesdesign 

 Betydningen af COVID-19 for effektueringen af designet 

 

3.1 Definitionen af interaktive laboratorier 

Et interaktivt laboratorie (InterLab) er en digital 

brugergrænseflade, der gengiver et naturvidenskabeligt 

eksperimentelt set-up. I et InterLab er det muligt at 

tilpasse og justere forskellige parametre og herefter 

observere, hvilke konsekvenser justeringen har på 

eksperimentet. De mest kendte InterLabs i Danmark er 

samlingerne fra PhET og Labster, men der findes mange 

andre. På internettet vrimler det med ildsjæle, fonde og 

institutioner fra ind- og udland, der har udviklet forskellige 

     

 

 

 

Et interaktivt laboratorium er en 
computerbaseret simulering, der 

gennem en digital 
brugergrænseflade af naturfaglig 

relevans giver undervisere og 
elever mulighed for at ændre 
eller definere parametre for 

derefter at observere 
konsekvenserne heraf. 
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typer af interaktive laboratorier til undervisningsbrug12. Som det kan ses i infoboksen, varierer de på 

en lang række parametre, som kan kombineres på et utal af måder. Variationen kan i sig selv gøre 

det svært for underviseren at finde et InterLab, der har den ideelle kombination13. 

 

Indledningsvist er det vigtigt at forstå, at ”laboratorie” ikke skal tages bogstaveligt. Mange 

simulationer viser ganske rigtigt forsøg/forsøgsudstyr i kontekst af en laboratorieopstilling, men der 

er også mange simulationer, der giver brugeren mulighed for at behandle verden som et laboratorie. 

Eksempelvis ved at lade eleverne bygge rutsjebaner eller ramper til at forstå acceleration. Eller giver 

mulighed for at manipulere med tyngdekraften, ændre på klimaet eller se, hvordan dyrearter udvikler 

sig under særlige miljøer. Et interaktivt laboratorie (et InterLab) er altså navnet til trods først og 

fremmest en interaktiv model af naturfaglig relevans – dette uanset om modellen foregår i et ”rigtigt” 

laboratorie eller om den tager eleverne ud i verden og lader dem behandle urealistiske forsøg og 

parametre.  

 

I projektet anskuer vi InterLabs som læremidler, der typisk kræver, at underviseren tilpasser dem til 

sin undervisning, idet produkterne sjældent er skræddersyede til den enkelte undervisers klasse og 

undervisningskontekst. Når underviseren derfor skal redidaktisere en konkret simulation, betyder 

det, at vedkommende fjerner, tilføjer eller omstrukturerer 14 de opgaver og aktiviteter, som 

simulationen ellers lagde op til, så den nu stemmer overens med underviserens eget syn på fag, 

læring og undervisning15. Derudover ser vi også InterLabs som digitale læremidler, hvis digitale 

features skal give merværdi til undervisningen, hvis underviserne skal bruge ressourcer på at 

integrere dem. Konkret forstår vi, at InterLabs og deres digitale features først giver merværdi, når de 

tillader underviseren at supplere sin undervisningen med ekstra aktiviteter og opgaver, som ikke 

kunne være stillet foruden simulationen16.  

 

3.1.1  De tre former for InterLabs i projektet 

I projektet behandles tre underkategorier af InterLabs, som blev udvalgt af konsortiet allerede i 

tilbudsfasen, nemlig desktoplaboratorier (desktoplabs), virtual reality-laboratorier (VR-labs) og do-it-

yourself-laboratorier (DIY-labs). Hver især giver de deres bud på, hvordan definitionen af interaktive 

laboratorier kan udmøntes og medieres i undervisningen med forskellige fordele og ulemper. Som 

noget af det første i projektet forpligtede underviserne sig til efter eget valg at eksperimentere med 

mindst to af de tre InterLabs i deres aktioner i projektet. 

                                                

12 Eksempler herpå kan ses i inspirationsmaterialet ”10 samlinger af interaktive laboratorier” på: 
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/interaktive-laboratorier/samlinger-af-interaktive-laboratorier 
13 Se afsnit 9 ”Fremtidens laboratorier”, der omhandler undervisernes ønsker til fremtidige interlabs 
14 Hansen, T. og Skovmand, K. (2011) Fælles mål og midler 
15 Hansen, T. og Skovmand, K. (2011) Fælles mål og midler 
16 Merværdien kan konceptualiseres på flere måder, fx via SAMR-modellen. Se fx Romrell, D. et all (2014) The SAMR model as a 
framework for evaluating mLearning 

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/interaktive-laboratorier/samlinger-af-interaktive-laboratorier
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Desktoplaboratorier er simulationer, som eleverne arbejder med på computeren og styrer via mus. 

De er relevante for projektet, idet de er nemt tilgængelige på tværs af institutioner og allerede bruges 

på flere skoler.  

Virtual Reality-laboratorier er simulationer, som tilgås via et VR-headset og styres via controllere. 

Disse er af interesse, fordi flere skoler er begyndt at interessere sig for VR-labs. Principielt set er et 

VR-lab primært forskelligt fra et desktoplab i det omfang, at man via et headset (både briller, lyd og 

controllere) får en stærkere oplevelse af psychological presence i interaktion med digitale verdner 

og objekter17. Det betyder, at alle VR-labs principielt kan fungere som desktoplabs, da der ikke 

ændres på indholdet, kun på oplevelsen i og af eksperimentet. I praksis er der alligevel tendenser, 

der peger på, at produkter designes forskelligt, når en designer beslutter, om en simulation skal 

kunne tilgås via VR-labs eller desktoplabs. Der lægges fx mere vægt på oplevelsesaspekter, god 

grafik og mere realistiske gengivelser af objekter, når der designes til VR-labs, end når der generelt 

designes eksperimenter til desktoplabs. Den højere kvalitet i grafikken muliggøres sandsynligvis af, 

at VR-lab produkter ofte er kommercielle. 

Do-it-yourself-laboratorier er noget anderledes end både desktoplabs og VR-labs, idet softwaren 

ikke består af et lukket system, men i stedet er et åbent programmeringsværktøj, der kan bruges af 

elever til at programmere egne simulationer. Det er særligt interessant at inddrage en 

programmeringstilgang til InterLabs i dette projekt, da det muligvis kan give flere frihedsgrader til 

eleverne. Teoretisk set vil elever med programmeringskompetencer og guidelines selv kunne vælge 

problemstillinger, metoder og facit for en simulation. Det kan muligvis motivere nogle elever og føre 

andre læringsprocesser med sig, idet eleverne igennem personaliserede designs skal foretage 

modelleringsvalg og fx gå i clinch med beregningerne bag simulerede forsøg, når de selv bygger 

simulationen. 

Tabel 1: De tre former for InterLabs i projektet 

InterLab type Kendetegn Eksempler Logistiske fordele/ulemper 

Desktoplaboratorier  Tilgås via interface 
på en computer 

PhET, Olabs, Virtual 
biologylabs, 
Labster18, Biotech 
Academy, , m.fl. 

 Kan tilgås fra alle 
computere/hjemmefra 

 Kræver intet ekstra 
hardware 

 Er ofte gratis 

 Skærmen kan deles af flere 
på en gang 

 Lavere grafisk kvalitet (ofte) 

Virtual reality-
laboratorier 
 

Tilgås via VR-
headsets 

Labster, 
Sciencesimulation, 
Dissection Master, 
m.fl. 

 Kan kun tilgås med rette 
hardware 

 Skærmen kan kun deles via 
ekstra hardware  

 Kræver plads til bevægelse 
i det fysiske rum 

Do-it-yourself 
laboratorier  
 

Tilgås via 
programmerings-
værktøjer og bygges 
af brugeren 

Scratch, Geogebra, 
Unity 

 Flere gratis produkter 

 Kræver programmerings-
kompetence hos 
undervisere og elever 

 
 

                                                

17 Psychological presence betegner følelsen af at være til stede i en virtuel verden 
18 Labster er en anomali i forhold de mest brugte desktoplabs, idet de er af høj grafisk kvalitet og kræver licenser 
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3.2  Udviklings- og undersøgelsesdesign 

Projektet er et udviklingsprojekt, der er designet, så undervisernes interesse og valg er drivende for 

processen. Dette design er valgt, da projektets undervisere fra både grundskoler, erhvervs- og 

gymnasiale uddannelser har vidt forskellige læringsmål, rammeforudsætninger og didaktiske 

prioriteringer i deres hverdag. Underviserne har, med tilbud om oplæg, feedback og løbende dialog 

med forskere og konsulenter, arbejdet systematisk med aktioner og egne undersøgelser af 

forskellige interaktive laboratorier. I projektet har underviserne kunnet deltage i forskellige oplæg og 

online workshops19. 

De enkelte skoler, der har ansøgt om at deltage i projektet, har skullet opfylde følgende præmisser 

for at komme i betragtning: 

 En skole kunne ikke tilmelde enkeltpersoner, kun et naturfagsteam. De kunne søge om midler 
til at indkøbe nødvendige hardware- og softwareløsninger 

 Naturfagsteamet skulle vælge og undersøge mindst to ud af de tre InterLabformer 

 Underviserne skulle lave aktioner. Konkret udarbejdede underviserne en aktionsplan20, hvor de 
beskrev en problemstilling fra undervisningen, og hvordan de designede et 
undervisningsforløb, der imødekom dette ved at inddrage en selvvalgt simulation. Underviserne 
fik i forbindelse med gennemførelse af deres aktioner tilbudt vejledning og feedback fra 
konsulenter og forskere21. Herudover blev det forventet, at teamsene også på egen hånd 
undersøgte og afprøvede forskellige simulationer22. 

 

3.2.1  Datakilder på aktionsniveau 

Undervisernes aktionsplaner er brugt til løbende dataindsamlinger og til konsortiets analyser og 

opsamling. Underviserne har løbende evalueret deres egne aktioner via et selvevalueringssurvey 

og egne observationer, de har indsendt til projektteamet. Projektteamet har selv været ude at 

observere undervisning i forbindelse med ni aktioner. I forbindelse med aktionerne har eleverne 

svaret på spørgeskemaer, der bl.a. afdækker, om eleverne fandt arbejdet med et konkret InterLab 

interessant23. Spørgeskemaets rolle er ikke at lave et effektstudie eller fælde endelige dom over, 

hvad et konkret produkt kan bidrage med. Besvarelserne er løbende brugt til at bibringe et formativt 

perspektiv på tendenserne i projektet på tværs af aktioner, hvor mere og mindre erfarne undervisere 

har afprøvet vidt forskellige simulationer. Konkret har brugen af spørgeskemaet skabt et overblik 

over tendenser ved at krydse baggrundsspørgsmål op imod elevernes udbytte for at finde relevante 

sammenhænge. 

3.2.2  Datakilder af generel karakter 

I projektet har der løbende været både formelle og uformelle samtaler med undervisere og elever 

på de deltagende skoler. Disse har løbende givet projektteamet indsigter i deres aktuelle blik på 

simulationer og fx praktiske udfordringer med at finde eller bruge dem. Ligeledes er fælles aktiviteter, 

såsom fælles vejledning og forskernes feedback på desktopaktioner, blevet optaget og indgår som 

                                                

19 Se overblik i metodebilag C: Aktiviteter og tilbud om videndeling 
20 Se skabelon i metodebilag B: Aktionsplaner 
21 Der blev udbudt vejledning af: Lektor Guido Makransky, lektor Jan Sølberg, professor Morten Misfeldt, specialkonsulent Karen Louise 
Møller og lektor Niels Bonderup-Dohn 
22 Se undersøgte og brugte interlabs i metodebilag A: Liste over interlabs 
23 Se oversigt over spørgeskemaet i metodebilag D: Beskrivelse af elevspørgeskemaet 
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empiri i projektet. Derudover er der gennemført en række opsamlingsinterviews, der typisk har haft 

et mere overordnet fokus på ledere, undervisere og elevers erfaringer med forskellige 

InterLabformer. En oversigt over de gennemførte opsamlingsinterviews findes i tabellen nedenfor. 

Tabel 2: Oversigt over gennemførte opsamlingsinterviews 

Antal interviewpersoner i opsamlende interviews24 

  Grundskoler Erhvervsskoler Gymnasier 

Undervisere 20 7 9 

Elever 36 22 8 

Ledere 4 6 5 

 

3.3 Betydning af COVID-19 

Projektet har kørt mere eller mindre parallelt med COVID-19 pandemiens start i 2020. Det har haft 

en mærkbar betydning for projektet og det oprindeligt udarbejdede design, at skolerne pludselig 

befandt sig i en helt anden kontekst. Skolerne søgte i august 2020 om deltagelse i projektet med en 

intention om at undersøge simulationernes muligheder for deres undervisning, under den tro at 

COVID-19 pandemien var på retur. Skoleåret 2020/2021 var således afsat til udvikling og afprøvning. 

I stedet måtte projektet i efteråret 2020 som resten af verden sande, at individuelle hjemsendelser 

og generelle nedlukninger først lige var startet. Det udfordrede projektdeltagerne på følgende måder: 

 Konkret blev en del aktioner på skolerne afbrudt, udskudt eller forhindret af enten løbende 
hjemsendelser (elever og undervisere) eller større nedlukninger 

 Undervisere blev ved genoptagelse af den fysiske undervisning mellem nedlukningerne mødt 
af en ny hverdag – fokus gik fra udvikling til fokuseret drift, hvor resterende naturfagstimer blev 
dedikeret til fx repetition og undervisning op til eksamen 

 Naturfagstimer blev på enkelte skoler omprioriteret af ledelsen og brugt til andre fag 

 Samarbejdet indenfor det enkelte naturfagsteam var udfordret af onlinedimensionen i deres 
fælles forberedelse, og at nogle undervisere måtte, i lyset af COVID-19, engagere sig 
andetsteds end i projektet 

 Særligt undervisere, der gerne ville undersøge VR-labs, blev mødt af logistiske udfordringer. 
For det første blev Labsters VR-labs, der udgør et væsentligt element i projektet qua deres 
store udbud af VR-labs, lukket af Labster pga. smittefaren ved deling af udstyr (VR-headsets). 
For det andet blev skolernes bestillinger af VR-headsets forsinket pga. pandemiens indflydelse 
på de globale forsyningskæder. Da skolerne modtog de bestilte VR-headsets kunne flere så, 
pga. nedlukninger, ikke mødes for at sætte dem op og afprøve dem.  

 

Fra et evalueringsperspektiv er det en udfordring, at skolerne på grund af nedlukninger og lokale 

omprioriteringer blev nødt til at opgive den fælles tidsplan og køre projektet i hvert deres tempo. Da 

hver skole således har arbejdet efter individuelle tidsplaner, blev det i sig selv en stor opgave at 

være i tæt dialog med de enkelte ledere, undervisere og teams om, hvornår de kunne afvikle de 

forskellige aktioner, og hvilke muligheder der var for interviews og især for observationer af 

undervisning, der som udgangspunkt var afhængig af fysik deltagelse. 

                                                

24 Opgørelsen dækker både fokusgruppe og enkeltpersonsinterview. Enkelte undervisere i opgørelsen tæller dobbelt, fordi de har 
indgået i flere interviews med forskellige fokuspunkter  
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Alt i alt har ovenstående medført:   

 At nogle undervisere har afprøvet færre simulationer og muligvis med mindre kreativitet (pga. 
manglende overskud), end de ellers ville have gjort  

 Afholdelse af færre aktioner. Særlig på VR-området er underviserne først for alvor kommet i gang 
i løbet af efteråret 2021. Ligeledes har underviserne også været pressede ift. at evaluere på 
deres egne aktioner. 

 Begrænsede muligheder for dataindsamling (særlig observationer) 

 
På trods heraf vurderes det, at projektet leverer et væsentligt bidrag til at forstå og kvalificere brugen 

af interaktive laboratorier i naturfagene på tværs af grundskole, erhvervs- og gymnasiale 

uddannelser. Underviserne har med de givne vilkår gjort, hvad de kunne, og flere har i slutningen af 

projektperioden (efteråret 2021) gennemført aktioner og dermed indhentet nogle af de erfaringer, de 

ikke fik med i foråret 2021. Alle undervisere har måske ikke nået alt i aktionerne med VR- og Scratch-

simulationer, men de har gennemført aktioner, der har gjort dem bevidste om potentialer og 

faldgruber ved brug af interaktive laboratorier i en undervisningskontekst. Empirisk set er der stadig 

indhentet et betydeligt kvalitativt materiale og udledt en række interessante fund, der viser, hvordan 

interaktive laboratorier kan anvendes didaktisk, og hvad man som underviser skal være opmærksom 

på, når man inddrager simulationer i sin undervisning.    

 

4. Ledelsesresumé 

I dette afsnit samles en række fund i projektet. De gengiver underviseres og elevers oplevelser af 

potentialer og barrierer ved inddragelsen af InterLabs. De er delt op i følgende afsnit:  

 Overordnede fund for InterLabs generelt 

 Fund relateret til de tre InterLabformer, hhv. deskoplabs, VR-labs og DIY-labs 

 
Projektets fund skal læses i lyset af de teknologiske rammebetingelser. Konkret er det tilgængelige 

udbud af simulationer en vigtig faktor for, hvordan underviserne aktuelt oplever muligheder og 

begrænsninger ved InterLabs. Det er derfor vigtigt at skelne mellem de aktuelle brugsmuligheder og 

barrierer, imens man samtidig holder for øje, at den teknologiske udvikling kan give nye og udvidede 

brugsmuligheder i nærmeste fremtid.  

 

4.1 Overordnede fund 

InterLabs er et værktøj til den didaktiske værktøjskasse: Underviserne ser ikke interaktive 

laboratorier som et vidundermiddel eller en ”one size fits all”-løsning. De er først og fremmest endnu 

et digitalt værktøj i en didaktisk værktøjskasse, der kan tages i anvendelse i undervisningen og her 

understøtte elevernes læreprocesser på forskellig vis. InterLabs kan således bruges i særlige 

situationer eller til at engagere udvalgte elevgrupper alt efter underviserens vurderinger af behov.  

InterLabs er ikke en erstatning for fysiske forsøg: Underviserne vil ikke bruge InterLabs som 

erstatninger for fysiske forsøg. De fysiske forsøg udfolder ifølge underviserne bedst de 

naturvidenskabelige metoder i alle deres praktikaliteter og kompleksiteter. Simulationer, mener 

underviserne, kan ikke på samme måde som de fysiske forsøg gøre eleverne kompetente i fx 

dataindsamling, forsøgsopstilling, opdagelse af målefejl og usikkerhed. Dog kan simulationer være 
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rare at have i baghånden som erstatning, hvis fysiske forsøg glipper (fx under hjemsendelser pga. 

COVID-19), eller hvis elever har behov for at forstå eller træne forsøg i eget hjem.   

InterLabs styrke er at fungere som visuelle læremidler: Undervisere og elever oplever, at 

InterLabs store potentiale som læremiddel ligger i deres evne til at visualisere og repræsentere 

naturfaglige forhold. Flere elever oplever, at de forstår naturfaglige forhold bedre, når der kommer 

tydelige billeder på sammenhænge, abstrakte skalaforhold eller usynlige mekanismer. Ligeledes 

oplever elever, at de i deres læringsprocesser aktiveres på en mere engagerende måde, når de 

direkte kan interagere med visualiseringer igennem computeren (modsat fx en bog). Undervisere 

oplever ligeledes, at flere elever har behov for visuel støtte til deres forståelse af naturvidenskabelige 

forhold. InterLabs tilbyder i den forbindelse, modsat fx statiske billedmaterialer, eleverne mere 

interaktive, rumlige og dynamiske repræsentationer. InterLabs er derfor oplagte at anvende som 

supplerende læremidler i samspil med andre læremidler og aktiviteter, i den forstand at de kan berige 

forståelsen af forsøg, fænomener eller teoretiske aspekter. Konkret kan InterLabs bidrage til at: 

 Skabe forforståelse for klassiske forsøg, som eleverne senere skal gennemføre. Ved at berige 
med ekstra visuelle features (såsom forholdet mellem udstyr og deres usynlige effekter), kan en 
simulation bruges til at forberede eleverne på en forsøgsopstilling 

 Undersøge og forstå utilgængelige fænomener. Fænomener kan være utilgængelige af flere 
årsager som fx geografisk, udstyrsmæssigt eller sikkerhedsmæssige årsager. Flere simulationer 
tillader også brugeren at behandle verden som et laboratorie og manipulere med fysisk 
urealistiske parametre, som fx at sætte skyer på himlen for at undersøge effekten på 
drivhusgasser, dreje jorden om sin akse eller skrue tiden 30 år frem 

 Træne modellering. Idet simulationer grundlæggende er modeller, er det oplagt at bruge dem til 
at øge elevernes modelleringskompetence. Eksempelvis kan det være en eksplicit opgave at 
forholde sig kritisk til modellers repræsentation eller vælge modeller til formidlingsopgaver ud fra 
deres kvalitet. Modelleringsopgaver kan også være at sammenligne fysiske og simulerede 
forsøg, eller at eleverne selv udarbejder modeller på baggrund af en simulation 

 Til understøttelse af faglige dialoger på tværs af underviser-elev, gruppesamarbejder og 
produktafleveringer. Fordi InterLabs er visuelle og interaktive, kan de potentielt fungere som 
fælles referenceramme for undervisere og elever. Konkret kan de bidrage til at stilladsere en 
faglig dialog i en arbejdsproces, ved at man fx kan ændre parametre, pege og referere til 
hinanden uden af kunne hele fagvokabularet. Elever kan også bruge InterLabs som 
formidlingsværktøjer i forbindelse med opsamlinger, fremlæggelser og evalueringsprodukter. 
Konkret giver InterLabs eleverne en visuel model at læne sig op ad i deres formidling af 
naturvidenskabelige forhold, hvor de kan aktivere forskellige parametre og vise sammenhænge, 
imens de forklarer emnerne. Eleverne kan også lave skærmoptagelser af deres gennemgange 
og efterfølgende dele videoprodukter med andre samt modtage peer-feedback. 

 

Elevernes præferencer kan være afgørende for, om de oplever simulationer som interessante 

og udbytterige: Undervisere og elever oplever, at elever kan have særlige forudsætninger eller 

præferencer, der betyder, at arbejdet med simulationer appellerer til dem. Elever, der udviser særligt 

interesse eller oplever større udbytte i arbejdet med InterLabs, kan ifølge underviserne være: 

 Elever, for hvem visuelle elementer er særligt vigtige i deres læringsprocesser 

 Elever, der foretrækker mere interaktive undersøgelser i den teoretisk/boglige del af 
undervisningen 

 Elever, der har præferencer for at arbejde med it 

 Elever, som er mere forsigtige eller tilbageholdende i gruppearbejde/fysiske forsøg 

 Elever, som mangler forsøgskompetencer 

Flere undervisere fra særligt grundskolerne bemærker også i deres observationer, at elever med 

lavere fagligt niveau, synes at respondere godt på arbejdet med simulationer. Konkret har flere 
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undervisere oplevet, at denne gruppe elev igennem aktionerne har stillet spørgsmål til underviserne 

og gennemført opgaverne, hvilket ikke altid er tilfældet i den normale undervisning. En forklaring kan 

være, at simulationer også kan engagere fagligt udfordrede elever, når de har nogle af ovenstående 

præferencer: fx behov for visualiseringer, mangler forsøgskompetence eller foretrækker at arbejde 

med it.   

Didaktisering af InterLabs er afgørende: Hvis eleverne skal opleve arbejdet med simulationer som 

interessant og udbytterigt, skal de grundlæggende didaktiske overvejelser være på plads. Særligt 

viser aktionerne, at følgende er vigtigt: 

 Klart formål for simulationen: Underviseren skal tydeliggøre det faglige formål med at bruge 
simulationen og præcisere, hvordan elevernes læring fra simulationen kan omsættes i andre 
aktiviteter – fx fysiske forsøg, formidlingsopgaver, modelleringer, mm. Hvis ikke dette gøres, 
mister eleverne fokus og engagement 

 Stilladsering: Underviseren skal sætte sig grundigt ind i simulationen og gøre det tydeligt for 
eleverne, hvilke parametre den indeholder, og hvad eleven skal bruge dem til. Derudover er det 
vigtigt, hvis elevernes interesse skal fastholdes i arbejdet med simulationer, at de hurtigt kan få 
hjælp til at komme videre med opgaven uden for store barrierer. Underviseren kan stilladsere 
brugen af InterLabs gennem oplæg, arbejdsark med billeder og begreber på de grafiske 
elementer og generelt ved at kende simulationen ud og ind, så spørgsmål hurtigt kan besvares.  

 Åbne spørgsmål og undersøgelser: Underviseren bør på baggrund af et klart formål og en god 
stilladsering for simulationen stille eleverne åbne opgaver. Flere elever fortæller, hvordan de er 
blevet engageret i simuleringerne, når opgaven har været åben – fx når de blev bedt om at 
opstille hypoteser, formidle valgfrie aspekter af en simulation eller lave deres egne modeller 
efterfølgende.  

Underviserne efterspørger vidensdeling på området: Der findes mange InterLabs forskellige 

steder på internettet i varierende kvaliteter. Underviserne bruger lang tid på selv at finde relevante 

simulationer og mangler inspiration til didaktiseringen af dem. Der efterspørges en jævnligt opdateret 

hjemmeside dedikeret til formålet, hvor det vil være nemt at få et overblik i et dansk 

undervisningsperspektiv. Her skulle undervisere kunne anbefale konkrete simulationer og komme 

med beskrivelser af, hvordan de har anvendt dem. 

 

4.1.1  Desktoplabs 

Desktoplabs har stor fleksibilitet: Desktoplabs er tilgængelige for eleverne udenfor 

undervisningen, fx i deres hjem, og er nemme at tilgå. Eleverne kan genbesøge simulationerne og 

”gennemspille” lige så mange opstillinger og parametre, de vil, lige så længe de har brug for 

(”forsøget/undersøgelsen” lukker ikke). Eleverne får således udvidet muligheder uden for 

undervisningstiden og kan genbesøge simulationer, når de vil, hvis der er koncepter, de vil repetere. 

Værdien er god i forhold til opstartsomkostninger: Underviserne kan som regel finde gratis 

simulationer på internettet, som er nyttige at inddrage i undervisningen. Der er flere gratis 

simulationer som både er intuitivt forståelige, har tilknyttede guides, ikke kræver it-support og kører 

på de fleste computere. Den enkelte naturfagsunderviser kan derfor nemt inddrage desktoplabs på 

egen hånd i mere simple sammenhænge, hvor den primære omkostning vil være tid brugt på 

underviserens egen søgen, læremiddelanalyse og redidaktisering. 

Det nuværende – og tilgængelige – udbud, har uforløst potentiale: Selvom underviserne kan 

finde enkelte relevante simulationer, mener flere også, at udbuddet trænger til fornyelse. 

Eksempelvis bruger mange simulationer udviklet af PhET og mener, at deres simulationer er rigtig 

tænkt. Men underviserne bemærker også, at simulationerne fra PhET trænger til en opdatering eller 
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konkurrence fra simulationer, som i højere grad tilbyder mere nutidig grafik, flere åbne 

undersøgelsesmuligheder og indbyggede muligheder for undervisningsdifferentiering. 

Undervisere på EUD har generelt færre erfaringer og kendskab til desktoplabs, men ønsker 

at anvende dem fremadrettet: Flere undervisere fra erhvervsskolerne har først igennem projektet 

stiftet bekendtskab med desktopklassikere fra fx PhET og ønsker fremadrettet at bruge dem. Dog 

bemærker underviserne, at de fleste tilgængelige desktoplabs simulerer naturfaglige eksperimenter 

af mere generel eller teoretisk karakter. Da det er særligt relevant for eud-elever at se den direkte 

sammenhæng mellem naturfaglig viden og det job, de efter endt uddannelse skal bestride, 

efterspørges simple desktoplabs, der viser naturfaglige fænomener eller processer i en 

erhvervskontekst; fx at kemiske bindinger behandles i madvarer for ernæringsuddannelser eller 

accelerationsprincipper i forbindelse med køretøjer for transportuddannelser. 

 

4.1.2  VR-labs 

VR-labs har potentiale til at engagere en bred elevgruppe: Isoleret betragtet viser analyserne, at 

både undervisere og elever ser et potentiale for VR-labs i naturfagene. Fordi VR-labs kan give 

eleverne muligheder for at opleve ellers utilgængelige fænomener på egen hånd, kan det skabe 

engagerende oplevelser for en bred elevgruppe. Generelt udtrykker de fleste elever i de 

gennemførte interviews, at VR-mediet som udgangspunkt er sjovt og spændende. Flere undervisere 

og elever peger også på, at VR-mediet særligt kan skabe interesse hos nogle af de elever, som 

normalt er trætte af skolen og/eller naturfagsundervisning.  

VR-labs er særligt relevante til at skabe oplevelser: Eleverne beskriver, at VR-labs giver en 

markant anden oplevelse end desktoplabs. De oplever, at interaktionen bliver mere koncentreret 

eller intens, idet man lukkes inde i sit eget univers af grafik og lyd, og bruger kroppen til at interagere 

med objekter i det virtuelle univers. I de gennemførte interviews med undervisere og elever er der 

også indikationer på, at eleverne nemt kan genkalde oplevelsen af simulationen og have en faglig 

dialog om den ”fælles” oplevelse efter simulationen er gennemført. Det er derfor oplagt at bruge VR-

labs til at facilitere en interesseskabende oplevelse som optakt på et naturfagligt forløb. 

Det faglige formål skal ekspliciteres og fastholdes under VR-aktiviteter, hvis det ikke ”bare” 

skal være sjov: Analysen af de indsamlede data i projektet viser dog også, at det er af stor vigtighed, 

at underviseren forbereder og efterbehandler simulationen via faglige opgaver, hvis VR-labs ikke 

”bare” skal stå tilbage som en sjov oplevelse, men noget, der også bidrager positivt til elevernes 

naturfaglige forståelser. Der er gode eksempler på, hvordan undervisere gennem didaktisk 

kreativitet giver eleverne et konkret fagligt fokus før gennemførelse af simulationen (målrettet fx 

observationspunkter), og efterfølgende lader eleverne bearbejde deres observationer gennem deres 

arbejde med modelleringsopgaver.  

VR-labs kan bruges til modelleringsaktiviteter: Netop fordi VR-labs’ store force er at skabe 

oplevelser af fænomener, der fx er usynlige eller har abstrakte skalaforhold, er det oplagt at benytte 

VR-labs til at engagere eleverne i arbejdet med observationer og modellering i de 

naturvidenskabelige fag. Konkret kan eleverne fx observere celler indefra (mikroskopisk niveau) eller 

skalamæssige forhold ved planeter og rumrejser samt lave deres egne kreative modeller til 

formidling heraf.  

Den aktuelle værdi af VR-labs begrænses af stor mangel på relevante VR-labs og høje 

opstartsomkostninger: Underviserne oplever, at der i høj grad mangler relevante og/eller 

tilgængelige VR-labs. Det er generelt svært at finde relevante naturfaglige simulationer, der 

kombinerer tilgængelighed, faglighed og en høj grad af interaktive muligheder. Udbuddet bliver 

endnu smallere af, at hardwareproducenter besværliggør eller forhindrer brug af konkurrenternes 

software på deres produkter. Konkret vil valg af headsetproducent typisk begrænse brugen af 



 

17 

software andetsteds. Derudover er der større omkostninger forbundet med at få VR-hardware til at 

fungere på skolerne, så det gnidningsfrit kan indgå i undervisningen. Hvis man gerne vil have VR til 

at fungere didaktisk optimalt og fleksibelt i undervisningen, kan det være nødvendigt med tilkøb af 

mange headsets, løbende tilkøb af konkrete softwareprodukter, ekstra hardware til fx screencast og 

lokaler, der er så store, at der er plads til fysiske bevægelser. Dertil kommer behov for tid til løbende 

it-support, vidensdeling mellem underviserne, løbende uploads af nye VR-programmer mm. 

Underviserne oplever, at alt dette kan være frustrerende og demotiverende for anvendelse af VR-

labs i undervisningen. Kombinationen af få udbydere af VR-udstyr og høje opstartsomkostninger gør 

samlet set, at skolerne, jf. underviserne, hele tiden bør overveje, i hvilken grad det didaktiske udbyttet 

står mål med omkostningerne. 

Tværfaglige VR-satsninger kan minimere opstartsomkostninger for den enkelte underviser: 

Hvis naturfagsundervisere på en skole gerne vil anvende VR-labs, er det en klar fordel, hvis 

satsningen kan tænkes ind i en større og generel satsning på VR-mediet, på tværs af fag. Når flere 

undervisere på en skole anvender samme VR-udstyr giver dette stordriftsfordele i forhold til både 

køb og opbygningen af et samlet erfaringsgrundlag ift. både teknik og didaktik. Flere undervisere 

peger på fordelene herved. Konkret undersøger flere skoler nu muligheden for at integrere VR som 

generelt præsentationsværktøj (fx igennem programmet Cospaces25), tænke virtuelle oplevelser i 

andre fag, i arbejdet med makerspaces eller til fx færdighedstræning i værksteder på 

erhvervsuddannelserne. 

 

4.1.3  DIY-labs 

Bemærk: Nedenstående konklusioner baserer sig primært på underviserne i projektets erfaringer 

med Scratch som programmeringsværktøj. Da der er stor forskel på programmeringsværktøjer, skal 

resultaterne læses i dette lys. Ligeledes er en del af undervisernes aktioner også brugt til at 

introducere eleverne til blokprogrammering via mere lukkede opgaver, da det har vist sig som 

nødvendige forudsætninger for at kunne bruge Scratch mere åbent på sigt. Der mangler derfor 

erfaringer med, hvordan programmering kan bruges i undervisningen til fuldt åbne undersøgelser, 

hvor eleverne selv vælger forsøg eller fænomener og modellerer disse. Resultaterne herunder peger 

derfor på, hvordan underviserne på baggrund af deres erfaringer oplever potentialer ved at benytte 

Scratch i mere åbne modelleringsopgaver. Vel at mærke under den forudsætning, at eleverne 

overkommer over den første: At kunne programmere.  

DIY-tilgangen har potentiale ift. at modellere og formidle et naturfagligt indhold: Umiddelbart 

ser underviserne et potentiale i at programmere simulationer, der kan indgå som formidlings- eller 

evalueringsprodukter. Det særlige ved at eleverne selv programmerer produkter til formidling – ift. at 

bruge allerede etablerede desktopsimulationer – er, at processen sandsynligvis afstedkommer en 

anden stillingtagen til modellers egenskaber, beregninger og grafiske repræsentationer. Konkret kan 

elever undersøge og analysere fænomeners aspekter samt argumentere for til- og fravalg i deres 

modelleringer, eksempelvis med en bestemt målgruppe for øje.  

DIY-tilgangen tiltaler elever, der har forudsætninger for eller interesse i programmering – men 

kan opfattes af andre som en lidt kedelig arbejdsform: Elever, der har præferencer for at arbejde 

med it og specifikt programmering, oplever, at det er motiverende, når programmering inddrages i 

naturfag. De fortæller, at det giver dem muligheder for at være kreative og eksperimenterende, idet 

de får lov at sidde og ”nørde” med ideer til fx visninger. Programmering kan altså motivere elever, 

                                                

25 Se Cospaces: https://cospaces.io/edu/. Findes også på skoletube. 

https://cospaces.io/edu/
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som ikke nødvendigvis er optagede af naturfag eller naturfaglige emner. Andre elever oplever dog 

programmeringsprocesser, der typisk kan strække sig over flere lektioner, som langtrukne eller lidt 

kedelige. Det kan både skyldes modstand mod it-arbejde, programmeringstekniske forhindringer 

undervejs, eller muligvis dét, at der ikke lægges vægt på at kombinere programmeringen med andre 

opgaver. Disse forbehold kan dog muligvis adresseres gennem de tre næste punkter.  

Programmering kan både inddrages som selvstændigt formål eller værktøj – det er vigtigt at 

adskille de to, når man laver modelleringsforløb: På den ene side er programmering et 

selvstændigt mål i flere naturfag og typisk hentes programmeringsværktøjer ind for at lære om dette. 

I projektet var pointen dog at undersøge, om programmering kan bruges som et værktøj (ikke som 

formål) til at undersøge, modellere og formidle naturfaglige fænomener (altså blive et DIY-lab). Der 

kan i undervisernes aktioner og elevernes reaktioner herpå ses, at programmering kan komme til at 

overskygge andre faglige mål, hvis eleverne ikke på forhånd er bekendte med at programmere. 

Konkret fordi eleverne bruger deres ressourcer på at forstå og lære de programmeringsmæssige 

aspekter at kende, fremfor at forholde sig mere overordnet til modellering af det naturfaglige indhold. 

Derfor foreslår underviserne, at eleverne først må lære at programmere som et selvstændigt mål. 

Det kræver typisk mere bundne opgaver til at starte med, og de må også gerne være underholdende, 

fx handle om spildesign, for at eleverne får en motiverende introduktion. Først derefter anbefales 

det, at eleverne programmerer DIY-labs gennem mere åbne processer.  

Programmeringsopgaver kræver høj grad af stilladsering og undervisningsdifferentiering, 

når det gælder opbygning af programmeringskompetencer: Programmering som arbejdsform 

er omfattende, både i den forstand det tager tid at tilegne sig programmeringskompetence og tid at 

programmere en skarp simulation i undervisningen. Undervisere fortæller, at eleverne i en typisk 

klasse i tillæg hertil har vidt forskellige forudsætninger for at programmere. Nogle elever bliver meget 

motiverede af arbejdsformen, andre ”zoner” lidt ud. En barriere for at opleve programmering som 

interessant kan være, at eleverne går i stå eller ikke kan løse opgaven. Stilladsering og 

undervisningsdifferentiering bliver derfor essentielt og kan givetvis iværksættes igennem flere 

didaktiske greb, så frustrationer og udfordringer løses og arbejdet med at programmere bliver en 

succesoplevelse.  

Kan DIY-programmering tænkes mere i designprocesser fremfor fokus på 

programmeringsteknik?: Da underviserne indenfor projektets rammer primært har brugt tid på at 

lære eleverne programmering, har de tekniske aspekter typisk fyldt en del. Ligeledes har selve 

programmeringsaspektet fyldt en del i selve aktionerne, hvorfor programmering hurtigt bliver ”lig” 

med forløbet, hvilket i høj grad tiltaler elever med forudsætninger og interesser herfor. Et åbent 

spørgsmål er, om programmering behøver at være det bærende element i et forløb og involvere, at 

alle elever er hands-on med Scratch? Indtænkes DIY-moduleringer ind i eksempelvis 

designbaserede tilgange, kan der givetvis være en række nye aktiviteter, som tiltaler flere elever og 

giver lov til mere kreative udfoldelser26. Eksempelvis kan det overvejes, om man i en 

modelleringsproces i højere grad skal lade andre aktiviteter fylde før, under og efter selve 

programmeringsaktiviteten. Fx lade eleverne analysere andre modeller til inspiration, konceptudvikle 

via ”pen og papir”, afprøve forskellige beregninger, brugerteste om simulationer kan bruges af andre 

til at undersøge det repræsenterede fænomen, lave iterationer på baggrund af feedback og meget 

andet. Det kan være udmærket, givet at formålet er modellering og ikke programmering, at det 

primært bliver en mere programmeringskompetent elev i gruppen, som står for selve 

programmeringsdelen. Ved at tænke mere i designprocesser og betone modelleringsaktiviteter ift. 

                                                

26 Viden om designteori og processer er i stigende grad ved at indfinde sig igennem valgfag, forberedelser til integration af 
teknologiforståelse i folkeskolen, og eksempelvis de makerspaces, som grundskoler i stigende grad har adgang til.  
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programmering, kan elever med forskellige forudsætninger og styrker sandsynligvis få bedre 

mulighed for at bidrage til det fælles projekt: Modellering og formidling.  

Høje opstartsomkostninger udfordrer udbyttet: Selvom underviserne kan se potentialet ved at 

bruge Scratch som modelleringsværktøj i naturfag er både de direkte og de indirekte omkostninger 

herved relativt høje, hvis man skal nå til et punkt, hvor eleverne kan bruge det som et åbent værktøj. 

Konkret kræver det, at underviserne kompetenceudvikles i programmeringsværktøjet (teknisk og 

didaktisk), får tid til at eksperimentere med det i undervisningen, gør eleverne 

programmeringskompetente og dedikerer en del lektioner til, at selve programmeringen finder sted. 

Dette gør, at flere undervisere ser det som en udfordring at bruge Scratch som modelleringsværktøj 

i den typiske klasse, da tiden brugt herpå ikke altid opvejes af udbyttet herved. Der kan dog sagtens 

være enkelte elever, der har forudsætninger og lyst til selv at inddrage Scratch som 

modelleringsværktøj til eksamener eller større opgaver. Også gymnasieklasser med særlige profiler 

ift. science eller programmering, kan gå direkte til de åbne modelleringsopgaver og givetvis opleve 

et stort udbytte heraf.  

Tværfaglige DIY-satsninger kan minimere opstatsomkostninger for den enkelte underviser: 

Hvis naturfagsundervisere gerne vil benytte programmeringsværktøjer, er det en klar fordel, hvis de 

sammen med ledelsen undersøger, om programmeringsværktøjer også er relevante for andre 

undervisere på tværs af fag, så der kan arbejdes med et generisk tiltag ift. eleverne og undervisning 

i programmering. Endvidere kan underviserne på tværs af fag opnå et større erfaringsgrundlag og 

udveksle gode ideer om teknik og didaktik. 

 

5. Didaktiske perspektiver på design af InterLabs 

I dette kapitel præsenteres en række perspektiver på interaktive laboratorier, som underviserne i 

projektet på tværs af uddannelser og skoler mener er vigtige at have for øje, når man skal vurdere 

en simulations didaktiske potentialer og faldgruber. Perspektiverne fokuserer på udvalgte aspekter 

af en simulations design og beskriver på den baggrund en række refleksioner over potentialer for 

anvendelse i undervisningssammenhænge.  

Med reference til empiriske fund i projektet behandles disse perspektiver: 

 1. perspektiv: Skelnen mellem klassiske skoleforsøg og nye undersøgelsesmuligheder 

 2. perspektiv: Skelnen mellem forskellige frihedsgrader 

 3. perspektiv: InterLabs som modeller og repræsentationer af naturfaglige forhold 

 4. perspektiv: Forskellige visuelle repræsentationsmuligheder 

 5. perspektiv: Udfordringer vedrørende brugerkompetencer, fx manglende fagligt overblik, it-
kompetencer eller sprog. 

 

Perspektiverne er i projektet omsat i et selvstændigt, konkret refleksionsværktøj, som underviserne 

kan anvende til at analysere og reflektere over konkrete simulationer27.  

                                                

27 Se inspirationsmaterialet: ”5 perspektiver på interlabdesign”.  
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5.1 Perspektiv: Skelnen mellem klassiske skoleforsøg og 
nye undersøgelsesmuligheder 

Perspektivet handler om at forstå, hvordan et InterLab kan spille sammen med det fysiske 

forsøgsudstyr og de muligheder, som underviserne allerede anvender i undervisningen. Her kan 

man starte med at skelne mellem, om et konkret InterLab tilbyder: 

 Simulationer af klassiske fysiske skoleforsøg 

 Simulationer af nye undersøgelsesmuligheder 

Det er en overordnet men relevant skelnen, da projektet viser, at underviserne ofte vurderer 

simulationers potentiale i lyset af det fysiske forsøgsudstyr, de allerede har til rådighed på skolen. 

Umiddelbart viser undervisernes aktioner, at en underviser tænker didaktik og ideer på én måde, når 

simulationer bruges i naturlig forlængelse af skolens fysisk klassiske projekter og udstyr og en anden 

måde, når simulationerne giver mulighed for at introducere helt nye interaktive forsøg, udstyr eller 

fænomener til undersøgelse. Blandt andet viser de aktioner, underviserne har gennemført og 

dokumenteret fx, at underviserne finder det oplagt at bruge simuleringer af klassiske skoleforsøg til 

at opstille teser, der skal efterprøves fysisk eller skabe forforståelse for dét udstyr, eleverne 

normalvis benytter. Simuleringerne af nye undersøgelsesmuligheder åbner for, at man undersøger 

nye fænomener eller mere teoretiske principper, der ikke kan efterprøves med skolens eget fysiske 

udstyr. 

Tabel 3: Klassiske skoleforsøg og nye forsøgsmuligheder 

 InterLabtype 1: 

”Klassiske skoleforsøg” 

InterLabtype 2: 

”Nye undersøgelsesmuligheder” 

Kendetegn I simulationerne arbejdes med en digital 

version af det fysiske udstyr, fænomener 

og opstillinger, som er tilgængelige på 

skolen. Fund kan efterprøves i praksis og 

sammenlignes direkte med modellens 

simulerede resultater 

I simulationerne arbejdes online med 

udstyr, fænomener og opstillinger, som er 

utilgængelige på skolen. Fund kan ikke 

efterprøves fysisk i praksis 

 

Bidrag Kan via deres visualiseringsmuligheder og 

digitale features supplere de klassiske, 

fysiske skoleforsøg og udvide 

undervisernes didaktiske muligheder i et 

samlet online/analogt forløb. 

 

Kan give elever og undervisere muligheder 

for at lave helt nye undersøgelser, som 

ellers er utilgængelige, farlige eller for 

komplekse at stille op. Kan også anvendes 

til illustration af abstrakte principper 

Eksempler  

på emner 

Simulationer vedr. saltopløsningsforsøg, 

elektrisk spænding, dissekeringer, 

vægtstangsprincipper, mm. 

Kom med ind i en celle, kontrollere en 

miljøsfære, se en persons 

kalorieindtagsbetydning på egen krop, 

besøge fremtiden og se konsekvenser på 

egen krop af nutidigt fødevareindtag mm. 

 

Det skal siges, at ovenstående skelnen ikke indgår objektivt i en simulations design. Det vil være 

forskelligt fra kontekst til kontekst, i hvilken grad en simulation overlapper med de forhåndenværende 

fysiske forsøgsmuligheder. Empirisk set vil de fleste InterLabs også befinde sig på et kontinuum 

mellem at simulere et klassisk fysisk forsøg og simulere nye undersøgelsesmuligheder, da de kan 

indeholde elementer, der trækker i begge retninger.   

Nedenfor uddybes de to typer.  
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5.1.1  Simulationer af klassiske skoleforsøg – roller og bidrag 

En del simulationer omhandler forholdsvist simple naturfaglige forsøg, hvor skolen ofte har 

tilsvarende fysisk udstyr tilgængeligt i fx fysiklokalet. Det kan være simulationer vedrørende 

saltopløsning, undersøgelser af elektrisk spænding eller dissektion. 

Denne type af simulationer behandler et fænomen eller udstyr, som underviseren kender i fysisk 

form fra sin undervisning. Og netop fordi der er et stort sammenfald, har det været vigtigt for 

underviserne i projektet at pointere, at dette ikke må føre til den fejlslutning, at disse simuleringer 

kan erstatte de fysiske forsøg. Som en underviser siger, kan man godt være bange for, at 

skoleledelsen vil se den øgede brug af forholdsvist billige simulationer som en mulighed for at spare 

tid og ressourcer, der så igen vil føre til færre fysiske forsøg: 

 
Fund i projektet peger også på, at det fra et didaktisk perspektiv vil være uhensigtsmæssigt at slutte, 

at interaktive laboratorier og fysiske forsøg kan løse præcis samme opgave på præcis samme måde. 

Tværtimod har de hver især nogle indbyggede karaktertræk som læremidler, der gør dem egnede 

til at bidrage til løsning af forskellige opgaver og aktiviteter. 

I Figur 2 er de fordele og ulemper, som underviserne har peget på, når der sker en direkte 

sammenligning mellem simulation og udstyr, hvis underviserne skulle bruge dem til at undersøge et 

fænomen – som eksempel elektrisk spænding. Men som man kan se på de listede fordele og 

ulemper, vil der blive lagt op til forskellige didaktiske tilgange og mål, hvis præmissen var, man kun 

måtte vælge én af dem til at undersøge spænding.  

Når man arbejder med fysiske forsøg i undervisningen, arbejder man med virkelige forsøg. Fysiske 

forsøg mimer bedst den videnskabelige grundfaglighed og proces, der består i at kunne designe 

egne forsøg, opstille forsøgsudstyr, kontrollere miljøet omkring forsøget, undersøge målefejl og 

fejlkilder, samt få en taktil fornemmelse for udstyret. Simulerede forsøg har en formindsket 

kompleksitet. Elevens forsøg og miljø er her stilladseret på forhånd, og parametre fra den virkelige 

verden er slået fra. Eleven kan til gengæld koncentrere sig om at afprøve det på forhånd bestemte 

mulighedsrum, afprøve det mange gange indenfor kort tid og eventuelt få ekstra visuelle inputs til at 

skabe forbindelser mellem teoretiske koncepter og forsøgsudstyret. Overordnet kan man sige, at 

simulationer ikke tilbyder samme muligheder som fysiske forsøg i forhold til at styrke nogle 

essentielle undersøgelseskompetencer – fx manuelle færdighed, dataindsamling og -behandling, 

beregning af måleusikkerheder mm.28 

 

 

                                                

28 Færdigheder fremhævet fx af Andersens, et. al (2003) Fremtidens naturfaglige uddannelse. Uddannelsesstyrelsen 

     

 

  

Jeg kan godt blive bange for, at man som ledelse kan se simuleringer som en spareøvelse – og 
at de så (ledelsen) tror, man lige så godt kan skrue ned for de ressourcer, man bruger i timer og 
udstyr, hvis man bare kan simulere det. Men det de simulerede forsøg kan, er ikke det samme.  

– Underviser, grundskole 
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Figur 2: Sammenligning af simulerede og ægte kobberspoler til undersøgelse af spænding 

 

 
Opvejes fordele og ulemper ved de to typer i en direkte konkurrence hvor man kun må vælge én, vil 

de undervisere og elever, der er interviewet i dette projekt, typisk foretrække det fysiske forsøg frem 

for simulationen. Det skyldes, at det praktiske udbytte af at stille forsøg op er essentielt for, at 

eleverne tilegner sig de nødvendige kompetencer til at undersøge fænomener i den virkelige verden 

og ikke kun i et laboratorie. 

 

     

 

 

 

Hvis man kører det for ofte udelukkende på simuleringsbasis, så får vi jo ikke nogen elever, der 
kan klare virkeligheden i laboratoriet. Så jeg synes egentlig, det er en god forberedelse, men så 

skal der også være muligheden for at gennemføre forsøgene i laboratoriet bagefter. 

– Underviser, gymnasium 

Jamen, risikoen er at man ikke skal tro, at man bare kan lave det hele i et virtuelt laboratorie, for 
lige så snart du står med tingene, er der lige pludselig nogle andre parametre, der kan spille ind. 
Det er jo det her med teori og praksis. Men jeg synes, det er rigtig godt til at understøtte teorien.  

–Underviser, erhvervsskole 
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Men bevæger vi os væk fra at forstå de simulerede og fysiske forsøg som værende konkurrenter om 

samme rolle i undervisningen, er underviserne hurtige til at se positive synergieffekter mellem de 

analoge og digitale muligheder. Konkret oplever flere undervisere, at det er oplagt at bruge 

simulationer af ”klassiske skoleforsøg” til at visualisere eller forberede elevernes arbejde med ægte 

fysiske forsøg. 

 
Fordelene ved at supplere ægte undersøgelser med simulationer kan ligeledes ses i Figur 2. Konkret 

kan disse fordele udmøntes på flere måder29. Fx kan eleverne…    

 … producere hypoteser i et InterLab, som de efterprøver med fysiske forsøg 

 … gennemføre fysiske forsøg og lade eleverne optage formidlings-/evalueringsvideoer via et 
InterLab, hvor de demonstrerer deres vidne og kompetencer 

 … forberedes til fysiske forsøg, som er svære at forstå eller måske endda angstprovokerende  

Selvom underviserne kan finde InterLabs til at skabe direkte sammenhænge til fysiske forsøg, er det 

dog en væsentlig pointe i projektet, rettet imod designere af InterLabs, at underviserne ønsker 

simulationer, der i højere grad overlapper eller direkte supplerer de fysiske forsøg30.  

5.1.2  De simulerede nye undersøgelsesmuligheder – roller og 
bidrag 

Hvor nogle InterLabs simulerer udstyr og processer, der ligner klassiske skoleforsøg, simulerer 

andre InterLabs udstyr og processer, som ikke kan opstilles på traditionel vis i 

naturfagsundervisningen. Disse giver i sagens natur nye muligheder for at undersøge andre typer af 

fænomener eller koncepter i naturfagsundervisningen.  

I   

                                                

29 Se inspirationsmaterialet ”11 pædagogiske formater” for konkrete og udfoldede eksempler på undervisningsforløb 
30 Se kapitel 9: Undervisernes ønsker til udvikling 

     

 

  

Vores konklusion var, at de ikke skal stå alene. Du kan ikke undervise ud fra dem (Red. 
InterLabs) alene. Men det optimale er, at man laver det i en simulering og så i lokalet. Så man 

får det hele med. Det virkede superfedt med bølgesimulationen og det fysiske bølgekar. 

– Underviser, grundskole 
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Tabel 4 ses forskellige typer af nye muligheder, som ikke er mulige at udføre eller gentage fysisk i 

undervisningen. Flere af de simulationer, der tilbyder nye undersøgelsesmuligheder, tilbyder også 

nye oplevelsesmuligheder for eleverne – fx kan eleverne ”skrumpes ind” og opleve en celle indefra 

i VR-labs, eller man kan bygge store rutsjebaner for at undersøge energiformer. Interviews i projektet 

viser, at eleverne generelt reagerer positivt på, at forsøgstankegangen sættes ind i sådanne nye 

rammer, hvor settingen bliver anderledes, sjov eller tankevækkende.  
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Tabel 4: Variationer over nye forsøgsmuligheder  

Nye forsøgsmuligheder Eksempler fra projektet  

Forsøgsopstillinger som er for dyre eller 

urealistiske  
Mulighed for at lave storskalaforsøg eller bruge 

udstyr, som ellers er urealistiske i en 

undervisningssammenhæng.  
 

Vi ville jo ikke lige kunne gå ud at bygge sådan 

en rutsjebane i virkeligheden, og hvis vi gjorde, så 

ville det være vanskeligere at opsamle data 

undervejs. - Underviser, grundskole, om 

Rollercoaster VR  

Forsøg, der er for farlige 
Mulighed for at behandle farligt udstyr eller kemiske 

materialer, som elever af sikkerhedsmæssige 

årsager ikke har adgang til.  

 

Norske viten.no har et forløb, hvor man i rollen som 

journalist skal undersøge et uheld med en væltet 

lastbil. Lasten indeholder radioaktivt materiale. I 

laboratoriet laves virtuelle undersøgelser af 

materialet for at finde ud af, hvilken type stråling og 

hvilke radioaktive isotoper der udsender strålingen. 

-  Underviser, grundskole 

Oplevelser af geografisk utilgængelige steder 
Mulighed for at observere og interagere med 

steder, som ellers er lukkede. Det kan være 

rummet, atomkraftværker eller biotoper, som 

eleverne ikke kan besøge. 

 

Ice-frontiers satellitbaseret opmålingsværktøj kan 

vise årsagssammenhænge og tendenser ift. 

isafsmeltning (på specifikke gletsjere i Grønland). 

 - Underviser, gymnasie 
 

Oplevelser af fænomener på mikroniveau 
Mulighed for direkte at observere og interagere 

med fænomener, som ikke direkte kan sanses.    

 

Vi har valgt denne simulation, da eleverne her får 

mulighed for at “opleve” og “se” dele af kroppen 

(celler) som ellers er udenfor deres sanseevne. 

 -Underviser, grundskole, om Journey inside a celle 

Manipulering af verden som laboratorie 

Mulighed for at sætte parametre og observere 

outcomes på virkeligheden, som aldrig ville kunne 

efterprøves empirisk – fx styre udvalgte parametre 

for arters evolution eller drift, fjerne tyngdekraften, 

m.m. 

Hvad kan vi skrue op og ned på? Hvad gør vi i 

virkeligheden? Hvordan kan vi reducere vores egen 

udledning af CO2? 

 - Underviser, gymnasie, om PhETs 

”greenhousegas” hvor man kan justere på 

koncentrationen af drivhusgas og tilføje skyer på 

himlen.  

 

5.2 Perspektiv: Skelnen mellem forskellige frihedsgrader  

Dette perspektiv handler om, hvordan simulationernes design er med til at rammesætte 

undervisernes didaktiske muligheder, når det kommer til at understøtte mere åbne 

undersøgelsesprocesser. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på for undervisere, der vil have 

eleverne til selv at frembringe ideer og løsningsmodeller og ikke blot arbejde med opgaver, som på 

forhånd er defineret og bestemt af simulationen. Forskning har også vist, at mere åbne opgaver kan 

højne elevernes motivation31. Flere undervisere har i projektet givet udtryk for, at de fortrækker 

simulationer, som i højere grad kan bruges til at understøtte deres idealer om 

undersøgelsesbaserede processer. Samtidig er underviserne også bevidste om, at man i forhold til 

enkelte aktiviteter eller elevernes faglige niveauer nogle gange må gå på kompromis med idealerne. 

 

                                                

31 Deci, E. E. (1992). The relation of interest to the motivation of behavior: A self-determination theory perspective; Kirschner, P. A., 
Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, 
Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching 
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Konkret skal undervisere kunne vurdere på et InterLab, hvorvidt det er mere eller mindre oplagt til 

understøttelse af åbne undersøgelsesprocesser. Hertil kan bruges et analyseværktøj udviklet af 

Millar, der fremhæver, hvordan forskellige aspekter ved en praktiske opgave kan ses som lukkede 

eller åbne32. Som det ses i Tabel 5 kan man forstå et InterLab som mere åbent end lukket, jo flere 

typer af opgaver brugerne har indflydelse på at definere, når de arbejder med en simulation33. 

Tabel 5: Hvor åbent er et InterLab for undersøgende pædagogik? 

Aspekt af praktisk arbejde Defineret af simulationen 
Defineres af undervisere 

og/eller elever 

Hvilket spørgsmål skal besvares Lukket Åbent 

Hvilket udstyr, der skal anvendes Lukket Åbent 

Hvilke procedurer, der skal følges Lukket Åbent 

Hvilke metoder, de indsamlede data skal behandles efter Lukket Åbent 

Fortolkning af resultaterne Lukket Åbent 

 

Nobel’s the blood typing game er et eksempel på et InterLab fra projektet, hvor alle undersøgelsens 

aspekter er bestemt af simulationens design og derfor i høj grad er lukket. I simulationen skal eleven 

bestemme den rigtige blodtype hos en patient, før man laver den korrekte transfusion. Eleven bliver 

gennem klare instrukser fra simulationen bedt om at tage en prøve fra patienten og blande blodet i 

reagensglas med forskellige antistoffer for at bestemme blodets antigener. Når det er gjort, skal den 

rigtige blodtype vælges og indgives. Slutteligt fortæller simulationen, om eleven har valgt den rigtige 

eller forkerte blodtype til transfusionen. 

PhETs balancing act er et eksempel på et InterLab fra projektet med mere åbne muligheder. Selvom 

emnet og udstyret er rammesat af InterLabets software, er der ikke indbygget en bestemt procedure, 

som eleverne skal følge. Den medfølgende vejledning opfordrer da også til at stille eleverne 

                                                

32 Tiberghien, A., et all. (2001). An analysis of labwork tasks used in science teaching at upper secondary school and university levels in 
several European countries; Millar, R., et all. (1999). Mapping’ the domain: Varieties of practical work. 
33 Analyseværktøjet blev introduceret til underviserne ved kick-off seminaret.  

 

 

 

 
For mig er god naturfagsundervisning noget, der er med til at udvikle deres 
undersøgende dannelse. Den tilgang at gå til tilværelsen på, hvor man afsøger, hvad det 
gode er, og hvordan kan man gøre tingene. Hele den naturfaglige tilgang til livet og 
tilværelsen egentlig. 

– Underviser, grundskole 

Men det er jo rigtigt, at den undersøgende måde at arbejde på kan nogle gange også være 
svær, og især for dem der ikke er så fagligt stærke. Der bliver man nødt til at finde en 

balance som lærer, og nogle gange har vi jo nogle, som bare ikke kan det, og så er vi jo 
nødt til at servere noget viden for dem.  

– Underviser, grundskole 
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forholdsvis åbne opgaver – fx at eleverne selv skal finde frem til en generel regel for, hvornår brættet 

vipper til den ene eller anden side. 

Et sidste eksempel, som også undersøges i indeværende projekt, er, om elever igennem arbejdet 

med Scratch kan kode deres egne forsøg. Ideelt set vil en elev kunne vælge sin egen problemstilling 

og kode sit eget interaktive laboratorie, hvor han/hun beslutter hvilket udstyr, metoder og 

fortolkningsmuligheder, der skal være i simulationen34.  

Ovenstående eksempler er gengivet ud fra den præmis, at en simulations åbenhed/lukkethed 

udelukkende defineres ud fra designeres programmering. I en kreativ undervisningspraksis kan man 

dog godt forestille sig, at selv lukkede softwaresystemer kan redidaktiseres til at indgå i mere åbne 

undersøgelsesprocesser. En underviser kan eksempelvis give eleverne mere valgfrihed i 

simulationsarbejdet ved at lade eleverne selv vælge en problemstilling og derefter selv vælge en 

simulation, der kan undersøge eller forklare deres valgte problemstilling. Dette vil også sætte 

modelleringskompetence i spil, da eleven således skal kunne forholde sig til forskellige modellers 

evner til at løse opgaven. 

Figur 3: Nobels Blood Typing Game 

 

 Figur 4: PhET’s Balancing Act 

 

  

5.3 Perspektiv: InterLabs som modeller og 
repræsentationer 

Naturfagsundervisere bruger i den daglige undervisning en bred vifte af forskellige modeller, der skal 

hjælpe elever med at forstå abstrakte teorier eller kommunikere om teorierne til andre35. Hver gang 

et naturvidenskabeligt fænomen eller proces repræsenteres i undervisningen via andet end sig selv, 

er der tale om en form for model. Sådanne naturfaglige modeller kan både beskrives i billeder, 

animationer, plasticmodeller, produkter konstrueret af eleverne eller som formler. InterLabs er en 

særlig type model, idet de er digitale og interaktive36. Ligesom andre modeller forsimpler de en 

kompleks virkelighed for at fremhæve særligt relevante aspekter for eleverne. Dette betyder også, 

at hvert enkelt InterLab består af en designers unikke til- og fravalg: Hvad er vigtigt at repræsentere 

og hvordan, for at simulationen passer til den tiltænkte brugssituation? Men disse til- og fravalg bliver 

eleven ikke automatisk bevidst om. De empiriske observationer i projektet peger på, at eleverne i 

meget lav grad stiller spørgsmålstegn ved de modeller, de ser, hvis de ikke gøres opmærksom på 

modellens kvaliteter som en del af opgaven37.  

                                                

34 Se mere om projektets erfaringer med dette under afsnit 8 – ”DIY”.  
35 Brandt og Johansen (2014) Modeller i naturfagene 

36 Brandt og Johansen (2014) Modeller i naturfagene 
37 Det har været et punkt i observationsguiden for underviserne at bemærke, om eleverne diskuterer med hinanden eller spørger om 
simulationens modelegenskaber. Det er kun observeret i få tilfælde, som i det citerede eksempel 
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Derfor er det relevant at undervisere vurderer InterLabs kvaliteter som modeller, før de tages i brug 

i undervisningen. Både fordi eleverne kan få en misvisende opfattelse af, hvordan noget fungerer. 

Men også fordi det gør InterLabs oplagte til at lære om modeller og modelleringsprocesser ved at 

inddrage deres repræsentationer af naturfaglige forhold og fx stille kritiske opgaver angående 

simulationers misvisninger38. 

I projektet har særligt de undervisere, som har mest erfaring med InterLabs, været bevidste om, 

hvad man kan se efter, når man skal vurdere et InterLabs modelegenskaber. I tabellen nedenfor ses 

nogle af de aspekter, underviserne har fremhævet. 

Tabel 6: Aspekter ved modellers repræsentationer 

Modelaspekter Fokuspunker Eksempel på InterLab 

Den visuelle 

udlægning 

 

InterLabs gengiver ikke nødvendigvis 

fænomeners former og dynamikker 

korrekt. Analysér, hvordan de relevante 

fænomener repræsenteres i former, farver 

og bevægelse, og hvorvidt det kan give 

grund til fejlfortolkninger. 

I PhETs atommodel bygger man atomer. 

Elektronerne er i den virkelige verden i 

konstant bevægelse, men står stille i 

simulationen. 

Kausalitets-

udlægningen  

 

InterLabs kan omhandle 

abstrakte/teoretiske sammenhænge på 

tværs af tid og rum, hvor vigtige 

mellemregninger ikke repræsenteres. 

Analysér om kausalitetsforståelser 

mellem input og output er for simple og 

kræver nuancering.  

I VR-simulationen Fødevare og 

klimaaftryk kan eleverne angive 

forskellige kombinationer af fødevarer og 

gennem en beregning af deres CO2-

aftryk transporteres de ind i fremtiden og 

ser konsekvenserne for skovene. I 

virkeligheden vil fx teknologi også kunne 

spille en rolle, der gør at input (fødevarer) 

fx vil være mindre belastende end den 

nuværende beregning.         

De fraværende 

parametre 

InterLabs afvikles i kunstigt kontrollerbare 

rum, hvor flere af virkelighedens 

parametre er væk. Analysér, om der 

mangler væsentlige parametre, der vil 

indvirke på forsøget, hvis det 

gennemføres fysisk. 

I appen Rollercoaster fra Science 

Simulation kan eleverne foretage 

forskellige faldforsøg. Dog er der ingen 

vind i simulationen, som i et fysisk forsøg 

ville udgøre et væsentligt parameter for 

udfaldet. 

Urealistiske 

forsøgs-

muligheder 

InterLabs kan ofte have urealistiske 

forsøgsmuligheder, hvor det vil være 

tydeligt for eleven og måske endda en del 

af undersøgelsen. Det er er dog ikke altid 

tydeligt, hvornår eleven er i gang med at 

lave urealistiske forsøg. Analysér, 

hvorvidt der er sådanne muligheder.  

I PhETs atommodel kan man blive ved 

med at fylde neutroner på sin model, 

selvom der er en fysisk begrænsning 

herfor i virkelighedens verden.  

 

                                                

38 Se inspirationsmaterialerne for konkrete bud på, hvordan interlabs sættes i spil som modeller og repræsentationer 

     

 

 
 

I forhold til Viten.no-forløbet og simulationerne her, hører jeg ingen elever spørge kritisk ind til 
simulationen. En af de elever, som har gennemført forløbet og har fået til opgave at kigge på en 

PhET-simulation ”Isotoper og atommasse”, har eksperimenteret med at tilføje og fjerne 
neutroner. Han bemærker, at da han har fjernet alle neutroner fra Nitrogen, at i virkeligheden, så 

ville atomkernen ”eksplodere” og protonerne ryge i alle retninger.  

–  Underviserobservation, grundskole 
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Det er vigtigt at pointere, at modeller ikke nødvendigvis bliver dårlige, fordi de forsimpler 

virkeligheden. Tværtimod er det netop formålet med modeller, at de skal have nøjagtig den 

kompleksitet, der gør dem anvendelige i den kontekst (fx undervisning), de benyttes i. Det vil derfor 

ofte være pointen, at de ved at spille sammen med andre modeller netop supplerer hinandens 

repræsentationer, og at underviseren med fordel kan hjælpe en mere nuanceret forståelse af et 

fænomen på vej ved at kombinere modeller.  

 

 

5.4  Perspektiv: Forskellige visuelle 
repræsentationsmuligheder 

Både undervisere og elever har gennem projektet fremhævet, at den væsentligste styrke ved 

InterLabs er, at de tilbyder visuel repræsentation af komplekse fænomener og processer. Konkret 

fremhæves, at visuelt anlagte elever hjælpes af simulationer, der konkretiserer det abstrakte og 

skaber dynamiske, visuelle forbindelser mellem observerbare fænomener og deres egenskaber og 

udvikling. Fra de empiriske undersøgelser i projektet vides det, at underviserne typisk vælger at 

inddrage simulationer på grund af deres visuelle muligheder - fremfor fx evnen til at beregne og 

behandle matematiske data39. 

                                                

39 Korrektheden af visualiseringer beror selvsagt på, at emnet behandles matematisk korrekt i simulationen – hvad enten det er 
eftervisning af mere abstrakte principper eller forsøg, hvis matematiske nøjagtighed kan efterprøves. Det vigtige ved interlabs for 
underviserne er netop, at det er den visuelle kobling, der giver værdi, og at interlabs derfor er at foretrække fremfor fx et excel-ark med 
selvsamme matematiske evner, men uden den visuelle repræsentation. 

 

 

 

 

 I simulationen fra PhET er der ingen grænser for, hvor mange neutroner man kan sætte 
på et atom, selvom der er begrænsninger for dette i den virkelige verden. Ligeledes 
repræsenteres elektroner også som statiske, selvom de faktisk bevæger sig rundt. I 
simulation fra Labster bliver du i simulationen advaret om, hvis du sætter for mange 

neutroner på – og selvom elektronerne ligeledes her repræsenteres som statiske, popper 
der en meddelelse op, der gør eleven opmærksom på, at de i virkeligheden bevæger sig. 

Simulationerne supplerer dog hinanden godt, da PhET-simulationen kan give en god 
forforståelse indledningsvist, og hvor lærerne kan gøre opmærksom på 

fejlrepræsentationer igennem stilladserende arbejdsark - og Labster kan bruges til at 
undersøge atomers opbygninger mere retvisende. 

– Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 

U: Det skaber billeder inde i deres hoveder om, hvad der sker inde i cellen, når vi taler om fx 
osmose. Visualiseringen inde i deres hoveder er med til at give dem en større forståelse. Det er 
nemmere at vise tingene med simulationer i stedet for at tegne dem på tavlen. 

I: Kan et billede ikke gøre det lige så godt?  

U: Nej, for så bliver det meget statisk. Så kan de komme til at forveksle det med noget andet. 
Det med at man kan se, at partiklerne bevæger sig rundt. 
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Når underviseren skal vurdere, hvorvidt en simulation har gode visualiseringer, afhænger det af 

formålet. Den gode visualisering fremhæver netop de aspekter af et konkret fænomen, som 

underviseren mener, eleverne har brug for at få visualiseret, og som ikke findes i andre læremidler. 

Aktionerne viser fx, at nogle undervisere udvælger simulationer, der kan repræsentere forsøgsudstyr 

på en måde, der gør eleverne fortrolige med udstyr og processer før opstilling af et fysisk forsøg. 

Andre undervisere udvælger simulationer, der kan repræsentere ikke-observerbare fænomener 

(såsom atomer) på en måde, der giver eleverne en idé om fænomenets form og opbygning. For at 

analysere forskellige former for repræsentationer i et interaktivt laboratorie kan man skelne mellem 

repræsentation på makroskopisk, mikroskopisk og symbolsk niveau40. 

Dét som ifølge underviserne kendetegner de gode 

simulationer, er typisk dem, der formår at danne visuelle 

broer mellem de tre niveauer. Ifølge underviserne 

hjælper det eleverne med at forbinde konkrete og kendte 

fænomener med de usynlige opbygninger eller 

processer, hvori de indgår. Flere undervisere fremhæver 

det som særligt vigtigt, at simulationerne som 

udgangspunkt fastholder et minimum af repræsentation 

på det makroskopiske niveau – hvor objekter og 

fænomener som kan sanses direkte også 

repræsenteres. Dette for at sikre, at eleverne oplever 

genkendeligt udstyr eller hverdagsfænomener som 

udgangspunkt for at forstå de mere usynlige eller abstrakte lag. 

 
Det er dog ifølge underviserne ikke givet, at en simulation er god, bare fordi den visualiserer de 

ønskede fænomener og niveauer. Et almindeligt billede fra en lærebog i 2D kan via forskellige 

tegninger gengive det samme. For at InterLabs kan skabe merværdi som didaktisk værktøj, er det 

derfor vigtigt for underviserne, at eleverne kan behandle visualiseringer dynamisk og interaktivt. Jo 

mere man kan zoome, rotere og observere hvordan fysiske objekter opfører sig i forhold til hinanden, 

matematisk eller tidsligt, jo bedre.  

 
I tabellen herunder er der gengivet eksempler på, hvordan undervisere i projektet bruger eller 

efterspørger simulationer, der kan repræsentere og forbinde koncepter på forskellige måder.  

                                                

40 Gilbert, J.K. (2008). Projektteamet blev opmærksom på denne tredeling igennem dialog med Oliver Pedersen.   

– Underviser, grundskole 

     

 

     

 

   

 

 

 

På det makroskopiske niveau 
repræsenteres objekter, systemer eller 
processer, som også kan sanses direkte.  

På det mikroskopiske niveau 
repræsenteres egenskaber ved det 
makroskopiske niveau, som ikke kan 
observeres direkte.  

På det symbolske niveau repræsenteres 
de mikroskopiske egenskaber som 
abstrakte/matematiske (fx diagrammer og 
formler) 

 

 

 
   

 

 
   

 

     

 

  

Simulationens simple opbygning samtidig med at den (Red.: visuelt) passede nogenlunde med 
en virkelighed, eleverne havde nemt ved at genkende, gjorde at det var nemmere at snakke med 

eleverne om teorien sammenlignet med en statisk model. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Det er det her med, at du kan gå ind og pille i tingene og splitte det ad og se, hvad det er, der 
sker. Så det bliver visuelt på en eller anden måde. 

 – Underviser, grundskole 
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Tabel 7: Eksempler på forskellige visuelle forbindelse mellem koncepter 

Visuelle forbindelser af… Undervisercitater 

Rumlige eller fysiske 

egenskaber: Undersøge 

fænomener i 3D/fra flere vinkler  

 

Ofte mangler der enten effektive 3-dimensionelle 

repræsentationsformer til at beskrive molekyler, eller også støder 

de repræsentative remedier vi har adgang til ind i den udfordring, at 

de enten bliver et for stort udstyrsstykke eller ikke er variable nok til, 

at man kan lege og undersøge frit med dem.  

-Underviser, grundskole 

Makro og mikroforhold: Skalere 

op og ned på et fænomens 

opbygning – fra makro til 

mikroniveau 

 

Simulationen er god til at vise, hvordan sakkarider kan se ud. Men 

det ville have været fedt, hvis simulationen tillod eleven at 

zoome ud og se guleroden, som de var en del af. 

-Underviser, grundskole 

Synlige og usynlige forhold: Se 

usynlige mekanismer og effekter 

ved udstyr og objekter 

 

Vi tænker, at interaktive laboratorier kan være med til at illustrere 

og konkretisere noget af den abstrakte teori inden for radioaktivitet 

og stråling. Radioaktiv stråling kan ikke umiddelbart sanses og 

kerneprocesserne er for små til, at vi kan se dem. 

-Underviser, grundskole 

Fysiske objekter og matematiske 

forhold: Aflæse det dynamiske 

forhold mellem fysiske 

repræsentationer og matematiske 

udslag 

Formålet med vores aktion (og brug af simulationer) er at give 

eleverne en mere visuel tilgang til at forstå forholdet mellem en 

brøk og ændringer i virkeligheden. 

-Underviser, gymnasium 

Geografiske forhold: Se 

komplekse årsag-

virkningssammenhænge på tværs 

af geografiske placeringer  

 

Brug af simulationer til at skabe bedre forståelse… af komplekse 

årsags-virkningsforhold – herunder isafsmeltning og konsekvenser 

globalt/lokalt. 

-Underviser, gymnasium 

Temporale forhold: Se forholdet 

mellem input-output over længere 

tid  

Simulationen kan måske give forståelse – gøre det håndgribeligt – 

hvad, der er de langsigtede følger af en bestemt 

kostsammensætning 

-Underviser, gymnasium 

  

5.5 Perspektiv: Udfordringer vedrørende 
brugerkompetencer 

De fleste InterLabs er udviklet af designere med specifikke brugergrupper i tankerne. Det betyder, 

at simulationer ofte er målrettet specifikke fag i specifikke lande, specifikke niveauer samt 

forventelige grader af it-kompetencer hos målgruppen. Flere simulationer er ikke udviklet med elever 

i de danske grundskoler eller ungdomsuddannelser som målgrupper. Mange simulationer kan 

bruges uanset, men i projektet har det været tydeligt, at man som underviser skal være opmærksom 

på, om simulationens krav til eleverne kan imødekommes. 

 
Fund i projekt viser, at væsentlige mismatches mellem elevers kunnen og en konkret simulations 

krav til it-, sprog- og/eller faglige kompetencer kan blive en barriere for deres motivation. Derfor er 

     

 

  

Det skal jo passe til det emne, man har. Der er ikke simuleringer til alle emner. Så er der nogle 
af simuleringerne, som man godt kan se, er lavet til det engelske curriculum, fordi niveauet enten 

er for højt eller lavt. Så jeg kan ikke finde det til alle mine emner. 

 – Underviser, grundskole 
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det vigtigt for undervisere at undersøge, hvilke krav ønskede simulationer stiller til elevernes 

kompetencer på de tre parametre. Med baggrund heri kan underviseren vurdere, om simulationen 

bør bruges/ikke bruges, eller vurdere, om man gennem planlægning og stilladsering kan hjælpe 

eleverne med at imødekomme kravene. Underviserne oplever, at simulationer særligt kan stille krav 

til brugerne på tre områder:  

1. Match med faglig kompleksitet og fleksibilitet  

2. Match med it-kompetencer 

3. Match med sproglige kompetencer 

Match med faglig kompleksitet og fleksibilitet 

Den faglige kompleksitet handler om at vælge en simulation, der kun gengiver det, som er relevant 

at undersøge, så eleverne ikke bliver forvirrede eller fristes til at gå i gang med alt muligt andet. 

Underviserne er meget opmærksomme på at finde den rette grad af kompleksitet og oplever netop 

frustrationer, når en simulation enten har for få eller for mange parametre at skrue på.  

 
Som det kan ses af ovenstående dialog, er der nogle grundlæggende didaktiske spørgsmål, der 

trænger sig på, når underviseren skal vurdere en simulations kompleksitet. Konkret er spørgsmålet 

om, hvor mange parametre en simulation bør besidde åbnet, idet nogle elever kan overskue flere 

parametre end andre. Det optimale antal af parametre skal på den ene side gøre, at eleverne både 

udfordres og forholder sig undersøgende samtidig med, de får undersøgt netop dé aspekter af et 

fænomen, som var formålet med undervisningsforløbet. Det kan dog være svært at finde en 

simulation, som har det rette antal af parametre, da elevernes faglige udgangspunkter herfor er vidt 

forskellige. I den optik efterspørger underviserne generelt simulationer, der i højere grad kan 

differentiere – fx ved at gøre manipulerbare parametre synlige et ad gangen41.  

Et andet krav til både undervisere og elever handler om, hvorvidt en simulation er fleksibel nok 

designet, så underviseren kan nøjes med at bruge relevante elementer og vælge irrelevante fra. Der 

findes eksempelvis længevarende simulationer, som ifølge underviserne indeholder elementer af 

høj kvalitet, men hvor progressionen i simulationen er for fastlagt af designet – eleven skal først 

gennemgå A, før man kan gennemgå B osv. (aktiviteter fastlagt ”on rails42”). Da flere undervisere i 

projektet gerne vil bruge simulationer til hurtigt at sætte fokus på et-to særlige aspekter ved et 

fænomen, kan det blive udfordring, hvis InterLabet er ”on rails” og tvinger brugeren igennem flere 

                                                

41 Se afsnit 9: Fremtidens interaktive laboratorier  
42 Når et interlabdesign er ”on-rails” refereres til, at brugeren er bundet til at løse opgaver i en bestemt rækkefølge og med bestemte 
mål. 

     

 

 

 

U3: Jamen det er jo netop jo nogle gange, at der har manglet nogle frihedsgrader (red. ift 
parametre) for at man simulerer virkeligheden realistisk.  

U2: Men det er jo meget forskelligt fra simulering til simulering.  

U3: Ja.  

U2: For der er altså også nogen, hvor man kan ændre på alt mulig forskelligt. Det er meget 
kompliceret.  

U3: Ja, hvis de også er for farverige, så har det også nogle gange en virkning på dem, at de 
synes det er forvirrende, hvis der er for mange blinklys og…  

I: Ja, så det man egentlig skulle lære, det gik lidt tabt i alle mulige detaljer.  

U3: Ja 

– Underviserteam, gymnasie 
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irrelevante scenarier. Flere undervisere mener, sådanne simulationer både kan tage for lang tid at 

sætte sig ind i som underviser og for eleverne at gennemføre.  

 

Match med it-kompetencer 

Et andet krav der varierer fra simulation til simulation, er krav til elevernes it-kompetencer. Ved 

simplere desktopsimulationer betyder det ifølge underviserne mindre, hvor gode it-brugere eleverne 

er, for at de kan tilgå og løse opgaverne. Skal eleverne derimod bruge VR-labs eller selv 

programmere i Scratch, bliver det en anden opgave, hvor det kræver mere af elevernes it-

kompetencer. Stilladsering er i højere grad nødvendigt her og vil ofte kræve en del forberedelse eller 

træning inden simulationen kan gennemføres. 

Match med sproglige kompetence 

Et tredje krav til eleven, som i høj grad fremhæves af underviserne i projektet, er krav til elevernes 

sproglige kompetencer. De fleste simulationer er engelsksprogede, hvor PhET og Labster er blandt 

de få, store samlinger af simulationer, der også fås på dansk. Der kan argumenteres for, at det 

engelske sprog (og fagsprog) i sig selv kan anskues som en del af en naturvidenskabelig 

kompetence, da eleverne senere i uddannelsesverdenen og i deres karriere vil støde på de engelske 

faglige begreber, hvis de vælger naturfaglige uddannelser og job på et højere niveau. Men 

undervisernes oplevelse i projektet er dog, at sprogbarrierer kan forstyrre eleverne forholdsvist 

meget, hvis de på én gang skal afkode faglige begreber på et fremmedsprog og samtidig forholde 

sig til nyt naturfagligt indhold.  

 
Ligeledes, viser fund i projektet, kan fx engelsk fagterminologi i visse tilfælde også være forvirrende 

for underviseren selv. 

 
De fleste undervisere i projektet ønsker, at flere simulationer foreligger på dansk. Hvis man dog har 

set sig varm på en engelsksproget simulation og gerne vil benytte den i sin undervisning, er der dog 

også stilladseringsmuligheder, man kan benytte sig af. Flere undervisere har udarbejdet 

vejledninger, hvor eleven kan se oversættelsen fra engelsk til dansk på udvalgte nøglebegreber. I 

den forbindelse har nogle undervisere også vedlagt billeder fra en given simulation for at styrke den 

visuelle forbindelse mellem ord og objekt. 

 

     

 

  

Nogle simulationer er ligesom en bog. Men du kan ikke bare læse kapitel 7 – du skal starte fra 
kapitel 1. Og hvis systemet går ned, skal du læse fra kapitel 1 igen. Og det er ikke alle kapitler, 

der er relevante for det, jeg gerne vil vise. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

  

Der var en del sproglige udfordringer, da Viten.no (red. og simulationen herfra) er på norsk. En 
del af det kunne oversættes vha. Google Translate, men den del, der kørte Flash, kunne ikke 

oversættes. En del af eleverne skulle jævnligt støttes i det faglige og hjælpes med oversættelse. 
– Observation, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Og så er de også på engelsk, og jeg kan ikke alle fagudtrykkene på engelsk. Jeg fattede hat af, 
hvad jeg skulle… men min kollega kan sikkert guide mig igennem, så jeg kan guide eleverne. 

– Underviser, grundskole 
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En anden mulighed for stilladsering er at inddele elever i arbejdsgrupper efter deres 

engelskkundskaber. Fx har et lærerteam i forbindelse med en aktion, bevidst placeret mindst én elev 

med gode engelskkundskaber i hver gruppe. 

 

6. Desktoplabs 

I dette kapitel kondenseres projektets erfaringer med desktoplabs på følgende områder: 

 Opstart på desktopsporet: Deltagernes udgangspunkt 

 De oplevede fordele ved desktops som digitale medier 

 Det oplevede udbytte af desktoplabs, herunder betydningen af elevpræferencer/forudsætninger 
og didaktiske greb 

 Eksempler på konkrete aktioner gennemført i projektet 

Listen over desktoplabs brugt i projektet kan findes i metodebilag A. 

6.1 Opstart på desktop-sporet 

Ved projektets start viste et kort spørgeskema blandt deltagerne, at 68 pct. af de deltagende 

undervisere havde erfaringer med ét eller flere interaktivt laboratorie, mens de resterende 

undervisere var uerfarne brugere af desktoplabs. I gruppen med erfaringer var PhET klart den 

simulation, som flest havde brugt. Færre havde erfaringer med Labster. Særligt underviserne på 

erhvervsskolerne havde mindre erfaring med desktoplabs generelt.  

     

 

 
 

U1: Vi kiggede på kugleled og hængselsled. 

U2: Og så er der jo udfordringen med sproget.  

U1: Ja, den er jo på engelsk, så vi startede med at jeg havde et ark med skelettet, hvor det stod 
på dansk, og så skulle de oversætte. Men man er jo ikke i tvivl, for der er jo billeder. 

–  Underviserteam, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Eleverne blev sat sammen i grupper af to med det formål at kunne understøtte hinanden i 
forståelsen af emnefeltet og for at kunne diskutere oplevelsen løbende. De er også sat sammen 

for at kunne hjælpes ad med at overkomme den lavpraktiske udfordring der ligger i, at 
simulationerne foregår på engelsk. 

 –  Underviser, grundskole 
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Figur 5: Undervisernes brug af interaktive laboratorier 

 
Note: Figuren viser undervisernes besvarelse på spørgsmålet: ”Har du brugt produkter fra nogle af følgende producenter i din 
undervisning?”. N=68.  

Nogle af underviserne i projektet havde arbejdet med simulationer i flere år. De havde typisk et par 

”klassikere” blandt desktoplabs, som de var stødt på gennem deres uddannelser eller kollegaer. De 

mere erfarne undervisere havde brugt desktoplabs i deres undervisning på måder, så eleverne også 

brugte dem aktivt. En større andel af underviserne havde også erfaringer med PhET, men havde 

typisk brugt dem som en del af deres oplæg til eleverne for at illustrere særlige faglige aspekter, og 

altså ikke givet dem videre til eleverne selv. Fx havde en underviser brugt nogle simulationer et par 

gange på whiteboardet i stedet for billeder, så han kunne forklare eleverne de grundlæggende 

principper ved en forsøgsopstilling. 

 
Underviserne blev introduceret til forskellige desktopsamlinger og perspektiver på dem ved 

projektets opstartsseminar. De begyndte herefter at udarbejde aktionsplaner i efteråret 2020, som 

løbende blevet kommenteret på af projektteamet. I november 2020 blev der afholdt tre forskellige 

workshops online, for hhv. gymnasie-, erhvervs- og grundskolegruppens teams. Her fik underviserne 

kommentarer på deres aktionsplaner fra de tilknyttede forskere og peerfeedback fra et andet 

naturfagligt team, ligesom de havde mulighed for at stille åbne spørgsmål til drøftelse i gruppen. Det 

var op til underviserne selv, hvordan de ville integrere feedbacken i deres aktionsplaner før 

gennemførsel.  

Det overordnede indtryk på tværs af grundskoler, erhvervsskoler og gymnasier var fra starten af 

projektet, at underviserne opfatter desktoplabs som et godt redskab i værktøjskassen, så længe det 

ikke erstatter de fysiske forsøg, hvilket også er holdningen blandt underviserne ved projektets 

afrunding. Projektet har dog vist nye muligheder for brug af desktopsimulationerne, og de 

undervisere, der ved projektets start kendte til forskellige desktoplabs, vil forsat bruge dem i samme 

eller øget omfang. Størstedelen af de undervisere, der inden projektets start ikke havde benyttet 

desktoplabs i deres undervisning, hvoraf flere underviser på erhvervsskolerne, fortæller i interviews, 

at de klart vil benytte desktoplabs fremadrettet og også introducere kollegaer til simulationer.  
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Jeg har tidligere brugt noget ift. mekanik og syrer og baser. Og om bølgelængder. Jeg har mest 
brugt dem som lærerdemonstrationer, når jeg har talt om noget - og der er det godt at få nogle 

billeder på. 

 – Underviser, grundskole 
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Undervisere fortæller, at særligt de mindre desktopsimulationer med relativt åbne frihedsgrader 

generelt er et relevant værktøj. De skal også gerne være gratis, på dansk, nemme at tilgå og 

udmærkede til at visualisere særlige aspekter af naturfagligt indhold. Disse features gør dem både 

fleksible og egnede til at indgå som afvekslende aktiviteter i forskellige typer af undervisningsforløb43. 

Underviserne kan typisk finde et par PhET-simulationer at bruge i deres aktioner, som lever op til 

disse kriterier. PhET-simulationerne er da også de klart mest benyttede desktoplabs i 

projektperioden. Det kan både skyldes, at samlingen allerede var kendt blandt flere undervisere og 

samlede mange forskellige simulationer på et sted, hvilket – særligt under pres fra COVID-19 – 

gjorde det et nemt sted at begynde (fremfor at finde nye). Ligeledes har mindre erfarne undervisere 

på workshops haft mulighed for at lytte til de mere erfarne kolleger, som typisk har inkluderet PhET, 

hvorfor de muligvis også er blevet inspireret til at anvende PhET.  

6.2 Fordele ved desktoplabs som digitale medier 

En af desktoplaboratoriernes væsentligste fordele er, at det er et stykke software, som oftest er gratis 

og i de fleste tilfælde ikke kræver specielt hardware eller it-tekniske færdigheder (modsat VR-labs 

og DIY-labs). De fleste desktoplabs benyttet i projektet har umiddelbart kunnet spille på de fleste 

styresystemer, og mange elever har, uafhængigt af tid og fysisk placering, adgang til hver deres 

laboratorie, når de har en computer. Indholdet kan styres af eleven og efter behov simuleres igen 

og igen på en nem og overskuelig måde. Under nedlukningerne benyttede flere af underviserne i 

projektet da også desktoplabs til fjernundervisning af disse grunde. Fx til at gennemføre og evaluere 

forsøg via screenshots som ses nedenfor. 

Figur 6: Screenshots af desktoplaboratorie 

 
 

I tabellen nedenfor ses eksempler på digitale fordele, som overordnet kendetegner desktoplabs.  

  

                                                

43 Selvom underviserne kan finde flere små og relevante simulationer, hos fx PhET oplever underviserne, at simulationerne i høj grad 
har brug for en opdatering. Se afsnit 9: ”Fremtidens interaktive laboratorier” 

     

 

  

Jamen det kommer til at blive. Altså det jeg har lavet her i foråret, har jeg ikke tænkt mig at 
smide ud med badevandet overhovedet. Nej, det er noget jeg kommer til at bruge. For jeg synes, 

jeg har fået lavet noget, der fungerer. Og noget jeg kan bygge videre på. 

 – Underviser, erhvervsskole 
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Tabel 8: Eksempler på de digitale fordele, som overordnet kendetegner desktoplabs 

Digitale fordele Citater fra undervisere 

Fuld tilgængelighed 
Eleverne kan arbejde med 

forsøg/forsøgsforberedelse i 

hjemmet 

Men computeren åbner til gengæld nogle andre muligheder, man 

kunne for eksempel sidde derhjemme, så for dem der er 

nogenlunde til computere, er det et godt værktøj. 

-Underviser, erhvervsskole 

Eget forsøg  

Alle elever kan personligt 

gennemgå alle elementer af et 

forsøg.  

Tit hvis man har eleverne nede i laboratoriet, så får de ret hurtigt 

nogle bestemte roller... Sådan, at der er én, der altid er den der 

udfører det praktiske, og en der altid optager data. Her kan de 

sidde selv og styre det hele… det gør jo, at de får prøvet nogle af 

ting af. 

-Underviser, gymnasie 

Matcher personligt behov 

Eleverne kan selv bestemme 

tempoet og gennemspille de dele af 

forsøget, som de særlig skal forstå, 

igen og igen 

 

Jamen det giver jo det, at eleven selv kan tage det i det tempo, som 

giver mening for eleven. Så eleven kan ændre på ét parameter og 

så trykke pause, og så gå tilbage og se, hvad der skete.  

-Underviser, grundskole 

Skærmbilleder/screencast  

Eleverne kan nemt dokumentere 

simulerede forsøg med billeder og 

videofilm til brug for evaluering 

De havde taget screenshots af simuleringer. Det var jo corona, men 

der havde de brugt simuleringen som dokumentation. Så vi brugte 

det lidt som evalueringsværktøj.  

-Underviser, grundskole 

 

6.3 Det oplevede udbytte af desktops 

I dette afsnit præsenteres hvilke former for udbytte desktoplabs ifølge undervisere og elever kan 

bidrage med. Herunder hvilke elevgrupper, som ser ud til at drage særlig nytte heraf.  

Da underviserne har brugt vidt forskellige desktoplabs til at løse forskellige opgaver, fokuserer dette 

afsnit primært på, hvilken rolle desktoplabs overordnet spiller i at understøtte elevernes interesse og 

udbytte i undervisningen. Der er gennemført interviews med undervisere og elever om deres 

oplevede udbytte, og eleverne har besvaret et spørgeskema efter undervisningen i udvalgte aktioner 

er gennemført44.  

Nedenfor er det oplevelser og fund på tværs af både uddannelser, skoler, forløb og anvendte 

desktops, der udgør det empirisk materiale. Det er derfor vigtigt, at fund ikke læses som udtryk for, 

at desktoplabs i sig selv eller altid bringer de beskrevne virkninger med sig. For som analysen viser, 

indgår desktoplabs i en kompleks undervisningskontekst, hvor udbytte skabes i sammenspillet 

mellem den enkelte undervisers didaktiske kompetencer, aktionens formål, det faglige indhold samt 

elevernes kompetencer. 

Først diskuteres forskellige aspekter af det oplevede udbytte. Dernæst beskrives en række mulige 

forklaringer på, hvorfor nogle elever oplever hhv. højere eller mindre udbytte i mødet med 

desktoplabs. 

                                                

 
44 Se metodebilag D: Beskrivelse af elevspørgeskema 
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6.3.1  Udbytteformer 

I det følgende diskuteres forskellige former for udbytte, som de opleves af undervisere og elever: 

 Situeret interesse 

 Faglig interesse 

 Self-efficacy 

 Vurderinger af simulationens læringsbidrag 

 Forståelser af naturfaglige fænomener 

I den forbindelse inddrages data fra spørgeskema, som har en overvægt af elevbesvarelser fra 

grundskolen. Umiddelbart viser data dog, at institutionsforholdet ikke har nogen signifikant betydning 

for de forskellige udbytteformer.  

 

6.3.1.1 Situeret interesse 

I dette afsnit gennemgås om arbejdet i aktioner med desktoplaboratorierne har skabt situeret 

interesse hos eleven. Konkret skal situeret interesse forstås som den interesse, der forbinder sig til 

en særlig situation eller arbejdsopgave. Overordnet set viser data, at simulationer i sig selv ikke 

skaber situeret interesse. I stedet ser det ud til, at desktoplabs som udgangspunkt kan skabe situeret 

interesse hos forskellige elevgrupper af forskellige årsager, der både kan have med valg af 

simulation, elevgruppens præferencer og de didaktiske valg at gøre45.  

I spørgeskemaet er eleverne efter endt aktion blevet bedt om at vurdere, hvor interessant de fandt 

arbejdet med det konkrete desktop-lab. Som det kan ses i nedenstående tabel, er 51 pct. af eleverne 

helt enige eller enige i, at arbejdet med simulationen både var interessant og sjovt. 19 pct. er helt 

enige eller enige i, at arbejdet med simulationen var kedeligt.  

Figur 7: Oplevelsen af interesse for simulationen 

 
Note: Figuren viser elevernes besvarelse på spørgsmålet: ”Tænk på, da I brugte simulationen. Hvor enig eller uenig er du i følgende 

udsagn?”. N=282. Resultatet er baseret på eftermålingen. 

                                                

45 Se afsnit 6.3.2: Forklaringer på positive udbytter 
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Ses der væk fra gennemsnit på tværs af aktioner og ses i stedet på variationerne i figuren nedenfor, 

bliver det tydeligt, i hvilken grad nogle forløb har skabt mere situeret interesse end andre. I figuren 

ses de 17 klasser, som har svaret på spørgeskemaet efter en aktion. Her kan fx ses, at der for fire 

klasser var flere elever, der fandt det kedeligt, end sjovt eller interessant – og 10 forløb, hvor 63 til 

100 pct. fandt det sjovt og kun et fåtal kedeligt. Forklaringen på variansen kan skyldes flere ting. Det 

kan både være en blanding af elevernes præferencer for arbejdsformer i den konkrete klasse, 

kvaliteter af den konkrete simulations indhold, fagniveau samt underviserens stilladsering af 

opgaven med simulationen. 

Figur 8: Variation mellem klasserne for spørgsmål om interesse for simulation 

 

Note: Figuren viser variationen mellem klasserne for de 3 spørgsmål som omhandler interesse for simulationen. Resultaterne viser 

andelen, som har svaret ’helt enig’ eller ’enig’. Af visuelle årsager, er der kun medtaget højeste og laveste værdi for hvert spørgsmål. 

Figuren er sorteret fra laveste til højeste klasse på spørgsmålet om simulationen er sjov. Den klasse med laveste andel på spørgsmålet 

er angivet som ’Klasse 1’. N=282. Resultatet er baseret på eftermålingen. 

 

6.3.1.2 Faglig interesse 

I dette afsnit gennemgås faglig interesse, forstået som den personlige interesse elever generelt kan 

have for faget og dets emner.  

I en før- og eftermåling har elever besvaret, om de fandt aktionens emne og fag interessant. For 

eleverne som samlet gruppe, kan der ikke ses en signifikant udvikling fra før aktionen til efter. Men 

bryder man eleverne ned i grupper, kan det ses, at de elever, som starter med at have en ”lav faglig 

interesse” i førmålingen har en signifikant højere udvikling i eftermålingen mod en højere faglig 

interesse. For denne gruppe er der sket en stigning på 19 pct. point fra før- til eftermåling. Der ses 

ikke en tilsvarende stigning for de elever, som har en medio eller høj faglig interesse inden starten 

på desktop-forløbet. Dette kan indikere, at desktop-labs kan hjælpe med at gøre faget mere 

interessant for elever, der ikke som udgangspunkt er særligt interesserede i naturvidenskabelige 
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fag. En mulig forklaring kan være, at desktoplabs tiltaler elever med lav interesse for faget, men 

samtidig har præferencer for arbejde med it-værktøjer eller mere interaktive aktiviteter46. 

Figur 9: Udvikling i faglig interesse før og efter forløbet med desktop (fordelt på elever med lav, medio og høj 
faglig interesse som udgangspunkt) 

 

Note: Figuren viser gennemsnittet på et samlet indeks, som måler elevernes faglige interesse. ”Hvor enig eller uenig er du i følgende 

udsagn?”: Jeg synes, at emnet [AKTIONSPLAN] er spændende; Jeg synes, at [FAG] undervisning er spændende; Jeg kan bruge [FAG] 

undervisning til noget nyttigt. N=198. Resultatet er baseret på de elever, som har besvaret både før- og eftermålingen. Grupperne lav, 

medio og høj faglig interesse er udarbejdet ud fra fordelingen fra førmålingen. 

 

6.3.1.3 Self-efficacy 

Eleverne er i spørgeskemaet også blevet bedt om at vurdere deres self-efficacy47. Self-efficacy er 

elevens vurdering eller oplevelse af, at kunne præstere godt i en specifik faglig kontekst (her i 

naturfagsundervisningen).  

Ligesom ved ”faglig interesse” ses heller ikke en signifikant udvikling for den samlede elevgruppe 

fra før til efter. Men brydes resultaterne ned på mindre grupper kan man se, at de elever, som har 

lavere self-efficacy som udgangspunkt også udvikler sig i signifikant højere grad end de andre 

grupper (med en 18 pct. points stigning). Dette kan indikere, at desktoplabs kan bidrage positivt til 

elever, der har en lavere self-efficacy. En forklaring kan, som flere undervisere har pointeret, være, 

at desktoplabs kan bruges uden høj grad af forsøgskompetence og sandsynligvis tillader nogle 

elever at undersøge og gennemføre forsøg, de ville have haft udfordringer med at gennemføre i 

fysisk form48. Det skal også nævnes, at flere af underviserne i deres selvevalueringer og 

observationer forholder sig specifikt til forskellige elevgruppers engagement under aktionerne. 

Underviserne nævner her ofte, i overensstemmelse med tendens i nedenstående figur, at de fagligt 

udfordrede elever virker mere engagerede end sædvanligt under aktionerne med desktoplabs. 

                                                

46 Se kapitel 6.3.2 
47 Se metodebilag D: Beskrivelse af elevspørgeskema 
48 Se afsnit 6.3.2.1: Betydningen af elevpræferencer 
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Figur 10: Udvikling i self-efficacy 

 
Note: Figuren viser gennemsnittet på et samlet indeks, som måler elevernes self-efficacy. ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”: 

Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de grundlæggende begreber i [FAG]; Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de mest komplekse emner, jeg 

bliver præsenteret for i [FAG]; Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i [FAG]. N=198. Resultatet er baseret 

på de elever, som har besvaret både før- og eftermålingen. Grupperne lav, medio og høj self-efficacy er udarbejdet ud fra fordelingen fra 

førmålingen. 

 

6.3.1.4  Vurderinger af simulationens læringsbidrag 

Eleverne er til sidst i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere, om det valgte desktoplab bidrog til 

deres læring og motivation. Som det kan ses i nedenstående figur vurderer 47 pct. sig enige eller 

delvist enige i, at simulation gjorde, at de lærte teorien (begreber og koncepter). I alt 40 pct. vurderer 

sig enige eller delvist enige i, det interaktive laboratorie gjorde dem motiveret. Det er værd at 

bemærke, at over en tredjedel generelt svarer hverken enig/uenig. Ligesom målingerne for situeret 

interesse kan det ses, at der er omfattende variationer i klassernes samlede vurderinger mellem 

klasser. Det giver mening, at fx vurderinger af, hvor man lærte begreber og koncepter, varierer en 

del imellem aktioner/klasser, da læring af begreber har været et mere klart formål i nogle aktioner 

end andre. 

Figur 11: Spørgsmål om udbytte af simulationen 

Note: N=282. Resultatet er baseret på eftermålingen. 
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6.3.1.5 Forståelse af naturfaglige fænomener 

Flere af underviserne i projektet har i aktionsplanerne beskrevet, at de tror, InterLabs kan bidrage til 

elevernes (for)forståelser eller opfattelser af fænomener og processer. Underviserne bruger i deres 

aktioner og interviews flere forskellige begreber til at sætte fokus på dét, at elevernes opfattelser, 

erkendelser eller forståelser ændres. Et bud på hvad underviserne ad forskellige veje forsøger at 

påpege, er, at desktoplabs kan forandre det, man kalder elevernes mentale modeller49. En 

forandring, som ikke kun består i, at eleverne tilegner sig nye begreber eller formler, men også at 

eleverne gennem visuelle inputs bedre kan genkalde og forstå fænomeners enkelte bestanddele og 

sammenhænge. 

 

Det er svært, indenfor dette projektets ramme at få mål for præcis om og hvordan eleverne flytter sig 

i retning af bedre forståelse af naturvidenskabelige begreber. Det er dog muligt at konstatere, at flere 

af eleverne giver udtryk for, at desktoplabs’ visuelle inputs er med til at skabe et mentalt overblik 

over et naturfagligt indhold. De italesætter selv, på baggrund af aktionerne, at det kan føre til ny 

læring eller forståelse at se og styre et desktoplab. Eksempelvis pointerer flere elever, at simulationer 

giver overblik eller gør stoffet nemmere at se. 

 
Det kan også ses, at det visuelle indtryk giver nogle elever et mentalt billede, de kan genkalde eller 

vende tilbage til i en faglig dialog – også selv om de ikke kan huske fagbegreberne. En 

grundskoleelev fortæller fx i et interview, hvordan hun har problemer med at genkalde et fagbegreb, 

men at hun alligevel har et mentalt billede fra simulationen af, hvordan bølger bevæger sig i rummet. 

 
I et fokusgruppeinterview med gymnasieelever fortælles der også om, hvordan det netop er 

simulationens kombination af interaktive og visuelle elementer, der gør, at de bedre kan huske 

indholdet efterfølgende. Konkret fremhæver eleverne dét, at man selv klikker rundt og prøver ting af, 

imens man ser på virkningerne, som noget der giver en bedre forståelse. 

 

 

 

                                                

49 Der kan tales om mentale modeller, som de mentale repræsentationer af naturfaglige fænomener og sammenhænge eleverne 
udvikler igennem kognitiv aktivitet, når de møder andre eksterne modeller – igennem fx faglige dialoger, billeder, virkelige objekter, 
simulationer, tekster m.m. Se Brandt og Johansen (2014) Modeller i naturfagene 

     

 

 

 

Jeg kan se mere, ved at det er en simulation. Jeg kan se alt. Fx elektronernes bevægelse. 
Spoler, elektroner, kinetisk energi. 

 – Elev, grundskole 

Opgaven har været sjovere med simulationen - har forstået det faglige hurtigere - det var lettere 
at se - jeg kan ændre på forsøget, som jeg selv vil.  

– Elev, grundskole 

Det er en anden form for læring. Visuel læring. Her ser man udfaldet af de ting, man laver. 

– Elev, erhvervsskole 

 

     

     

 

  

Det lærte man faktisk ret meget af. Man lærte, hvordan lydbølgerne bevægede sig rundt i 
rummet, eller hvordan elektromagnetiske… jeg har lige glemt navnet på det … de der bølger der 

kommer ud fra telefonen eller ens bærbare og så videre ud i luften. 

 – Elev, grundskole 
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6.3.2  Forklaringer på positive udbytter 

Som det ses i resultaterne fra spørgeskemaet, oplever eleverne forskellig værdi ved desktoplabs på 

tværs af aktioner. Dette overrasker ikke, givet at elever med forskellige udgangspunkter har 

beskæftiget sig med forskellige simulationer på forskellige måder. Spørgsmålet er derfor: Hvilke 

elevtyper responderer mere eller mindre positivt på interaktive laboratorier og under hvilke didaktiske 

betingelser?   

I det følgende ses nærmere på to ting: Først hvilke præferencer eller forudsætninger hos eleverne, 

som undervisere og/eller elever oplever, har betydning for oplevelsen af desktoplabs. Dernæst hvilke 

didaktiske valg som underviser og/eller elever oplever, højner udbyttet. Konkret gennemgås: 

Elevpræferencer eller forudsætninger af betydning for et positivt udbytte:  

 Elever, der gerne vil have mere praksis i den teoretisk/boglige del af undervisningen  

 Elever, der har præferencer for it 

 Elever, som er mere forsigtige eller tilbageholdende i gruppearbejder om fysiske forsøg 

 Elever, som mangler forsøgskompetencer 

 Elever, for hvem visuelle elementer er særligt vigtige 

 
Didaktiske valg og tilrettelæggelser af betydning for et positivt udbytte: 

 Imødekommelse af udfordringer  

 Samarbejdsformer og elevens mulighed for at deltage/styre simulationens interface 

 Opgavens åbenhed 

 Tydeliggørelse af formål 

 

6.3.2.1  Betydningen af elevpræferencer/-forudsætninger 

Nedenfor ses nærmere på de forudsætninger og præferencer hos eleverne, som påvirker deres 

oplevelse og udbytte.  

     

 

 

 

E1: Altså det giver jo helt klart bedre forståelse af, hvordan den egentlig virker og hvordan… 

E2: Hvordan fysikken er. 

E1: Ja, fysikken og også tingene bevæger sig… Og for eksempel hvis du skal tegne det, så er 
det jo altid stilstand 

E1: Altså hvis du selv sidder og roder og bevæger det også… Der er et eller andet, der gør at 
man får en bedre forståelse. 

E2: Det er ligesom hvis man skriver det ned. Hvis man skriver tingene ned… Altså, så har man 
også bedre ved at huske det. 

E1: Bedre huske det, der er vigtigt. 

– Elever, gymnasie 
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Elever, der gerne vil have mere praksis i den teoretiske undervisning 

Flere undervisere og elever oplyser, at InterLabs kan appellere til elever, der mangler motivation for 

tung læsning eller længere oplæg fra underviseren. Disse elever er typisk glade for fysiske forsøg, 

men har behov for flere interaktive læremidler i den teoretiske del af undervisningen for at bevare 

interessen over et helt forløb. 

 
Som bemærket i citaterne vil bl.a. de bogligt udfordrede eleverne gerne møde flere praktiske 

opgaver, der tillader en højere grad af interaktion med det faglige indhold. I interviews fra projektet 

høres også, at de elever, som ikke nødvendigvis er interesserede i naturfag, værdsætter de fysiske 

forsøg af samme årsag. Selvom simulationer ikke tillader samme grad af praktisk omgang med 

artefakterne som fysiske forsøg, så er det værd at bemærke, at eleverne også kan opleve dét at 

sidde ved computeren og interagere med en simulation, som noget praktisk.  

 
På den måde placerer InterLabs sig som læremiddel et sted mellem teoretisk envejskommunikation 

(læreroplæg/bøger) og fysiske forsøg, idet de tilbydes interaktive undersøgelser af fagteoretiske 

områder. Desktoplabs kan derfor potentielt skabe interesse hos elever, der har brug for flere 

interaktive elementer i den teoretiske del af undervisningen. 

 

Elever, som er mere forsigtige og tilbageholdende  

Ifølge underviserne kan der sidde elever i en klasse, som af forskellige årsager er tilbageholdende, 

når undervisningen drejer sig om fysiske forsøg. Det kan være elever, som bliver utrygge af sociale 

årsager (da fysiske forsøg ofte er en gruppeopgave) eller fysisk utrygge af forsøg med fx strøm, 

kemikalier eller dissektion. En tese er, at disse elever fatter særlig interesse for simulerede forsøg, 

da de her kan arbejde alene og på sikker afstand. Ligeledes fremhæver flere undervisere i projektet, 

at de simulerede forsøg muligvis kan give disse elever mere selvtillid til at gennemføre de fysiske 

forsøg.  

Flere undervisere fortæller om elever, der sagtens kan være fagligt stærke, men samtidig oplever 

barrierer pga. sociale aspekter ved et fysisk forsøg. Undervisernes antagelse er, at eleverne faktisk 

     

 

 

 Se, sådan nogle forsøg, de er jo sjove. For så bruger vi faktisk… Så gør vi også noget fysisk, i 
stedet for at vi hele tiden sidder ned og bruger hovedet, så ja. 

– Elev, gymnasie 

Det mest fede ved det er nok eksperimenter. Og så alt det andet, sådan noget hvor man skal 
sidde og skrive og sådan noget, det er rimelig kedeligt. 

– Elev, grundskole 

Hver gang man laver noget, hvor man ikke bare skal sidde og læse, det engagerer dem på en 
anden måde. Det er et positivt afbræk. Opstarten var lidt tung, men lige så snart de fangede det, 

så gik der lidt sport i det. 

 –  Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 Altså det giver jo et bedre… Altså hvis du selv sidder og roder og sidder selv og bevæger det 
også… Der er et eller andet der gør, at man får en bedre forståelse. 

 – Elev, gymnasie 

 

     

     

 

 

 De vil måske hellere i laboratoriet og lave det i fysiske forsøg, men de vil hundrede gange 
hellere arbejde med en simulering end regne opgaver. 

 – Underviser, gymnasie 
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har gode muligheder for at finde forsøg interessante, men at denne interesse ikke kan udfolde sig, 

når de befinder sig i et gruppearbejde. Eksempelvis kan der være elever, som synes det er rart at 

arbejde alene og ”nørde” på computeren, men bliver passive i en gruppekontekst. 

 
En anden grundskoleunderviser fortæller også, at nogle elever bliver tilbageholdende i arbejdet med 

fysiske forsøg af frygt for at gøre skade på sig selv eller udstyret. Dette billede genkendes også af 

en underviser på et gymnasie. 

 

Som det pointeres i citaterne ovenfor, kan simulationer være en måde hvorpå disse elever får forsøg 

i ”hænderne” og kan dykke ned i dem på egen hånd. 

Elever, som mangler forsøgskompetencer 

Flere undervisere bemærker, at der kan være elever, som er fagligt udfordrede på at stille forsøg op 

(manglende forsøgskompetence), og som derfor ikke altid når at lave forsøget færdigt, før timen er 

slut. De har heller ikke overskud til at eksperimentere med forsøgene på egen hånd. Disse elever 

kan muligvis finde InterLabs særligt interessante, da de her får mulighed for at arbejde med et forsøg, 

uden deres manglende forsøgskompetencer hæmmer dem. 

 
En elev fortæller også på baggrund af en aktion, at opgaven var sjovere med simulationen, fordi han 

kunne gå lige til undersøgelsen af selve fænomenet. Han fik således mere tid end sædvanligt til at 

forstå det faglige indhold. 

 
 
 
 
 

     

 

 

 I: Hvem kunne det være, der hellere vil lave forsøget i en simulation fremfor fysisk? 

Det er jo tit de der stille piger og drenge, som er meget fagligt stærke, men har det bedst med 

tavle undervisning. De befinder sig ikke godt i at lave forsøg, hvor det er lidt håndværkeragtigt og 

man skal interagere med de andre elever og navigere i det. 

– Underviser, grundskole 

Nogle af de dygtige elever spørger mig, ”hvad skal jeg lære, så lærer jeg det”. De elever trives, 

når det foregår på computeren, fordi så kan de bare få lov til at fordybe sig og nørde.  

– Underviser, grundskole 

 

   
 

 

     

 

 

 Så er der også en gruppe, oftest piger, der er utrygge ved at være i laboratoriet. De synes, det 
nærmest er farligt. Det der med, at der er kemikalier og man kan få stød. Det gør dem lidt 
tilbageholdende. Også i gruppearbejde. Så byder de ikke ind og er passive. Ved at bruge 

simulationerne kan det være en måde at de får det i hænderne.  
– Underviser, grundskole 

Og så er der i starten, når de kommer herhen nogle gange også sådan en… Ja, ikke en angst, 
men de er jo måske sådan lidt bekymrede for, at de ødelægger noget udstyr i laboratoriet, og det 

kan man jo også hjælpe dem med. Hvis de først har kørt en simulering, så ved de jo egentlig 
godt, hvad det går ud på. De kan prøve noget af uden at ødelægge noget.  

– Underviser, gymnasie 

 

     

     

 

 

 Jeg får flere med. Nogle af de stille og forsigtige. De har mere mod på at prøve de rigtige øvelser 
bagefter. 

 – Underviser, grundskole 
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En gymnasieelev ser det også som en fordel ved desktoplabs, at udvalgte dele af forsøget bliver 

lettere tilgængelige for egne undersøgelser. Når de menneskelige fejl minimeres i en simulation, kan 

man koncentrere sig om de aspekter af det faglige indhold, man gerne vil lære noget om.  

 
En større del af underviserne har også i deres observationer noteret, at der tegner sig et billede af 

et øget engagement i arbejdet med desktoplabs fra de elever, som har et lavere fagligt niveau50. 

Konkret beskriver flere undervisere, hvordan flere elever bliver opmuntret af, at de ikke kan begå 

fejl, når de anvender desktoplabs, så de kan koncentrere sig om leg og undersøgelse. Derfor kan 

det ifølge flere undervisere give god mening at bruge desktoplabs til at give elever, der mangler 

forsøgskompetence, forforståelse og selvtillid inden de skal gennemføre forsøg fysisk.  

 

Elever, der har præferencer for it 

I projektet peger flere indikatorer på, at desktoplabs særligt appellerer til elever med præferencer for 

at arbejde med it. Det kan bl.a. skyldes, at de er vant til at undersøge virtuelle miljøer og gennemskue 

navigation heri eller blot interesserer sig for, hvordan teknikken i en simulation fungerer. Nogle 

undervisere ser også, at arbejdet med simulationer giver elever med stærkere it-kompetencer 

mulighed for at bidrage til gruppearbejdet på nye måder. 

I spørgeskemaet er eleverne blevet spurgt om, hvor ofte de bruger it-programmer til egne kreative 

projekter (som proxymål for deres personlige interesse i it). Som det kan ses i figuren nedenfor, 

oplever elever, der på daglig basis bruger it-programmer til egne kreative projekter, i højere grad at 

arbejdet med simulationen var interessant. Dette i signifikant højere grad end dem, som aldrig 

anvender it-programmer til kreative projekter.  

                                                

50 Underviserteamsene er specifikt i deres observationer blevet bedt om at udvælge og observere tre elever under arbejdet med 
simulation, de normalt vil anse som havende et lavere fagligt niveau.  

     

 

 

 Opgaven har været sjovere med simulationen - har forstået det faglige hurtigere - det var lettere 
at se - jeg kan ændre på forsøget, som jeg selv vil… Man skal ikke bruge tid på at stille op, og 

derved får jeg mere tid til at forstå det. 

 – Underviserobservation (elevcitat), grundskole 

 

     

     

 

 

 Der er jo også rigtig mange fordele ved de der desktop-ting der. Altså der er jo også rigtig mange 
fejlkilder, der ligesom bliver fjernet, altså menneskelige fejl og sådan noget. 

– Elev, gymnasie 

 

     

     

 

 

 Jeg observerede en interesse for ”ved at trykke på noget” gør simuleringen noget og flere af 
dem kunne se en direkte forbindelse til biologi-, kemi- og geografiundervisningen. De svage 

elever kunne trykke på noget, uden at det var farligt (fagligt som de evt. ikke forstod). 
– Underviserobservation, grundskole 

Altså den der oplevelse med pH, der hvor man blander ligesom med saftevand, det er så intuitivt 
for dem at stå at blande de der forskellige væsker eller syrer. Det var så intuitivt for dem at lave 

blandingerne. Det er sværere lige at gå op og kringle den i fysiklokalet. 
– Underviser, grundskole 

 

     



 

48 

Figur 12: Holdning til simulationen (indeks) – fordelt på om eleven bruger IT-programmer i fritiden 

 
Note: Figuren viser gennemsnittet på et samlet indeks, som måler elevernes interesse i arbejdet med simulationen. ”Tænk på da I brugte 

simulationen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?” (var simulationen sjov, var simulationen kedelig, var simulationen 

interessant). N=282. Resultatet er baseret på eftermålingen. 

I interviews med undervisere og elever, samt i undervisernes egne observationer, gives der ligeledes 

udtryk for, at simulationer særligt tiltaler elever, der allerede har præferencer for at arbejde digitalt. 

En underviser fortæller eksempelvis, at desktoplabs kan være en løftestang for at få nogle elever til 

at interessere sig for faget. 

 
En anden underviser bemærker i en observation også, hvordan arbejdet med desktoplabs engagerer 

de it-interesserede elever. Han bemærker også, at de elever, som på den ene side er it-

interesserede, men også normalvis mindre engagerede i hans fag, var særligt engagerede i hans 

aktion med desktoplab. Hans forklaring var, at elevernes it-kompetencer tillod dem at tage mere 

styring end de plejede.  

 
Samme underviser observerer også, at nogle ikke-it interesserede elever havde ”svært ved at se 

fidusen” og havde brugervanskeligheder. Billedet af, at manglende it-interesse eller -kompetencer 

kan være en barriere for udbyttet af arbejdet med desktoplabs kan også genkendes af andre 

undervisere. Det er særligt tydeligt på erhvervsskolerne, hvor elevgrundlaget varierer meget i alder 

og it-interesse og/eller -kompetencer. Her kan flere af de ældre elevers manglende erfaringer med 

at navigere i softwareprogrammer blive en barriere for deres faglige udbytte af undervisningen. 
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 Teknologien kan godt give en anden fordel. Nogle elever finder ud af, at de godt kan lide 
naturfag, hvis det bliver koblet sammen med teknologi. Så i stedet for at man kun rammer dem, 
der interesserer sig for naturfag, rammer man også dem, der interesserer sig for teknologi…. 

Der åbner andre veje op, fordi det er en metodik, de kan lide at arbejde med. 

– Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 En af de mest iøjnefaldende ting ved undervisningen var, hvem der arbejdede mest naturligt 
med simulationen, og hvem der blev frustreret over den… Der var en god del af de elever, der 
normalt kan være svære at få til at holde fokus, som arbejdede markant mere fokuseret med 

opgaven i en gruppekontekst, end de plejer og fik lov at tage mere styring, da simulationen var 
på deres hjemmebane (spil-verdenen). Som kontrast så havde nogle af eleverne, dem der 

normalt er godt med i den daglige undervisning, svært ved at se fidusen ved simulationen og 
havde en del brugervanskeligheder. 

–Underviserobservation, grundskole 
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Elever, der har brug for visuelle koncepter 

Desktoplabs giver andre visuelle oplevelser end traditionelle læremidler. Modsat billeder er de 

dynamiske. Og modsat både film og billeder kan eleverne både interagere og manipulere med 

billedsiden igennem parametrene. Flere af de elever, som i interviews i projektet tilkendegiver, at de 

fik noget ud af arbejdet med desktoplabs, fremhæver da oftest også, hvordan de generelt har brug 

for visuelle inputs, for at forstå et fagligt indhold.  

 
En elev fortæller også, at visuelle input ikke blot gør hende bedre i stand til at forstå det faglige 

indhold. Desktoplabs gør det også nemmere for hende at formidle sin viden til andre, da eleverne 

får et fælles visuelt udgangspunkt for gruppearbejdet. Med et desktoplab kan eleverne pege og vise 

deres teorier for de andre, fremfor at forklare dem rent verbalt. 

 

6.3.2.2 Betydningen af didaktiske valg og fravalg 

I dette afsnit ses nærmere på, hvordan valg af simulationer og arbejdsformer får indflydelse på de 

enkelte elevers oplevelse og udbytte. Konkret ses nærmere på: 

 Imødekommelse af udfordringer  

 Samarbejdsformer og elevens mulighed for at deltage/styre simulationens interface 

 Opgavens åbenhed 

 Tydeliggørelse af formål 

Imødekommelse af udfordringer med at bruge simulationen 

Undervisere og elever oplever, at det kan være frustrerende at arbejde med en simulation, hvor man 

ikke kan gennemskue opbygning eller de eksakte navigationsmuligheder, man skal bruge i 

opgaveløsningen. Dette forstyrrer givetvis elevernes oplevelse og resulterer i dalende interesse.  

     

 

 

 Men computeren er en klar ulempe for dem, der ikke er gode til computere, en god håndfuld af 
vores engelsksprogede har udfordringer ved computere, hvis man er meget it-udfordret, så er 

det en udfordring. 

 – Underviser, erhvervsskole 

Kendskab til computere generelt har en meget stor betydning, og hvis du ikke er en haj i 
forvejen, så kræver det igen mere overskud og mod at begive sig i lag med simulationerne. 

 – Underviser, erhvervsskole 

 

     

     

 

 

 Hellere se det end at læse om det. 

 – Elev, erhvervsskole 

Jeg lærer bedre, hvis jeg kigger på det. 

 – Elev, erhvervsskole 

For at få et bedre indblik i det og hvordan det rent faktisk fungerer, i stedet for at du bare læser 
om det, men ikke konkret ved, hvordan det fungerer, fordi du ikke har set det i aktion. Jeg lærer 

bedre, hvis jeg kigger på det. 

– Elev, grundskole 

 

     

     

 

 

 Altså jeg synes det er lettere at forklare, hvad man selv ser, i stedet for  
at det er ud fra noget, man har læst, for så er det svært at formulere det selv.  

– Elev, grundskole 
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I den kvalitative empiri fra projektet kan ses, at nogle elever skal bruge mere (teknisk eller faglig) 

hjælp fra underviseren for at komme videre, end andre elever skal. De udfordrede elever kan sidde 

og vente på underviserens hjælp i stedet for at komme i flow med opgaveløsningen. I spørgeskemaet 

har vi spurgt eleverne, om de havde brug for hjælp undervejs til at finde ud af, hvordan simulationen 

virkede. I den nedenstående figur kan det ses, at de elever, der i meget høj grad eller i høj grad 

havde brug for hjælp, i mindre grad fandt arbejdet med simulationen interessant. Dette indikerer 

vigtigheden af, at undervisere vælger InterLabs, som enten kan bruges nemt/intuitivt, eller 

stilladserer brugen via en grundig gennemgang/trykte vejledninger. 

Figur 13: Holdning til simulationen (indeks) – fordelt på behov for hjælp undervejs 

 
Note: Figuren viser gennemsnittet på et samlet indeks, som måler elevernes interesse i simulationen. ”Tænk på, da I brugte simulationen. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?” (var simulationen sjov, var simulationen kedelig, var simulationen interessant). N=282. 

Resultatet er baseret på eftermålingen. 

Flere undervisere peger på, at det også tager længere tid at hjælpe eleverne, hvis man ikke selv har 

sat sig ordentligt ind i simulationens muligheder. Hvis eleverne fx har spørgsmål til parametre eller 

muligheder undervejs, som underviseren ikke kendte til, kan underviseren bruge forholdsvist lang 

tid på selv at forstå simulationen fremfor at vejlede i brugen. 

 
Flere undervisere påpeger derfor, at det er vigtigt at kende simulationen godt, før man anvender den 

i undervisningen. Herunder gøre sig bekendt med både simulationens naturfaglige 

repræsentationer, parametre og muligheder, så eleverne effektivt kan vejledes videre og 

frustrationer/pauser imødekommes i opgaveløsningen.  

Samarbejdsformer og elevens mulighed for at deltage/styre simulationens interface 

Empirien i projektet tyder på, at elever skal have mulighed for at deltage aktivt i styringen af 

simulationen og også deltage aktivt i gruppearbejdet med de andre elever for at få udbytte af 

undervisningsaktiviteter, hvori der indgår desktoplabs.  

I spørgeskemaet er eleverne blevet spurgt om, hvordan og hvor meget de personligt arbejdede i 

simulationen under aktionen. Spørgsmålene her blev bl.a. inkluderet for at undersøge, om der kunne 

opstå udfordringer i gruppearbejdet. Konkret fordi desktoplabs typisk vil have ét brugerinterface, og 

2,9
3,2 3,4

3,8 3,5

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Havde du brug for hjælp undervejs til at finde ud af, hvordan simulationen virkede?

Interesse for simulationen

     

 

 

 Jeg er ikke så garvet som [Red. min kollega]. Derfor skulle jeg løbe meget stærk for at instruere 
eleverne i, hvad de skulle gøre. Jeg skulle have haft lidt bedre forudsætninger, da jeg ikke har 

haft tid til at sætte mig ordentligt ind i det. 

 – Underviser, gymnasie 
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at der i et gruppearbejde kan være elever, der ikke kommer i direkte interaktion med simulationen 

og ”blot” observerer, mens andre tager styringen51. 

Eleverne blev i spørgeskemaet konkret spurgt om, hvor lang tid de vurderede, de direkte styrede 

simulationen i forbindelse en aktion. I Figur 14 kan det ses, at eleverne har styret simulationen i vidt 

forskelligt omfang – nogle under et kvarter, andre over en halv time. Det kan også ses, at 9 pct. af 

eleverne ikke prøvede at styre simulationen. Dette kan både skyldes, at andre elever tager styringen, 

eller at eleverne selv vælger at trække sig.    

Figur 14: Individuel tid i simulationen 

   

 
Note: Figuren viser elevernes besvarelse på spørgsmålet: ”Hvor lang tid har du ca. brugt, hvor du direkte selv styrede simulationerne?”. 

N=282. Resultatet er baseret på eftermålingen. 

Det fremgår ligeledes af spørgeskemadata fra projektet, at elever, der ikke styrede simulationen, i 

signifikant mindre grad oplevede arbejdet med simulationen som interessant.  

Figur 15: Holdning til simulationen (indeks) – fordelt på individuel tid i simulationen 

 

 
Note: Figuren viser gennemsnittet på et samlet indeks, som måler elevernes interesse i simulationen. ”Tænk på, da I brugte 

simulationen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?” (var simulationen sjov, var simulationen kedelig, var simulationen 

interessant). N=282. Resultatet er baseret på efter-målingen. 

En underviser fortæller, at hun oplever, at udbyttet bliver væsentligere forringet for elever, der kun 

sidder og observerer, at andre styrer desktoplabs. Hun oplever, at det taktile element er vigtigt i 

læringsprocessen, når man anvender desktoplabs. Selvom man ”bare” sidder ved en computer, så 

                                                

51 For mere udfoldede perspektiver på dette, henvises til Sanne Lisborgs igangværende phd.-projekt om brugen af desktoplabs 
(forthcoming), som projektteamet opmærksom på denne problemstilling 
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sker der ifølge underviseren stadig en overførsel af læring, når eleven bearbejder de simulerede 

fænomener via mus og tastatur. 

 
Det er derfor vigtigt at overveje, om eleverne skal arbejde individuelt eller i grupper med desktoplabs, 

og hvordan arbejdet rammesættes. Som en underviser fortæller, er der ikke et endeligt svar, men 

en række overvejelser over fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsmodeller, som undervisere 

kan overveje ift. forskellige elevgrupper.  

 
I tabellen nedenfor er skitseret tre typiske arbejdsformer omkring desktoplabs, der er observeret i 

projektet. Det væsentlige er, uanset arbejdsform, at sikre, at alle eleverne får hånden på musen og 

aktivt bruger simulationen.  

Tabel 9: Fordele, ulemper og overvejelser ved tre forskellige arbejdsformer med desktoplabs 

Arbejdsform Fordele Ulemper Overvejelser 

Individuelt m. én 

enhed 

Eleven styrer 

simulationen, og  

gennemfører 

opgaveløsningen i 

eget tempo 

 

Eleven bearbejder 

ikke indtryk 

igennem faglig 

dialog 

Lad eleverne dele deres 

resultater/sparre med hinanden 

efter deres individuelle 

undersøgelser, så indtryk 

bearbejdes  

Grupper om én 

enhed 

Eleverne bearbejder 

indtryk igennem 

faglig dialog 

Risiko for at nogle 

elever ikke deltager 

aktivt i styring af 

desktoplabet 

Stil klare krav til gruppearbejdets 

proces eller rollefordeling (fx 

hvornår elever skal bytte roller) 

 

Grupper, m. én 

enhed pr. deltager  

Eleven styrer 

simulationen. 

Eleverne bearbejder 

indtryk igennem 

faglig dialog 

Risiko for at 

gruppearbejdet 

bliver individuelt og 

foregår i forskellige 

tempi 

Overvej, hvordan eleverne 

arbejder i takt med kommunikation 

og opgaveløsning, så de ikke 

arbejder individuelt med 

opgaverne i 

 

Opgavens åbenhed 

Forskning peger på at elever engagerer sig og lærer mere af opgaver, der ligger op til mere åbne 

undersøgelser52. I projektet oplever flere elever, at de også finder det engagerende at arbejde med 

                                                

52 Deci, E. E. (1992). The relation of interest to the motivation of behavior: A self-determination theory perspective; Kirschner, P. A., 
Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, 
Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching 

     

 

 

 Det var vigtigt, at eleverne selv sad med deres egen computer, for ellers er der noget læring, der 
går tabt. Der er det taktile, selvom man ikke sidder med det i hænderne. At det man lærer ved at 

bruge musen eller tastaturet, det bliver overført på en anden måde i læringsprocessen. Der er 
noget vigtighed i at alle gør det, selvom de gør fuldstændig det samme. Det er vigtigt, at de alle 

sammen har fingrene i det selv og ikke bare sidder og observerer. 

 –  Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 Nogle tror jeg ville faktisk være rigtig gode til at se værdi i at følges ad og sidde og snakke om 
det i et gruppearbejde, selv om de arbejder på hver sin computer. Imens andre slet ikke ville 
kunne finde ud af at følges ad. For når man har sin egen computer, så har man friheden til at 

køre selv, og det er for svært at lade være. Så der tror jeg faktisk, at man vil se ret meget 
forskelligt i en klasse. 

 –  Underviser, grundskole 
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åbne opgaver omkring simulationerne. Det er dog forskelligt, hvor åben en opgave skal være fra 

elev til elev, før den bliver uoverskuelig.   

Flere af eleverne fortæller i interviews, at de godt kan godt lide åbne opgaver i naturfag, hvor de får 

lov til selv at gå på opdagelse i et fænomen og derigennem finde problemstillinger og løsninger.  

 
I aktionerne har elever responderet godt på opgaver med simulationer, hvor der har været åbne 

spørgsmål53. Det er dog ikke alle aktioner i dette projekter, som har indeholdt den samme grad af 

åbenhed i inddragelsen af desktoplabs. Nogle arbejdsopgaver er stillet som mere bundne spørgsmål 

til eleverne. Nogle elever engageres af åbne opgaver, mens andre ifølge underviserne arbejder 

bedst, når arbejdsgange er givet og skal følges som opskrifter. Ifølge underviserne er det ikke altid 

at den mest åbne opgave altid engagerer alle elever bedst muligt. En underviser reflekterer fx i et 

interview over, hvornår det er godt at lave opskrifter og hjælpetekster til eleverne, eller fx vælge 

simulationer, som har disse elementer indbyggede. Som hun konkluderer, er det forskelligt fra elev 

til elev.  

 
Det er derfor underviseren, der didaktisk bør vurdere, om en simulation og dens indbyggede 

stilladseringer hjælper de dygtige elever for meget og derved lukker opgaven, så de keder sig. Eller 

om den hjælper de mere udfordrede elever i klassen for lidt, så de frustreres og får en mindre god 

oplevelse.  

Underviseren kan derfor overveje: 

 Valget af simulationen: hvor låst og stilladserende skal designet være? 

 Opgaverne, underviseren stiller: hvor åbne skal opgaverne være? 

 Differentieringsmuligheder: Hvordan kan der stilles differentierede opgaver?   

 Fx differentiering på simulationer: Giv adgang til flere simulationer, der kan løse opgaven – 
fx en mere kompleks og en mere simpel. Introducer også frit valg af supplerende simulationer 
til de fagligt stærke elever.   

                                                

53 Se fx afsnit 6.4.1, hvor elever er motiveret over at skulle lave egne teser med en desktopsimulation.  

     

 

 

 E: Jeg synes det er fedt når vi selv får lov til at lave eksperimenter og når vi selv skal styre det 

I: Hvad tænker du på når du siger ”styre det”? 

E: Altså når vi ikke bare får en tekst vi skal læse eller bare skal lytte til hvad vores lærer siger, 
men at vi selv lidt kan gøre hvad vi vil. 

-Elev, grundskole 

 

     

     

 

 

 Lige til den (Red: dygtige) elevtype, ja. Men der vil også være andre elevtyper, hvor jeg ville sige 
nej. Nogle trives bedst med at der nærmest er en bageopskrift, hvor de ikke kan gøre noget galt. 
Så har du fået det hele med og læringen er der også. De der lidt … piger der er meget forsigtige. 
At de propper præcis den mængde i, der skal være. Der vil det være fint med en mere udførlig 

beskrivelse. Men lege-drengene ville ikke læse det der stod. Så der ville det være overflødigt og 
mere være en restriktion for dem. Og det samme med nogle af de rigtig dygtige elever, der har 
noget forhåndsviden. Det ville være at tage tre skridt tilbage, hvis de skulle følge en vejledning. 
De ville have bedre af at lege det ind og selv forklare, hvorfor det er, som det er, i stedet for at 

det bliver proppet i munden på dem. Så der er stor forskel på elevtyperne, men også på, hvor de 
er … en 7. klasse, der aldrig har haft fysik før, vil nok synes det er grænseoverskridende, hvis 

der ikke er nogen beskrivelse. 

– Underviser, grundskole 
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 Fx differentiering på opgaven: Differentier på undersøgelsesspørgsmål eller outcome – fx 
hav ekstra, åbne opgaver klar til de elever, der løser de grundlæggende spørgsmål. Inkludér 
fx en opgave, hvor eleverne skal undersøge simulationens modelegenskaber og 
repræsentation på egen hånd og finde misvisninger. 

 Vejledninger: Hvordan kan elever bringes videre, hvis de går i stå i mere åbne spørgsmål? (fx 
gennem stilladserende arbejdsark, hints, vejledningssessions m.m.) 

Tydeligt formål 

Elever fortæller i interviews, at det er svært at engagere sig i opgaver omkring desktoplabs, hvis der 

ikke er et tydelig formål. Undervisere, der derfor ”kaster simulationen ud” til fri leg blandt eleverne, 

uden grundigt at gennemgå simulationen og formålet med deres undersøgelser, risikerer derfor at 

skabe mere forvirring end gode, faglige refleksioner.  

Eksempelvis fortæller en elev, at de skulle undersøge en desktopsimulation ud fra en række 

spørgsmål (Forklar, Hvad sker der hvis...). Men eleven oplevede, at underviseren manglede at 

gennemgå simulationen og gøre opgavens formål klart – fx forklare eleverne, hvad undersøgelsen 

skulle munde ud i, så de tydeligt kunne se, hvordan læringen fra simulationen skulle bruges i andre 

aktiviteter. Konkret betød det, at eleven blev forvirret, fremfor fokuseret. 

 

6.4 Eksempler på desktopaktioner  

I inspirationsmaterialet ”11 pædagogiske formater” er der eksempler på, hvordan desktoplabs 

konkret kan indgå i forløb med forskellige formål. Inspirationen til formaterne samt de ovenstående 

analyser stammer fra de forskellige aktioner som underviserne i projektet har planlagt, gennemført 

og dokumenteret. 

Nedenfor ses to eksempler på konkrete aktioner, som er udarbejdet af undervisere i projektet og 

viser eksempler på, hvad underviserne har valgt at undersøge i deres undervisning, når de bruger 

desktoplabs. Der er foretaget nogle nedslag i den enkelte aktion, der illustrerer pointer fra 

ovenstående afsnit om desktoplabs. Nedslag skal ikke vise ”det perfekte forløb” eller illustrere alle 

elementer i aktionen, men give et fokuseret indblik i, hvordan simulationer kan bidrage til at 

understøtte bestemte formål i et undervisningsforløb, og hvordan desktoplabs kan interagere med 

andre læremidler og -processer.  

Der gengives følgende aktionseksempler: 

     

 

 

 E: Han kunne godt have formuleret det bedre. Han kunne have taget det på tavlen først, hvor vi 
skulle starte. Vi havde bare fået et stykke papir. Det er fint nok. Men der er jo nogen, der ikke 
forstår det til at starte med eller gør det af sig selv. Det var en lidt tynd introduktion. 

I: Vidste du, hvad du skulle gøre, når du gik ind på linket? 

E: Nej ingen idé. Det var en simulation af et eller andet. Folk vidste ikke, at det var den rigtige 
hjemmeside, de var inde på. Han (underviseren, red.) virkede som om, han ikke vidste, hvad det 
handlede om. Det virkede som om, at det var noget I havde givet ham, og så skulle han give det 
til os.  

I: Brugte du papiret med spørgsmålene undervejs? 

E: Ja, jeg besvarede spørgsmålene. Det var det, jeg havde at gå ud fra.  

I: Sad du med det selv eller snakkede med andre? 

E: Jeg sad selv. Jeg spurgte læreren lidt, fordi simulationen var lidt utydelig. Der var også nogle 
ting, jeg ikke vidste, hvad var. Der var noget, man kunne få frem, der hed X, og læreren vidste 
heller ikke, hvad det var. Så sad vi lidt… Helt basalt kunne jeg godt se, hvad det gik ud på. 

– Elev, erhvervsskole 
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 At opstille hypoteser med desktoplabs 

 At udarbejde digitale elevproduktioner (til evaluering) med desktoplabs 
 

6.4.1 Hypotesedannelser med InterLab 

På en grundskole oplever en underviser i fysik i 8. klasse, 

at elever kan have svært ved at lave hypoteser og 

undersøgelsesdesign. Han undersøgte derfor, om åbne 

undersøgelser af desktoplabs kan bruges til at engagere 

eleverne i at opstille teser, som de efterfølgende skulle 

afprøve i et selvvalgt fysisk eksperiment.  

Underviserens aktion varede 10 lektioner og brugte 

indledningsvist en simulation, der omhandlede 

generatorer og induktion i en åben 

undersøgelsesproces. Formålet med aktionen var, at 

eleverne skulle opstille hypoteser om, hvad der har 

betydning for størrelsen af den inducerede spænding. I 

de efterfølgende lektioner skulle eleverne: 

 Dele og udvælge hypoteser 

 Designe forsøgsopstillinger og forsøgsvejledninger, der kunne efterprøve udvalgte teser 

 Gennemføre de fysiske forsøg 

 
I forbindelse med forløbet, der fulgte efter simulationen (forsøgsdesign, opstilling og afprøvning), var 

underviseren ydermere interesseret i at erfare, om det havde en positiv indflydelse på elevernes 

tilgang til de efterfølgende fysiske forsøg. Konkret var hans tese, at simulationen kunne give eleverne 

en bedre forforståelse for udstyret, da simulationen tilbød en ekstra visuel dimension, idet eleverne 

– modsat det fysiske udstyr – her kunne ”se” ind i udstyrets kobberspoler og magneter. Det var dog 

ikke alle de simulerede komponenter, der lignede det fysiske udstyr, som eleverne ville møde i 

fysiklokalet. Underviseren bemærkede i et senere interview, at det generelt ville være ønskværdigt 

med en højere lighed i simulationerne, så man på denne måde kunne bruge læringer fra 

simulationerne mere direkte i de fysiske forsøg (sikre transfer af læringer).  

I første lektion, hvor eleverne selv skulle benytte desktoplabet ved at styre musen, observere og 

beskrive, hvilke sammenhænge de så i simulationen, havde underviseren stillet en åben opgave – 

eleverne skulle beskrive, hvad de så og opstille egne hypoteser. Den valgte simulation var ifølge 

underviseren oplagt til en åben opgave, da den ikke ”gav noget væk” – fx i form af infobokse eller 

indbyggede opgaver – men blot viste parametre og virkninger, som eleverne kunne undersøge frit. 

Før eleverne gik i gang med opgaven, forklarede underviseren, hvordan man opstiller en hypotese, 

og hvordan den kunne formuleres med udgangspunkt i den valgte simulation. I sin gennemgang 

brugte underviseren dog eksempler på hypoteser, som kunne udledes af et fysisk, ægte forsøg, men 

som ikke kunne udledes af simulationens repræsentation alene, der manglede nogle ”real life” 

parametre. Eksempelvis gjorde underviseren opmærksom på, at temperaturen i rummet vil have 

indvirkning på magneternes rolle i et fysisk eksperiment, men at temperaturen ikke havde nogen 

effekt på magneternes rolle i simulationens model. Herved fik eleverne både illustrative eksempler 

på hypoteser og blev samtidig gjort opmærksomme på, at modeller generelt adskiller sig fra den 

fysiske virkelighed (modelleringsopmærksomhed). Eleverne undersøgte herefter simulationerne, og 

 

     

     

  

Titel: Hypotesedannelse og 

undersøgelsesdesign indenfor elproduktion. 

Problem: Udfordringen er, at nogle elever 

har svært ved at danne hypoteser og 
designe deres egne undersøgelser. 

Fokus: PhET har en simulering, der viser, 

hvordan induktion fungerer, og som kan 
stilladsere eleverne til selv at designe deres 
egne forsøg ud fra de hypoteser, som de 
også skal formulere ud fra simuleringen. 

Simulation: Generator, PhET 
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engagementet var ifølge underviseren godt. Særligt nogle af de elever, som var mindre fagligt 

stærke, virkede ifølge underviseren mere engagerede end sædvanligt. 

 
Eleverne italesatte også selv i det efterfølgende interview, at de blev motiverede af den indledende 

opgave med simulationen, fordi den var mere åben end de var vant til. Konkret tilskriver eleverne 

den øgede motivation dét, at man bliver nødt til at tænke selv, når man skal undersøge og opstille 

egne hypoteser. 

 
Simulationen tilbød gennem flere faneblade muligheder for at afprøve udstyr, observere og opstille 

hypoteser, hvorfor eleverne oplevede det som en mere spændende introduktion til emnet end fx at 

læse om det i en bog eller høre på et langt oplæg fra underviseren.  

 
Efter at have brugt simulationen i første lektion valgte eleverne teser, udarbejdede og afprøvede 

forsøgsopstillinger. I den forbindelse mente underviseren at kunne se, hvordan simulationen havde 

skabt et positivt udbytte som spildte over i de andre aktiviteter. Konkret oplevede underviseren, at 

eleverne gik nemt til den efterfølgende opgave med det fysiske forsøgsudstyr, idet de havde set 

udstyret simuleret forinden. 

     

 

 

 Adgangen til læring blev nemmere og mere konkret og derfor nemmere at få de svage elever 
med.  

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 I: Lærer I bedst, når læreren giver jer en klar opskrift, eller lærer I bedre, når det er åbne 

opgaver?  

E1: Ja når det er åbent. Så skal man selv finde ud af at løse det. Så kan man selvfølgelig få 

hjælp af læreren.   

E2: Ja frie opgaver. Nu har vi arbejdet med, hvor vi skulle afprøve nogle hypoteser, så skulle 

man selv finde på nogle.  

I: Hvordan fungerede det?  

E2: Det fungerede godt.  

I: Hvorfor var det godt?  

E2: Man føler sig lidt mere fri. Det giver noget mere plads inde i hovedet, når man ikke er bundet 

til noget. Så tænker man selv lidt mere over det, man laver. Nogle gange forstår man ikke, 

hvorfor man laver det, når det ikke er frit. 

– Elever, grundskole 

 

   
 

 

     

 

 

 E1: Vi fik den der simulation, og så skulle vi sætte hypoteser op og finde ud af metoden, og så 
skulle vi afprøve hypoteserne bagefter.   

I: synes I, det var anderledes at starte et undervisningsforløb på den måde?  

Alle: Ja.  

I: På en god eller dårlig måde?  

Alle: På en god måde.   

I: Hvorfor?  

E1: Tit starter et forløb med, at vi bare skal læse en bog om, hvad det egentlig er, man har om, 
eller man får en lang forklaring af læreren. Så er det sjovere selv at tænke over, hvad det er, 
man egentlig laver. 

– Elever, grundskole 
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6.4.2  Digitale evalueringsprodukter 

På en grundskole oplevede to undervisere i fysik i 8. 

klasse, at eleverne manglende alternative og nemt 

tilgængelige muligheder for produktafleveringer. Særligt 

formidlingsværktøjer, der hurtigt kunne hjælpe eleverne 

med aktivt at demonstrere, hvad de havde lært, uden 

manglende forsøgskompetence kom i vejen. 

De undersøgte derfor, hvordan eleverne kan bruge 

simulationer til at lave et kreativt evalueringsprodukt som 

afslutning på et længere undervisningsforløb om energi.  

Eleverne lavede en undervisningsvideo til en fiktiv 7. 

klasse, hvor de filmede en simulationen via skærmoptagelse, der skulle demonstrere deres viden 

om generatorer og de faktorer, der spiller ind på deres ydeevne. Den afsluttende opgave skulle 

bringe både formidlings- og samarbejdskompetencer i spil. Desuden var en væsentlig motivation for 

at inddrage simulationer i demonstrationen fremfor et fysisk forsøg, at alle elever fik mulighed for at 

demonstrere deres erhvervede teoretiske viden uden at deres individuelle forsøgskompetencer blev 

en barriere54. 

Aktionen startede med, at eleverne havde et 7-ugers forløb med introduktion til menneskets brug af 

forskellige energikilder og de heraf afledte miljømæssige konsekvenser. Eleverne arbejdede i de syv 

uger både med fysiske forsøg, bogmaterialer og billeder, der alle omhandlede drivhusgasser og -

effekter, energiformer, generatorer, transformatorer, syreregn mm. Som et led i opsamlingen fik 

eleverne til opgave at lave et kommunikationsprodukt, med en fiktiv 7. klasse som målgruppe, der 

specifikt handlede om generatorer og faktorerne for deres ydeevne (i alt 4 lektioner). Eleverne fik 

udleveret en opgavebeskrivelse, hvor de centrale begreber og teorier var anført og blev derefter 

introduceret til både Screencastify (program til skærmoptagelse) og PhET simulationen. Eleverne 

blev inddelt i grupper med to personer og skulle starte med at lave et manuskript til optagelsen og 

efterfølgende filme og indtale speaken, hvor de forklarede udstyret og virkningerne med 

simulationen. Et krav til opgaven var, at begge elever skulle indtale speak.  

Underviserne oplevede, at eleverne gik engageret til opgaven, hvilket givetvis ikke kun skyldtes 

involveringen af simulationen, men også dét, at simulationen blev kombineret med en kreativ opgave 

og krav til et produkt, som slutteligt skulle evalueres. I deres observationer af eleverne i aktionen har 

underviserne bemærket, at simulationens visuelle element bidrog positivt til elevernes deltagelse i 

                                                

54 I de mere undersøgende faser af et forløb, ville underviserne ikke på denne måde eliminere forsøgskompetencen, da det er essentielt 
at prøve kræfter med, og udvikle sig i, de fysiske forsøg. I situationer med en opsamlende evaluering som her, hvor eleverne på to 
lektioner skal demonstrere viden på tværs af forskellige forsøgsopstillinger og filme det, giver det dog mening for underviserne at lade 
elever demonstrere deres teoretiske viden uden forsøgskompetence bliver en barriere.  

     

 

 

 Det fungerede ret godt. Eleverne fik med det samme en forforståelse af, hvad induktion var, 
igennem simuleringen. Da de først havde fanget, at de kobberspoler, de havde i simulationen, 

dem havde vi også liggende nede i vores fysiklokale, så var det nemt at lave 
forsøgsvejledningen og få en tese afprøvet. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

 

     

     

  

Titel: Menneskets brug for energi  

Problem: At kunne evaluere på et afsluttet 

emne, hvor elevernes forsøgskompetencer 
ikke begrænser dem i at vise den tillærte 
viden. 

Fokus: Simulationen skal bruges til at 

evaluere elevernes viden om hvilke 
faktorer, der spiller ind på en generators 
ydeevne samt deres generelle viden knyttet 

til spoler, magneter og elektrisk energi. 

Simulation: Generator, PhET 
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gruppernes faglige diskussioner. Visualiseringen gjorde det nemmere for nogle elever at diskutere 

teorien, og de fagligt stærkere elever fik som en del af aktionen mulighed for at tilvælge og beskrive 

de mere komplekse sider af modellen på eget initiativ.  

 
Efter eleverne havde afleveret det endelige produkt, talte underviserne med eleverne om aktionen. 

Nogle elever kommenterede på dét at bruge simulationer i stedet for fysiske forsøg. En af eleverne 

oplevede det som et positivt bidrag fra simulationen, at han slap for de fysiske forsøgsopstillinger. 

Dette, da han selv vurderede, at han så havde mere tid til at forstå teorien i simulationen, hvilket 

understøtter undervisernes antagelse om, at manglende forsøgskompetence kan være en hindring 

for nogle elever. 

 

Underviserne talte dog også med to elever, de vurderede som fagligt dygtige, der hellere ville have 

løst opgaven med fysiske forsøg. Som eleverne forklarede, var selve det at stille forsøgene op og få 

det vil at virke en del af motivationen.  

 

7. VR-labs 

I dette kapitel samles op på projektets erfaringer med VR-labs. Der gennemgås: 

 Opstart på VR-sporet: deltagernes udgangspunkt 

 De digitale fordele og ulemper ved VR 

 Oplevet udbytte 

 Forklaringer på positive udbytter, herunder betydningen af elevpræferencer/forudsætninger og 
didaktiske greb 

 Eksempler på VR-aktioner  

 Implementeringsperspektiver 

 

7.1 Opstart på VR-sporet 

Ved projektets start viste et kort survey blandt deltagerne, at 26 pct. af underviserne havde prøvet 

at bruge VR i undervisningen. De fleste dog kun en-to gange og ikke nødvendigvis i regi af 

     

 

 

 Eleverne deltog mere i gruppernes snakke, og det var nemmere for eleverne at indgå i en faglig 
diskussion pga. simulations evne til at vise teoriens funktion…  Eleverne viste mere lyst til at 

uddybe deres viden om teorien, idet de lykkedes med at kunne beskrive og forklare en model, 
der var mere kompleks (pga. muligheden for at ændre på forsøgets input), end de er vant til at 

undervisningen indeholder. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 Opgaven har været sjovere med simulationen. Jeg har forstået det faglige hurtigere - det var 
lettere at se - jeg kan ændre på forsøget, som jeg selv vil. Hellere se det end at læse om det.  

Man skal ikke bruge tid på at stille op, og derved får jeg mere tid til at forstå det. 
 – Underviserobservation (elevcitat), grundskole 

 

     

     

 

 

 Federe at gøre det i virkeligheden - at sidde med forsøgsopstillingen i hænderne, får det til at 
virke mere virkeligt - at stille det op selv og få det til at virke motiverer mig. 

 – Underviserobservation (elevcitat), grundskole 
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naturfagene. Flere undervisere fortalte, at det at de kunne gøre sig flere erfaringer med VR-labs var 

en væsentlig motivationsfaktor for at søge om deltagelse i projektet.  

 

Uagtet at nogle undervisere havde en smule erfaringer med VR-labs og ejede et VR-headset eller 

to, startede de fleste af de deltagende skoler på aktioner med VR-labs uden erfaringer. De fleste 

deltagere skulle derfor først indkøbe og opsætte VR-udstyr, så eleverne kunne benytte det, samt 

finde simulationer af relevans for naturfagene og deres aktioner. I januar 2021 fik underviserne, som 

optakt til deres arbejde med VR-labs, mulighed for at deltage i et oplæg om VR-labs og didaktiske 

overvejelser over brugen. Oplægget blev holdt af lektor Guido Makransky fra Virtual Learning Lab. 

Endvidere blev der i regi af projektet udarbejdet en vejledningsguide til brug på de deltagende skoler, 

omhandlende et udvalg af de forskellige hardwareløsninger på VR-området. De undervisere, der 

valgte at arbejde med VR-labs i deres aktioner fik derudover tilbud om individuel vejledning på deres 

aktioner fra de forskere, der er tilknyttet projektet. COVID-19 nedlukningerne af skolerne i foråret 

2021 betød dog, at indkøb og den nødvendige afprøvning af VR-hardware flere steder blev kraftigt 

forsinket, da flere undervisere og it-vejledere havde brug for at mødes på deres skoler og få udstyret 

klargjort. I samme periode lukkede Labster ned for VR-adgangen til deres simulationer, af hensyn til 

smittefaren ved deling af fysisk udstyr såsom headsets, hvilket slankede udbuddet af relevant 

software betragteligt. Underviserne i projektet måtte derfor lede efter andre VR-simulationer. Det 

resterende udbud bar dog præg af begrænsede muligheder for åbne og interaktive undersøgelser 

og udfordrede delvist definitionen på et interaktivt laboratorie. Det vigtigste for projektets udførsel 

var dog, at underviserne fandt VR-simulationer, som var relevante at afprøve i naturfag, hvorfor 

simulationer på kanten af definitionen også kunne inddrages, hvis de gav mening for underviserne. 

Eksempelvis blev brugt VR-simulationen journey inside a cell brugt. Den er interaktiv i den forstand 

at brugeren har bevægelsesfrihed til at observere udvalgte aspekter af cellens indre, men er uden 

egentlige parametre at skrue på.  

 

I alt er syv grundskoler, tre gymnasier og to erhvervsskoler i gang med at undersøge, hvordan man 

kan bruge VR-labs i naturfagsundervisningen. Grundskolerne nåede generelt længst med at afprøve 

forskellige simulationer og udarbejde konkrete aktioner. Aktioner, som projektteamet på skolebesøg 

kunne observere og spørge ind til55. Erhvervsskolerne og til dels gymnasierne afsluttede grundet 

tidspres efter nedlukningsperioderne mere arbejdet i den eksperimenterende fase. Uanset om 

underviserne kun nåede at eksperimentere og ikke at gennemføre konkrete og virkelighedstro 

undervisningsforløb, ser underviserne på tværs af de deltagende skoler potentiale i at anvende VR-

labs i naturfagsundervisningen. Vurderingen er dog også, at potentialet ved VR-labs er svære at 

indfri. Det skyldes ifølge underviserne, at udbuddet af gode VR-labs ikke er stort, og at både tekniske 

barrierer og markedsforhold (pris og tilgængelighed), hæmmer integrationen i undervisningen. 

Underviserne vurderer, at der derfor er en naturlig grænse for, hvor meget de kan bruge VR-labs 

fremadrettet, omend de gerne vil56.  

 

                                                

55 VR-labs som underviserne har undersøgt og/eller brugt i projektet, kan findes i bilag A 
56 Dette gennemgås nærmere i kapitel 7.5: Implementering af VR 

     

 

 
 

Jeg tror, det, der fangede interessen for mig i det her projekt, det var at … man er jo hele tiden 
på udkig efter, om der er nye måder at arbejde med faget på og nye teknologier. Vi vidste jo 

godt, at det her med VR var på vej ind, men var ikke lige klar over, hvad det kunne, så det der 
med at undersøge hele tiden, hvad der er af nye ting. 

– Underviser, grundskole 
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Da VR-labs har er særligt ressourcekrævende indledningsvist i forhold til udvalget af relevante og 

tilgængelige simulationer til naturvidenskabelige fag, peger flere undervisere på, at VR-labs bør 

tænkes ind i tværfaglige samarbejder på skolen. Hvis flere forskellige fagundervisere kan se et 

potentiale ved VR-mediet generelt på tværs af fag, kan opstartsomkostningerne på skolerne, målt i 

både timer og kroner, bedre retfærdiggøres. Ligeledes vil en mere tværgående VR-indsats give 

vidensdeling mellem både undervisere i naturvidenskabelige fag, andre fag og it-afdelingen57.  

 

 

7.2 Fordele og ulemper ved VR som digitalt medie  

VR-headsets giver eleven et andet perspektiv på simulerede objekter, end de får med desktoplabs. 

Konkret fordi headsets er en immersive teknologi58, der giver eleverne en øget følelse af 

psychological presence, hvilket betyder en oplevelse af, faktisk at være til stede i den virtuelle 

verden. Konkret skabes denne følelse af flere ting: Både det, at eleven lukkes ”ude” af klasserummet 

og ind i simulation, da elevens opmærksomhed fanges i headsettets gengivelse af både billeder og 

lyd. Derudover skal eleven også i de mere interaktive simulationer aktivere kroppen med 

dertilhørende controllers for at interagere direkte med objekterne. Undervisere og elever fremhæver, 

at det er graden af tilstedeværelse, som er VR-labs’ store fordel, og som adskiller mediet fra andre 

læremidler. 

                                                

57 Disse pointer gennemgås dybere i afsnit 7.5: Implementering af VR  
58 Immersion refererer primært til de tekniske karakteristika ved VR, der giver brugeren en følelse af tilstedeværelse, når de tager 
headsettet på. Immersion refererer til parametre som skærmopløsning, realistisk lyd, synsfelt og mobilitet. 

     

 

 

 

Der ligger også en kæmpe motivation i at bruge det… (men) Det handler simpelthen om, at den 
teknologi ikke er blevet stor nok eller har modnet nok ift. at kunne bruge det i 

undervisningssammenhænge, mere specifikt VR-briller. 

– Pædagogisk leder, grundskole 

Hvis VR er noget, vi skal bruge meget, så er vi afhængige af, at det er apps, som ligger på 
Oculus Store, for lige så snart vi skal ud i side-loadning og kabel til og computer, så begynder 

det at blive besværligt. Så bliver tidsforbruget for højt ift. udbyttet. Skolen har heller ikke 
computere, der kan trække høj grafik eller internet til at 10 elever kan downloade på én gang.  

– Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Flere dansk- og historielærere har benyttet sig af det (VR). Det er enormt spændende. Det 
kommer til at gøre det mindre sårbart, når flere kender det. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

  

Jeg tror, at det som PhET-simulationerne mangler, og det som VR-simulationerne kan, det er 
lige præcis den der immersion. Nu kommer jeg i tanke om en PhET simulation med skateboard, 
hvor man kan ændre på rampen. Og det kunne jo være enormt fedt selv at være den dreng, der 

stod på skateboardet. Det tror jeg kunne være en anderledes læring. 
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VR-labs bidrager qua sit hardware et andet perspektiv på naturfaglige fænomener end de øvrige 

InterLabs i projektet. Dog betyder hardwareelementerne (headsets, controllere) også, at der er 

begrænsninger for, hvornår og hvordan VR-labs kan bruges. Typisk kan… 

 … eleverne kun bruge VR-labs hjemmefra, hvis de selv har et VR-headset (m. controllere). 

 … eleverne ikke befinde sig i samme simulation. De kan derfor kun opleve samme fænomener 
på samme tid, hvis de transmitterer oplevelsen til en monitor alle kan se, hvilket kræver ekstra 
udstyr59.  

 … der være brug for en del fysisk plads i klasselokalet, hvis flere elever skal kunne bevæge sig 
frit rundt på en gang.  

 

7.3 Det oplevede udbytte af VR-labs 

Nedenfor præsenteres hvad VR-labs kan bidrag med i undervisningen samt hvilke elevgrupper, som 

ser ud til at drage særlig nytte af brugen af VR-labs.  

I projektet har underviserne brugt vidt forskellige VR-labs til at gennemføre forskellige aktioner. I den 

forbindelse er undervisere og elever blevet interviewet om deres oplevede udbytte, ligesom elever, 

der har arbejdet med udvalgte aktioner60 har besvaret et spørgeskema. Fundene er oplevelser på 

tværs af skolerne, der har gennemført VR-lab-aktioner i projektet, dvs. på tværs af et varieret 

empirisk materiale. Det er derfor vigtigt, at de ikke læses som udtryk for, at brugen af VR-labs i 

undervisningen i sig selv eller altid resulterer i de beskrevne oplevelser. For som analysen viser, 

indgår VR-labs i en kompleks kontekst, hvor udbytte skabes i sammenspil mellem den enkelte 

undervisers didaktiske kompetencer, aktionens formål, det faglige indhold samt klassens 

elevgrundlag. 

Først gennemgås forskellige aspekter af det oplevede udbytte. Dernæst opstilles mulige forklaringer 

på, hvorfor nogle elever oplever højere eller mindre fagligt udbytte i mødet med VR-labs. 

 

7.3.1  Udbytteformer 

I det følgende beskrives to forskellige former for udbytte, som de opleves af undervisere og elever: 

 Situeret interesse 

 Forståelser af naturfaglige fænomener 

I forbindelse med måling af situeret interesse i projektet inddrages spørgeskemadata, der har en klar 
overvægt af elevbesvarelser fra grundskolen og ingen fra erhvervsskolerne.  

Eleverne er også blevet stillet spørgsmål, der kan pege på graden af self-efficacy og faglig interesse. 
Der findes ingen signifikant udvikling på disse parametre, hvorfor de ikke behandles mere i denne 
rapport. 
 

                                                

59 Udviklingen på dette område er dog i fremgang, og der er nu begyndt at komme softwareløsninger og simulationer, hvor flere brugere 

kan mødes i en virtuel verden. Det er et åbent spørgsmål, hvornår det bliver muligt for nye simulationer af naturfaglige relevans.     
60 De benyttede simulationer i aktionerne kan ses i metodebilag A 

– Underviser, grundskole 
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7.3.1.1 Situeret interesse 

I spørgeskemaet, som eleverne har besvaret efter endt aktion, er eleverne blevet bedt om at vurdere, 

hvor interessant de fandt arbejdet med et konkret VR-lab. De anvendte spørgsmål bruges til at måle 

elevernes situerede interesse – dvs. den interesse de forbandt med en særlig situation eller opgave.  

Som det kan ses i nedenstående tabel, er 70 pct. af eleverne helt enige eller enige i, at arbejdet med 

simulationen var sjovt. 61 pct. var helt enige eller enige i, at det også var spændende. 12 pct. er helt 

enige eller enige i, at arbejdet med simulationen var kedeligt.  

Figur 16: Holdning til simulationen 

 
Note: Figuren viser elevernes besvarelse på spørgsmålet: ”Tænk på, da I brugte VR-simulationen. Hvor enig eller uenig er du i følgende 

udsagn?”. N=111. Resultatet er baseret på eftermålingen.  

Elevernes vurderinger afspejler sig i undervisernes oplevelser og observationer, samt elevernes 

udsagn i interviews. Det er forholdsvist klart, at VR-labs som medie har en nyhedsværdi og kan give 

en større del af eleverne en variation i undervisningen, som de finder spændende og sjov. 

 
Selvom VR-labs umiddelbart kan skabe interesse blandt eleverne i en undervisningssituation, så er 

det ikke ensbetydende med, at det fører til nye faglige forståelser hos dem. Analyserne af data i 

projektet peger på, at det både kræver gode og undervisningsrelevante simulationer og grundige 

didaktiske overvejelser fra underviserne at omsætte mediets umiddelbare fascinationskraft til gode 

undervisningsforløb. 

 

7.3.1.2  Forståelse og formidling af naturfaglige fænomener 

Flere undervisere og elever oplever, at VR-labs kan give elever nye visuelle forståelser af 

naturvidenskabelige fænomener, eller hvad man kan kalde udvikling af elevernes mentale modeller. 

De peger også på, at de interaktive oplevelser gør det nemt for eleverne at genkalde mentale billeder 

fra simulation, der kan bruges som henvisning i faglige dialoger mellem underviseren og eleverne. 
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Jeg syntes arbejdet med VR-simulationen
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simulationen

Arbejdet med VR-simulationen var sjovt

Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig

     

 

 

 

Jeg har jo selv VR derhjemme, og det elsker jeg, så uanset om der var VR i et fag, som jeg ikke 
kan lide, så vil jeg jo stadig være der og kunne lide det, fordi VR er sjovt. Man lærer også meget 

mere med det, fordi man ser dybere ind på tingene. 

 – Elev, grundskole 

Da vi nævnte for dem, at vi skulle have VR, var de helt oppe at køre over det. Så der var noget 
begejstring omkring det, uden at de vidste, hvad vi skulle bruge dem til. 

 – Underviser, grundskole 
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Når eleverne arbejder i et VR-lab oplever de i høj grad at være til stede i den virtuelle verden. Selvom 

der mangler taktile elementer, beskriver flere elever, hvordan det alligevel føles tilnærmelsesvist 

virkeligt at interagere med objekter i det virtuelle miljø. I interviews kan man høre på eleverne, at det 

ikke kun er simulationens grafik og lyddesign, der skaber en engagerende oplevelse. Det er også 

dét, at eleverne aktivt bevæger sig rundt i lokalet med deres krop og fx bruger armen, fremfor at 

klikke med en finger på en mus, når de samler virtuelle objekter op for at undersøge dem. 

 
Når eleverne møder et fænomen i det virtuelle miljø, oplever flere elever, at det kan hjælpe dem til 

at forstå fænomener og sammenhænge bedre. Et er, at de engageres af selve oplevelsen, og 

herigennem interagerer med det faglige indhold. Noget andet, at VR-labs har potentiale til at vise 

naturfaglige repræsentationer af ellers utilgængelige fænomener på måder, som er mere 

detaljerede, dynamiske eller rumlige, end det er muligt at gøre på papir og skærm. Et eksempel fra 

en aktion illustrerer pointen61. I undervisningen skulle hendes elever lære om cellers opbygning 

gennem 2D billeder og mikroskoper, før de skulle besøge en celle i en VR-simulation. I simulationen 

blev eleverne overraskede over detaljegrader og former på dele af cellen og brugte aktivt de nye 

indtryk i en modelleringsopgave, der omhandlede cellens opbygning. 

I projektet oplever undervisere og elever også, at VR-lab-oplevelser giver eleverne mentale billeder, 

de har lettere ved at huske eller genkalde efterfølgende. Det tilskrives igen at en oplevelse 

bearbejdes kognitivt på en anden måde end en tekst, fordi man i simulationen bevæger sig fysisk, 

ser og lytter. En underviser fortæller i et interview om, hvordan eleverne efter en VR-lab-oplevelse 

lettere kunne genkalde, hvad de havde foretaget sig samt hvilke faglige elementer, de var stødt på, 

end de normalvis kunne efter undervisning med teoretisk gennemgang. 

                                                

61 Se eksempel på aktion i afsnit 7.4.2: Modellering af mikroforhold.  

     

 

 

 

Hvis man viser mig, hvordan jeg skal gøre det, så gør jeg det med hænderne, og så lærer jeg 
det. Jeg kan ikke bare blive fortalt om det. Brillerne hjalp 100% med at forstå mere, hvad et atom 

er. 

 – Elev, erhvervsskole 

Jeg tror også, at VR gjorde, at vi bedre forstod, hvad det her er, og hvad der sker her. 

 – Elev, grundskole 

 

     

     

 

 

 

E2: Det er sjovere at have i hånden, at man kan tabe det og se, hvad der sker.  

I: Er det lige som at have den i hånden? 

E1: Man kan ikke mærke det, men man kan se det og fornemme det. Så det synes jeg lidt. 
(Folkeskolen) 

E3: Det gjorde en forskel, at man nemmere kunne lære det. Og nok bedre kunne huske det, fordi 
man ikke gør det så tit – så kan man nok bedre huske det, når det foregår i VR. 

– Elever, grundskole 
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Undervisere og elever i projektet oplever også, at VR-labs kan tjene som en fælles, visuel 

referenceramme, der skaber kvalitet i de faglige dialoger. En underviser bemærker eksempelvis, 

hvordan en VR-simulation gav en fællesoplevelse, der var med til at kvalificere den faglige dialog i 

klassen. Eleverne havde i en VR-simulation undersøgt, hvilken effekt produktion af forskellige typer 

fødevare havde på fremtidens klima. Konkret ved at eleverne gav simulationen forskellige inputs til 

beregning og så rejste de 30 år frem i tiden for at observere klimakonsekvenserne i en nationalpark.  

 

 

7.3.2  Forklaringer på positive udbytter 

I det følgende ses nærmere på hvilke elevgrupper, der responderer særligt godt på arbejdet med 

VR-labs samt de didaktiske faktorer, der fremmer og svækker udbyttet. I den sammenhæng ligner 

VR-labs på mange måder desktoplabs. Fra empirien ses tendenser til, at VR-labs appellerer til de 

samme elevtyper og beror på de samme stilladseringsovervejelser som desktops, hvorfor disse 

emner ikke behandles igen. Der henvises til afsnit 6.3.2 for uddybning heraf62.  

VR-labs er dog alligevel væsensforskellige fra desktoplabs. Derfor ses der i det følgende nærmere 

på nogle fund, som minder om fundene fra desktoplabs, men i VR-labs-henseende er mere tydelige. 

Disse fund er: 

Elevpræferencer eller forudsætninger af betydning for et positivt udbytte 

 Elever, med skoletræthed eller koncentrationsbesvær 

 Elever, som får kvalme (reagerer negativt) 

 

Didaktiske valg og tilrettelæggelser af betydning for et positivt udbytte 

 Gruppearbejdets former og tilrettelæggelse 

 Vigtigheden af redidaktiksering/fagliggørelse af underholdende simulationer 

 

                                                

62 VRlabs tiltaler også elever med præferencer for visuelle læremidler, it, interaktive opgaveløsninger, m.m.  

     

 

 
 

Hvis det er en tekst, så kan de ikke altid huske, hvad de har læst (…). Jeg kunne hive 
oplevelsen frem som eksempel. Da vi fx skulle snakke om, hvordan lyset påvirker planeterne, 
kunne jeg referere til, at alle havde stået med jorden i hånden og prøvet at dreje den rundt. Og 
der kunne de se lyset fra byerne og se dag/natcyklussen for sig. Det var tydeligt, at det kan de 

huske, de har gjort. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

     

 

 

 

Det var svært at skelne mellem, om det var teknologien, eller om det var det faglige i det. Men vi 
havde nogle gode snakke efterfølgende, at det var meget tydeligt, at havde man en kødfri dag 

om ugen, og hvad vil der så ske. Så eleverne havde noget at trække på af fælles oplevelser, så 
det var med til at opkvalificere det. 

 – Underviser, grundskole 

Så vidste man, hvordan det faktisk så ud, og man havde fået en masse viden, som man kunne 
bruge videre og snakke med sine kammerater om.  

– Elev, grundskole 
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7.3.2.1 Betydningen af elevpræferencer/-forudsætninger 

Nedenfor ses nærmere på de forudsætninger og præferencer hos eleverne, som påvirker deres 

oplevelse og udbytte.  

Elever, med skoletræthed eller koncentrationsbesvær 

Generelt oplever undervisere og elever, at VR-labs kan fange opmærksomheden fra mange 

forskellige elever, flere VR-produkter tilbyder en underholdende oplevelse, der er et afbræk fra den 

traditionelle undervisning. Dette tiltaler flere elever, også dem som ikke selv har valgt naturfag (i fx 

grundskolen) eller har valgt en erhvervsrettet uddannelse, hvor naturfagsundervisningen ses som 

”et skolefag” man gerne vil væk fra.   

 
Flere elever oplever, at VR-labs kan engagere elever, der er trætte af skole og naturvidenskabelige 

fag. VR-labs engagerer dem ikke nødvendigvis dybt i det faglige indhold efterfølgende, men det 

engagerer dem som minimum i undervisningssituationen og de VR-relaterede aktiviteter.  

 
Eleverne forklarer selv, at VR-labs tiltaler de mere skoletrætte elever eller hjælper dem til at 

koncentrere sig i undervisningen. Et er, at hele kroppen bliver sat i spil, når eleverne skal navigere i 

VR-simulationerne og at eleverne således aktiveres. Noget andet er, at eleverne i simulationen 

kommer ind i en virtuel verden, hvor smartphones, klassekammerater mv. forsvinder omkring dem 

og kun lader de simulerede aktiviteter tilbage. 

 
Det er en væsentlig pointe, at VR kan fange disse elevers interesse i naturfagstimerne. Det er derfor 

oplagt at bruge VR som en ”starter” på et forløb, hvor man gerne vil engagere eleverne i en 

problemstilling eller emne. Herefter er det op til underviseren at overveje, hvordan den situerede 

interesse fastholdes og omsættes i faglige opgaver. 

     

 

 
 

(Om fysik/kemi) Et af de værre fag. Det eneste fede ved det er eksperimenter. Der hvor man 
skal sidde og skrive, det er kedeligt. Alt muligt – afleveringer og sådan noget. 

– Elev, grundskole 

 

     

     

 

 

 

Altså jeg vil sige: Arbejd i det. 100%. Få det ud i verden og få det ud på skoler. Arbejd så meget I 
kan for det, for det er en fed ting, og det er noget, der giver motivation til elever, som måske ikke 

gider skole. 

– Elev, erhvervsskole 

Ja, helt klart en sjovere måde at lære på. En måde at få elever der ikke rigtig orker fysik og kemi, 
at få dem ind i timen og gøre dem aktive. 

 – Elev, grundskole 

 

     

     

 

 

 

I: Hvorfor skulle I bruge VR? 

E1: Fordi vores klasse er meget ukoncentreret og dårlige til at sidde stille.  

E2: Hvis det bare var en film, ville de finde telefonen frem eller chromebook og snakke i timen. 
Her bliver de mere fascineret af dét med VR. 

– Elever, grundskole 
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Elever, med kvalme 

Underviserne i projektet oplever, at der typisk sidder 1-3 elever i undervisningen, som reagerer 

fysiologisk dårligt på VR-labs. De får typisk lettere kvalme eller lettere hovedpine efter længere tids 

brug hvilket kan forringe oplevelsen og den efterfølgende deltagelse i undervisningen. I interviews 

med elever fås det samme billede. 

 

 

 

 
Man bør som underviser være opmærksom på, at man i sin klasse har nogle elever, der kan opleve 

lettere ubehag ved at anvende VR-labs. Der bør derfor indtænkes naturlige pauser eller opgaver ind, 

som kan løses igennem kortere forløb.   

7.3.2.2  Betydningen af didaktiske til- og fravalg 

I dette afsnit ses nærmere på, hvordan arbejdsformer og redidaktisering får indflydelse på de enkelte 

elevers oplevelse og udbytte af VR-labs. Konkret ses på: 

 Gruppearbejdets former og tilrettelæggelse 

 Vigtigheden af redidaktisering – fagligt fokus og efterbehandling 

 

Gruppearbejde: Udfordringer og svar 

Undervisere og elever fortæller, at det kan være udfordrende at holde motivationen oppe, når man 

arbejder med VR-labs i gruppearbejde, hvis man bliver passiv tilskuer til andres undersøgelser med 

VR. Eleverne kan blive passive tilskuer på grund af to ting, som knytter sig til hardwarens 

begrænsninger: For det første skærmes eleverne af fra hinanden, idet en i gruppen typisk har 

headset på, og andre ikke. Dette gør interaktionen mellem elever svær, idet eleverne ikke kan 

kommunikere med øjne og mimik, som de normalt ville. For det andet har eleverne sjældent hver sit 

VR-headset, hvorfor at deltagerne ofte kan stå i venteposition, mens en kammerat har VR-headsettet 

på. Der er dog flere muligheder for at imødekomme disse udfordringer. 

Ligesom ved andre InterLabformer, har VR-labs en udfordring med at simulationer typisk kun har en 

adgang (ét digitalt interface), og derved kun kan styres af en elev ad gangen. I 

spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne i projektet, der arbejder med VR-labs, ses, at der er 

elever, som ikke får lov/når/vælger at styre interfacet, og som konsekvens heraf oplever mindre 

interesse for arbejdet end de elever, der styrer interfacet. Selv når elever får lov at styre headsettet, 

kan der også ses tendenser til, at motivationen udfordres for elever, der står i venteposition. Konkret 

     

 

 

 

E1: Det har været megasjovt.  

E2: Men man kan godt få lidt ondt i hovedet – man skal ikke kigge ind i skærmen i for lang tid.  

E3: Blive lidt køresyg. 

E1: Det gør jeg ikke 

E4: Heller ikke mig. 

- Elever, grundskole 
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bemærker undervisere og elever i den forbindelse, at det kan være svært at holde motivationen oppe 

i et gruppearbejde, hvis man er den elev, der ikke har VR-headsets på. 

 
Flere ting kan være årsag til, at nogle elever får mindre tid med VR-headset, end det er optimalt: 

 Der er kun få VR-headsets til deling i klassen 

 Alle skal deltage i simulationerne på samme tid i undervisningsforløbet (hvorfor der er rift om 
headsets) 

 Grupperne om ét headset er for store 

 Nogle elever tager styringen/vil lave ”det sjove” 

 
Der er flere måder at komme omkring dette på. For det første skal underviseren først skabe reel tid 

til den enkelte person i headsettet. Derefter skal processen for gruppearbejdet tilrettelægges 

således, at alle kommer igennem og stadig er beskæftiget, når de ikke selv har brillerne på. Begge 

dele kan adresseres gennem flere (supplerende) tiltag: 

Hardwaremæssige tiltag: 

 Hvis alle elever skal bruge VR på samme tidspunkt i forløbet: Sørg for, at der er nok briller til at 
danne mindre grupper af maks. 2 personer 

 Hvis du kun har få briller: Planlæg brugen af VR som en fleksibel del af et længere projektforløb, 
hvor grupperne skiftevis kan bruge simulationen på forskellige tidspunkter 

 Brug screencast hvis muligt: Brug en opkoblet monitor til at vise resten af gruppen, hvad eleven 
i brillen oplever, så der kan være en fælles dialog undervejs (indret evt. et midlertidigt VR-rum, 
hvor der er ro til gruppens fælles bearbejdning). 

 

Opgavemæssige tiltag: 

 Skab tydelige forventninger til arbejdsdeling: Skab tydelige forventninger til, hvordan gruppens 
medlemmer skal arbejde med simulationen. Overvej, hvorvidt alle skal igennem én hel gang hver, 
skal observere eller løse hver sin specifikke aktivitet, osv.  

 Forbind arbejdet ”inde” simulationen med arbejdet ”udenfor”: Giv eleverne opgaver, der kun kan 
løses gennem samarbejde mellem elever indenfor/udenfor simulationen. Eksempelvis kan det 
være elevens opgave udenfor simulationen at fortælle eleven indenfor, hvad man skal observere 
eller afprøve. Eleven indenfor skal så beskrive sin observationer, teser eller forsøgsresultater, 
således eleven udenfor kan notere dem på et arbejdsark. Overvej, hvordan ”adskillelsen” kan 
bruges positivt: Fx til at træne elevernes evner indenfor observation, faglig formidling og 
samarbejdsevner 

Vigtigheden af redidaktisering 

VR-simulationer kan være underholdende. De kan også i en eller anden grad ”stå” for 

undervisningen, idet opgaverne måske er indbyggede, eller at eleverne kan besøge fx biotoper og 

rumstationer og via en fortællestemme/tekstbokse få faglige inputs. Men analyserne viser, at det er 

     

 

 

 

Men har man ikke brillerne på, er det svært at holde motivationen oppe. Ellers skal der være 
endnu flere skriftlige spørgsmål forberedt. 

 – Underviser, grundskole 

Hvis en ven laver det helt alene, så føler man bare lidt, at man er udenfor og sidder og skriver. 
Så venter man. 

– Elev, grundskole 
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vigtigt, at underviserne ikke ser simulationerne som færdige og selvstændige læremidler, hvis det 

faglige udbytte skal højnes (plug and play). Tværtimod skal underviserne ind og igennem egne 

opgaveformuleringer og kreative bearbejdninger give simulationerne et klart faglig formål, som 

forbinder sig til efterfølgende aktiviteter, hvis eleverne skal have mere ud af VR end ”blot” en 

oplevelse.  

I projektet er der eksempler på aktioner, hvor undervisere har behandlet VR-simulationer som et 

selvstændigt miniforløb indenfor et større undervisningsforløb, og således ikke integreret dem i et 

naturligt sammenspil med andre læremidler. Det kan måske ses som et udtryk for en ide om, at VR 

kan engagere eleverne i en lidt mere åben eller sjov opgave, for at man derefter kan arbejde videre 

med et fagligt beslægtet indhold. Eksempelvis har nogle undervisere ikke stillet eleverne klare 

opgaver om fx observationsfokus som de kunne tage ”med ind” til en VR-simuleret oplevelse, og 

efterfølgende har de samlet op med eleverne i en mere løs ”hvad tænker I så”-snak.  

I de tilfælde hvor undervisere i projektet i mindre grad har formået at integrere VR-labs mere naturligt 

med andre læremidler, kan det skyldes flere ting: 

 Undervisere kan have en ide om, at VR primært ”blot” skal skabe en engagerende ”oplevelse”, 
og at det faglige indhold primært behandles efterfølgende. 

 Undervisere har haft behov for at pilotteste VR-labs/forskelligt software i undervisningen først og 
blive tryg ved det tekniske set-up eller se dets potentialer, før det integreres mere naturligt.  

 VR-labs kan ses som en black box, hvor det kan være svært at gribe ind i løsning af en opgave, 
der ”foregår” inde i elevens VR-headset. Det har fx ikke været naturligt for alle underviserne i 
projektet, at man også kan stoppe en simulation og give eleverne egne opgaver undervejs. 

 Hvis simulationen har fortællerstemme eller tekstbokse, tænker man som underviser måske, at 
det faglige er indeholdt (ligesom en grundbog) – og eleverne således indoptager denne viden. 
Men forskning har samtidig peget på, at VR kan være mindre egnet til at viderebringe (teksttung) 
viden og mere egnet til at betone den visuelle oplevelse ved et fagligt indhold63.  

 

Et fokusgruppeinterview med tre elever fra grundskolen illustrerer, hvordan en VR-oplevelse kan 

være sjov, men mangle fagligt indhold, når oplevelsen ikke rammesættes af tydelige faglige mål. 

Eleverne var ”sendt ind i” en forholdsvist tekst-tung simulation uden en klar ide om, hvad de skulle 

fokusere på eller reflektere over. De oplevede primært, at formålet med VR-labs var, at de skulle 

”leve sig ind” i simulationen og vurderer, at de ikke lærte så meget. 

 

                                                

63 Makransky, G. (2019) 

     

 

 

 

I: Kan I prøve at forklare mig, hvorfor I skulle arbejde med den her VR-simulation? 

E1 og E2: Vi ved ikke, hvorfor vi skal arbejde med den  

E1: Vores lærer kom bare med brillerne og sagde, hvad vi skulle gøre 

E2: Men jeg tænker da, det er for, at vi kan leve os ind i det (…) 

I: Fik I noget ud af det?  

E1:Jeg tror ikke, vi har fået noget ud af det, som vi ikke allerede vidste. Eller jo – vi fandt ud af, 
hvad vores Carbonudslip var. (…) 

E2: Det er mest, hvor motiverende det vil være (med VR). Fordi vi synes, det er sjovt. Jeg tror 
ikke, vi lærte så meget mere af det. 

– Elever, grundskole 
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I de aktioner hvor eleverne oplever, at det både var interessant og udbytterigt, har underviserne 

tænkt VR-oplevelsen ind i et større forløb. I aktionerne indgår der refleksionsspørgsmål eller 

arbejdsopgaver, der anvendes før, under og efter VR-aktiviteten. Ligeledes indgår tydelig 

rammesætning overfor eleverne, så de ved, at deres observationer skal bruges til noget 

efterfølgende, fx at de skal føde direkte ind i en efterfølgende modelleringsopgave. 

 

7.4 Eksempler på VR-aktioner 

I inspirationsmaterialet ”11 pædagogiske formater” er der eksempler på, hvordan VR-labs kan indgå 

i forløb med forskellige formål. Inspirationen til formaterne samt de ovenstående analyser stammer 

fra de forskellige aktioner som underviserne i projektet har planlagt, gennemført og dokumenteret. 

Nedenfor ses fire eksempler på konkrete aktioner, som er udarbejdet af undervisere i projektet og 

viser eksempler på, hvad underviserne har valgt at undersøge i deres undervisning, når de anvender 

VR-labs. Der er foretaget nogle nedslag i den enkelte aktion, der illustrerer pointer fra ovenstående 

afsnit om VR-labs. Nedslag skal ikke vise ”det perfekte forløb” eller illustrere alle elementer i 

aktionen, men give et fokuseret indblik i, hvordan simulationer kan bidrage til at understøtte bestemte 

formål i et undervisningsforløb, og hvordan VR-labs kan interagere med andre læremidler og -

processer.  

Der gengives eksempler på i alt fire aktioner: 

 Modellering af abstrakte, makroskopiske forhold 

 Modellering af ”usynlige” mikroforhold 

 Forundersøgelser af, om AR udstyr64 kan skabe interesse og motivation hos eleverne 

 Undersøgelser med utilgængelige forsøgsopstillinger 

 

7.4.1 Modellering af makroskalaforhold  

                                                

64 Augmented reality (AR) er en simulationstype hvor eleven ikke forsvinder ind i en virtuel verden, men i stedet ser sine omgivelser 
påsat virtuelle elementer gennem brillerne.  

     

 

  

Det er vigtigt, at man har sat op på forhånd og snakket med dem om, hvad formålet med at lave 
den er. Ellers kunne jeg godt se, at de glemmer at opdage, hvad det egentlig er, de skal finde ud 

af. 

 – Underviser, grundskole 

 

     

 

     

 

   

 

 

 

Titel: ”Modellering af abstrakte begreber og 

forståelse for markant makroskopi ifm. 
universet og solsystemet” 

Problem: ”I forbindelse med universet 

arbejder man med så store længder, 
afstande, masser og andre parametre. at 
det ofte er udfordrende for eleverne at 
danne holdbare mentale konstruktioner som 
de kan binde deres viden op på.” 
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På en grundskole i 8. klasse oplevede en underviser i 

fysik, at det ofte kunne være en udfordring for eleverne 

at forstå afstande og størrelsesforhold mellem universets 

himmellegemer. Han vælger derfor at anvende en 

simulation af en rumrejse, hvor eleverne selv kan rejse 

mellem planeter i et rumskib og undersøge deres 

karakteristika gennem observationer og tilhørende 

informationer i rumskibets dashboard.  

Eleverne skal efterfølgende bruge deres observationer i 

simulationen til at udarbejde formidlingsmodeller, der kan beskrive og sammenligne selvvalgte 

aspekter ved planeterne til elever på lavere klassetrin. Inden aktiviteten blev eleverne introduceret 

til VR-headsets og trænet i de generelle funktioner. 

Som opstart på forløbet blev eleverne præsenteret for de mest relevante faglige begreber i relation 

til solsystemet. Eleverne arbejdede to og to med simulationen og havde ét VR-headset pr. gruppe til 

rådighed. Opgaven, som eleverne blev stillet, gik ud på at vælge to planeter som de skulle besøge. 

Planeterne skulle beskrives ift. en række undersøgelsesspørgsmål, der krævede, at eleverne både 

observerede planeternes visuelle fremtoning og brugte de data, som simulationen oplyste om 

planeterne. Eleverne skulle eksempelvis finde oplysninger om planeternes diameter, massefylde og 

temperaturer, og også vurdere de æstetiske kvaliteter ved planetens fremtoning. Nogle parametre 

kunne slet ikke findes i simulationen, hvilket skulle holde eleverne ”på tæerne”. Underviseren 

forklarede eleverne, at de skulle slå de reelle afstande mellem planeterne fra inde i simulationen, 

ellers ville det tage meget lang tid at rejse mellem dem – et tip til eleverne om at en simulation er en 

modellering, hvor parametre kan vælges til eller fra for at give en mere retvisende repræsentation. 

Under opgaveløsningen blev der observeret et godt engagement. Næsten alle elever arbejdede godt 

med opgaveløsningen, og i grupperne tales der om planeternes navne og de informationer, eleverne 

finder i simulationen, Det gør indtryk på flere af eleverne, at de møder planeterne på ”rumvandring” 

og ser dem, som en astronaut ville se dem i tre dimensioner fremfor på et to-dimensionelt billede. 

Flere elever kommenterer højt, hvad de har set, og vil gerne dele oplevelsen med andre. 

 
En elevgruppe på tre blev, i lektionen lige efter eleverne havde brugt VR-simulationen, interviewet 

af projektteamet. Den umiddelbare reaktion fra eleverne var, at det var ”sjovt” at bruge VR-labs, og 

det gjorde undervisningen ”federe”, at man selv ”oplevede rummet”, det på trods af, at en af eleverne 

fik hovedpine af simulationen. Eleverne vurderede også, at de havde fået justeret deres forståelse 

af fænomenet afstande og størrelsesforhold mellem universets himmellegemer ved at opleve det i 

de ægte størrelsesforhold. Som en elev (E2) i interviewet beskriver nedenfor, kan man godt vide, at 

nogle planeter er større end andre – men at opleve det, giver en korrektion til de proportionale 

forståelser eller mentale modeller, man har. 

Fokus: ”Vores antagelse er, at et VR-lab, 

der har mulighed for at placere eleven i et 
ellers umuligt scenarie, kan give eleverne 
en større forståelse for den skala, vi 
arbejder med i solsystemet og universet. 
Ved at kunne rejse gennem solsystemet og 
interagere med de forskellige 
himmellegemer, kan eleverne bogstaveligt 
talt få en hands-on forståelse for 
planeternes størrelse” 

Simulation: Titans of space 
 

   
 

 
   

 

     

 

 

 

En elev med VR-headset på udbryder: ”Oh shit, der er en måne, der hedder Europa”… En dreng 
fra en gruppe råber til en anden gruppe: ”Har I set den store blå sol? (Tager brillerne af)… Den 

er sådan overdrevent stor. (Til en anden elev) Jeg har fundet en sol, der er så fucking stor.”  
– Observation, projektteamet 

En elevgruppe kommer ved et uheld til at aktivere de reelle afstande mellem planeter. De er 
pludseligt meget langt væk fra planeterne og forsvundet ud i rummet. Underviseren beder nu 

eleverne om at se, hvordan jorden ser ud fra solens perspektiv, hvis man betragter den fra dens 
reelle afstand fra solen. Eleverne griner og er overraskede over, hvor lille en prik jorden er. 

 – Observation, projektteamet 
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Eleverne har efter arbejdet med simulationen udarbejdet forslag til forskellige modelleringer, hvor de 

sammenligner Jorden (som genkendelig referenceramme) med to andre planeter og på parametre 

efter eget valg. I den forbindelse genbesøgte de også simulationen for at hente flere oplysninger. 

Ifølge underviseren kan man i elevernes endelige modeller se, at flere elever har ladet sig inspirere 

af simulationens opbygning i deres opgaveløsning. Eksempelvis påpeger han, at eleverne så tabeller 

i simulationen, der sammenlignede planeternes parametre med illustrative eksempler fra hverdagen. 

Eksempelvis bruger simulationen antallet af maratoner til at beskrive, hvor stor diameteren er på de 

forskellige planeter. Flere elever tog dette princip videre med sig i deres formidlingsmodeller. Konkret 

forsøgte de ligeledes at gøre de abstrakte størrelses- og afstandsforhold mere håndgribelige ved at 

opgøre diameter i togrejser - eller sammenligne planeternes forskelle i masse ved illustration af 

vægtskiver eller objekter fra hverdagen (se  

Figur 17).  

 
Underviseren oplevede også, at elevernes undersøgelser i VR-simulationen skabte en situation eller 

et mentalt billede, som eleverne nemmere kunne genkalde i arbejdet med modellerne i de 

efterfølgende uger. Han vurderede, at de i højere grad kunne genkalde sig de faglige objekter, end 

de plejer at kunne genkalde eksempler fra fx skriftlige lærebøger.   

     

 

 

 

I: Hvad synes I om det i dag? 

E1: Jeg kan godt lide det. 

E2: Jeg synes også, det er sjovt. Man fik lidt hovedpine af at have det på i for lang tid. 

I: Fik I noget ud af det, udover I synes, det var sjovt?  

E1: Ja det tror jeg. Sådan noget med størrelsesforholdene og afstandene tror jeg. Man lærer det 
lidt nemmere.  

I: hvad var det, det var med afstandene?  

E1: De passede ikke. De var for tæt på.   

E2: Man kunne se, hvor stor forskel der egentlig var på dem.  

I: Var det noget, I vidste i forvejen?  

E2:  Ja, vi vidste godt, de var større. Men når man så det for sig selv, var det lidt noget andet.  

I: hvordan noget andet?  

E2: Shit, den er egentlig stor. Jeg vidste godt, den var stor, men ikke så stor.   

I: Kunne I ikke bare have set det i en lærebog?  

E1: Jo, men så kommer man også hen og oplever det.  

E2: Så er det federe man selv kan opleve det og tage rundt i rummet.  

E1: Ja, fordi man jo var der og selv oplevede det! 

– Elever, grundskole 

 

     

     

 

 

 

Eleverne oplevede, at afstandene var svært relaterbare, og appen prøver at beskrive, hvad 
afstanden svarer til (med maratoner som eksempel). Flere elever greb den og fandt på at måle 

fx afstande i Rundetårne som enhed. Nogle lavede også en sammenligning (af planeternes 
masse) med udgangspunkt i et hoved (Mars), et menneske (Jorden) og en lastbil (Jupiter). I 

appen er en infoboks ved hver planet, hvor der er lignende eksempler. Og det har de taget med 
sig derfra. Dét med at stille det op i tabelformat og så også have nogle billeder til at gøre 

sammenligningen konkret. 

– Underviser, grundskole 
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Figur 17: Eksempler på elevproduktioner efter brug af VR-lab 

 
 

     

 

 

 

I: Snakkede de om VR, da de udarbejdede modellerne? 

U: Ja, de har refereret til timerne løbende i deres arbejde. Og det gør de i langt mindre grad, 
hvis det er en tekst, så kan de ikke altid huske, hvad de har læst. Nogle gange kan de, hvis de 
ser en film. Jeg kunne hive oplevelsen frem som eksempel. Da vi fx skulle snakke om, hvordan 
lyset påvirker planeterne, kunne jeg referere til, at alle havde stået med jorden i hånden og 
prøvet at dreje den rundt. Og der kunne de se lyset fra byerne og se dag/natcyklussen for sig. 
Det var tydeligt, at det kan de huske, de har gjort. Og det er min egen teori – det gør noget ved 
hukommelsen, at flere sanser har været stimuleret på en gang, og at det har været sjovt. Der 
kan man selvfølgelig overveje, om det er fordi VR er nyt og spændende – eller om der er noget i 
selve VR-mediet, der fungerer godt.  

– Underviser, grundskole 
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7.4.2 Modellering af mikroforhold 

På en anden grundskole oplevede en underviser i 

biologi, at eleverne i 7. klasse i forbindelse med arbejdet 

med modelleringsopgaver, ofte fandt det svært at 

forholde sig til celler og deres opbygning. Dette fordi 

celler ofte bliver portrætteret som statistiske og 

todimensionelle på billeder og i mikroskoper. Derfor 

indarbejdede underviseren en VR-simulation i et forløb, 

som hun flere gange tidligere havde undervist i. Forløbet 

skulle som tidligere afsluttes med, at eleverne skulle 

udarbejde en fysisk model af en celle og fremlægge den 

for klassen. Tilføjelsen af VR-simulationen skulle give 

eleverne adgang til oplevelsen af en celle indefra, dvs. 

en oplevelse på mikroskopisk niveau. 

Eleverne blev inddelt i grupper (2-3 elever pr. gruppe) og 

indledningsvist introduceret til teoretiske begreber om 

celler. De undersøgte så mundhulecellers udseende i et 

mikroskop. Derefter anvendte eleverne fire lektioner på 

at undersøge og designe en fysisk model af en celle, hvor 

eleverne løbende skulle undersøge cellens opbygning 

ved at betragte flere modeller med forskellige 

fokuspunkter – fx billeder fra Google, lærebogens model 

og VR-simulationen – og så udvælge de elementer, de 

ville fokusere på i deres egen model. Eleverne fortæller i 

et retrospektivt interview, at de synes, emnet blev mere 

interessant af, at der var et kreativt ´hands-on-element’ i 

forløbet. 

 
Eleverne besøgte VR-simulationen i grupper ad to omgange, hvor de hver gang skulle deles om ét 

headset. Der var flere headsets tilgængelige på skolen, men underviseren havde kun fået ét til at 

virke, fordi opsætningen tog længere tid end beregnet, og der ikke var it-support tilgængelig på det 

ønskede tidspunkt. Da der kun var et headset pr. gruppe, havde underviseren til gengæld fået koblet 

en computerskærm til simulationen, hvor de andre elever i gruppen kunne følge med i, hvad der 

foregik i VR-simulationen– og så bytte senere. En elev reflekterer over, at den tilkoblede skærm 

bidrog positivt til at gøre observationen af en celle til en fælles opgave. 

 

     

 

   

 

 

 

Titel: Model af celler 

Problem: ”Det er vores erfaring, at en 

udfordring med emnet “celler”, er, at det er 
et meget abstrakt emne for eleverne. 
Eleverne har tit svært ved at forholde sig til 
noget, der er så småt, at de ikke 
umiddelbart selv kan sanse det. Når jeg har 
arbejdet med emnet, plejer jeg at sætte 
eleverne til at bygge modeller af celler, for 
at de kan opnå en forståelse for, dels 
hvordan celler ser ud, men også hvordan 
de fungerer (i grove træk). Her oplever jeg 
dog som oftest, at elevernes modeller ender 
ud som todimensionelle, og at de ikke har 
opfanget, at celler er tredimensionelle. 
Dette tænker jeg hovedsageligt skyldes, at 
eleverne kun ser 2D billeder i deres 
faglitteratur, samt celler i mikroskop også 
kun ses i 2D.” 

Fokus: ”Vi har valgt denne simulation, da 

eleverne her får mulighed for at “opleve” og 
“se” dele af kroppen (celler) som ellers er 
udenfor deres sanseevne. Simulationen kan 
give eleverne fornemmelse for 
størrelsesforhold, udseende og interaktion 
mellem cellens komponenter. Aktionen skal 
gennemføres, for at eleverne får en bedre 
forståelse for cellens tredimensionelle 
opbygning. Aktionen skal hjælpe med at 
konkretisere et ellers abstrakt emne.” 

Simulation: Journey inside a cell 

 

 

 
   

 

 
   

 

     

 

  

I: Synes I det med celler er mere eller mindre interessant end andre emner?  

E: Først tænkte jeg, at det var kedeligt. Men da jeg fandt ud af, at vi skulle lave noget kreativt 
med det, så blev det mere spændende, fordi vi skulle bygge noget. 

– Elev, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Vi stod og snakkede om, hvad der skete samtidig. Der var en skærm, som den anden kunne 
kigge med på. Man kunne stå også snakke om det man så, og det tror jeg også er meget godt, 
fordi så kunne den inde i VR stå og sige noget, og så ville andre være sådan ”hvad snakker du 

om?”. Jeg synes egentlig, det var fint, at det var én ad gangen. 

 – Elev, grundskole 

 

     



 

74 

 
Eleverne reflekterede også over, om brugen af VR-simulationen gav et andet indtryk af cellerne, end 

billederne i 2D, som de også brugte til inspiration. Eleverne pointerede, at deres forudgående 

opfattelser (mentale model) blev videreudviklet i mødet med simulationen. Konkret blev de 

opmærksom på nye aspekter ved cellers opbygning, og at celler indeholder endnu flere elementer, 

end billederne i 2D viste. 

 
De interviewede elever oplevede, at brugen af VR-simulationen førte til nogle designvalg i 

udformningen af deres egne cellemodeller. En elev fortæller, hvordan oplevelsen af de mange 

elementer i VR-simulationen gjorde, at hendes gruppe valgte at udforme en mere flad model, så de 

kunne få plads til at visualisere flere elementer. 

 

 
Eleverne færdiggjorde deres modeller (se Figur 18). Som det kan ses, lagde de vægt på forskellige 

grader af kompleksitet – om de fx inkluderede elementer som golgiapparatet, endoplasmatisk 

reticulum og ribosomer. Nogle elever udarbejdede mindre komplekse modeller som havde en højere 

grad af 3D-effekt (med udgangspunkt i fx flamingokugler). Andre foretrak at lave modeller ud af 

plastiklåg, som var mere flade, men til gengæld gav rum til at vise mere kompleksitet. Generelt 

oplevede underviseren, at eleverne indarbejdede flere dimensioner i modellerne, end elever tidligere 

havde gjort i samme forløb uden brug af VR-simulation.  

 

     

 

 

 

I: I havde set en masse billeder af celler, inden I prøvede VR. Stemte de så overens med det, I 
så i VR?  

E1: Nej det var meget anderledes, end hvad jeg havde tænkt. Det var jo helt som om, man var 
der. Man kunne skyde med DNA, så man fik et rigtig godt billede af, hvordan det så ud.  

I: Var der nogle andre ting, I fik øje på. når I så cellerne i VR?  

E2: Altså den her gang, som man bliver kørt rundt i starten, var meget anderledes, end hvad jeg 
havde forestillet mig. Jeg forestillede mig bare lidt, at det var et bassin, hvor der var forskellige 
ting, der flød rundt.   

E3: Det var noget helt andet, end jeg havde forestillet mig. Det kunne sagtens have været et 
bassin, hvor det bare flød rundt.  

E2: Jeg havde forestillet mig, at det var meget mindre og kun lige være de vigtige ting, som vi 
havde lært om, der flød rundt. Der flyver jo alle mulige ting rundt.   

I: Som ikke var på de billeder, I havde kigget på inden?  

E2: Nej lige præcis. 

– Elev, grundskole 

 

     

     

 

  

Der var nogen, som lavede en flamingokugle. Men vi synes, at den plade her, der kunne vi få 
plads til meget mere. Så kunne man se tingene forstørret. 

 – Elev, grundskole 

 

     

     

 

 
 

Jeg prøvede at køre det her for et par år siden for en 7. klasse, og jeg vil sige, at kvaliteterne af 
modellerne er langt højere, end det jeg har set før. Der er sket noget med, at elevernes 

motivation er anderledes i den her proces. Jeg synes, der er kommet mere 3-dimensionalitet ind 
i modellerne, end der plejer. 

 – Underviser, grundskole 
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Figur 18: Billeder af elevernes modeller 
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7.4.3  Formål: Forundersøgelse af AR’s relevans for 
interesseskabelse  

En underviser i kemi på en erhvervsskole oplever, at 

eleverne har svært ved at forholde sig til atomers 

opbygning og kemiske reaktioner i et rumligt perspektiv. 

Han har derfor gennem forskellige simulationer 

undersøgt, om AR-labs kan være med til at skabe 

interesse hos eleverne for emnet65.  

Underviseren har afprøvet forskellige simulationer i 

undervisningen, hvor eleverne skulle diskutere nogle 

små spørgsmål undervejs. Eksempelvis skulle de med 

AR-briller på samle atomerne op og forstørre dem, imens 

de forklarede, hvordan det periodiske system er 

opbygget, og hvad atomer består af.  

Det primære formål med aktionen var i første omgang at 

teste AR som medie i undervisningen, og undersøge om 

AR kan engagere eleverne mere i kemiundervisningen. 

Til formålet havde skolen erhvervet to sæt AR-briller, hvilket begrænsede hvor omfattende aktionen 

kunne være i en klasse. Underviseren ville først arbejde mere iterativt med lette opgaver for at se 

elevernes aktioner og for at se, hvad man kunne gøre anderledes, så eleverne ikke mistede 

motivationen for at deltage i mere udfoldede forløb. 

 
Eleverne i projektet, der afprøvede AR-simulationerne, beskrev selv, at kemitimerne kan blive lidt 

kedelige eller irrelevante, da det er mere undervisning, hvor eleverne ”sidder ned” i forhold til de 

øvrige værkstedsfag. 

 
Elever fortæller i interviews om aktionerne med AR, at de fandt AR-oplevelsen motiverende. Dette 

på trods af, at de på tur måtte prøve den samme brille. Eleverne fremhæver, at de fandt øvelsen 

motiverende, både fordi kroppen blev aktiveret, men også fordi de blev optagede af at undersøge 

de store atomer foran dem. 

 

                                                

65 Augmented reality (AR) er en simulationstype hvor eleven ikke forsvinder ind i en virtuel verden, men i stedet ser sine omgivelser 
påsat virtuelle elementer igennem headsettet. 

 

     

 

   

 

 

 

Titel: Atomer og kemiske reaktioner, kemi 

på F-niveau 

Problem:  

”Eleverne har ofte svært ved at sætte ord 
på dét, atomet gør, når de kemiske 
reaktioner forløber. Ligeledes har flere af 
dem svært ved at forstå atomer som 
rummelige fænomener i en rummelig 
verden” 

Fokus: ”Første skridt er eksperimentere 

med, om Augmented Reality (AR) kan 
skabe interesse hos eleverne og engagere 
dem i at undersøge atomer, kemier og det 
periodiske system”. 

Simulationer: Github/mixed reality og 

RApp Chemistry. 

 

 

 
   

 

 
   

 

     

 

  

Vores elever har en ret kort lunte. Så vores ting skal helst være gennemtestet inden. Ellers 
mister vi dem. 

 – Underviser, erhvervsskole 

 

     

     

 

  

 Nu har vi ikke rigtig flere ”sidde ned”-fag. Vi har egentlig næsten kun kemi som sådan et ”sid 
ned og lær noget”-fag… en elev som mig, jeg har meget store problemer med at sidde og lytte 

på en, der står og snakker i flere timer. Jeg falder simpelthen i søvn. 

 – Elev, erhvervsskole 
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Eleverne reflekterede efterfølgende over, hvor meget de reelt havde lært om atomer og deres 

opbygning. De var i den forbindelse godt klar over, at opgaverne i første omgang havde handlet om 

at undersøge, om denne type af læremidler appellerede til dem. Alligevel kom de ind på, at mere 

tydelige formål og opgaver, ville gavne deres faglige udbytte på sigt. 

 
Underviseren oplevede også, at eleverne tog positivt mod AR-simulationer som læremiddel. Efter 

aktionen har han arbejdet videre på ideer og udvikling af nye simulationer (han er ved at lære at 

programmere), så der kan stilles flere interaktive opgaver via AR-simulationer. Eksempelvis er der 

lavet et program til uddannelsen, der gør det muligt for eleverne at bygge virtuelle molekyler. 

 

7.4.4  Undersøgelser med utilgængelige forsøgsopstillinger 

På en grundskole oplever et lærerteam, at det kan være 

svært at engagere eleverne i undersøgelser, hvis de ikke 

kan se, hvordan den naturfaglige viden leder til et konkret 

– og personligt spændende – resultat.  

Derfor har et lærerteam i en 7. klasse arbejdet med en 

simulation, der skal gøre det muligt for eleverne at 

undersøge forskellige energiformer (kinetisk, mekanisk 

og potentiel energi) i en mere inspirerende kontekst. I 

VR-simulationen ’Science simulations’ kan eleverne 

gennemføre to forskellige aktiviteter: 

     

 

 

 

E1: Ja, det var … altså når man sådan gik rundt og prøvede de der ting og ligesom fik fingrene i 
det, så gik tiden altså bare hurtigere, og det var bare fedt at stå inde i den der verden. Så ja, det 
var monsterfedt. (…) Det giver bare noget mere motivation for at deltage i undervisningen. For 
det er noget, man har lyst til at se og røre. 

E2: Det var megafedt, tror jeg de fleste af os syntes. (…) Du kunne godt se de andre kursister 
(Red. igennem AR brillen), men du tænkte ikke over det, fordi du havde det der kæmpestore 
atom, du stod og legede med. Og du havde det periodiske system foran dig, du også bare kunne 
fjerne og køre op igen, og kunne prikke lidt til og lege lidt med så at sige. 

– Elever, erhvervsskole 

 

     

     

 

 

 

Vi prøvede dem jo bare for at se, hvordan og hvorledes det var. Og det var bl.a. også derfor, at 
det var så fri en opgave. Men… hvis vi nu skulle have undervisning og lære noget, så tror jeg det 
havde været godt med en lidt mere fokuseret opgave. Altså fokusere på, at nu skulle vi gå ind i 
det periodiske system og finde et atom, tælle hvor mange af de forskellige ting, der er, ligesom 

lære om det atom og hvordan det opfører sig. 

 – Elev, erhvervsskole 

 

     

     

 

  

Vi kan bygge molekyler nu – vi har lavet et program, der kan det. Det gør, at de her briller gør, at 
vi kan nogle andre ting, end det vi kunne med de gamle kuglemodeller. Jeg tænker, at det er den 

vej, vi skal prøve at udvikle. 

 – Underviser, erhvervsskole 

 

     

 

     

 

   

 

 

 

Titel: Newtons love - Mekanisk energi 

Problem:  

”Nogle elever mangler tit motivationen for 
undersøgelser, som bliver for teoretiske 
eller abstrakte. De mangler også variation 
og en lidt mere spændende tilgang til 

emnerne i undervisningen.”  

Fokus: ”At eleverne opnår en forståelse for 

den naturvidenskabelige arbejdsmetode. 
Samt opnå en grundlæggende viden om 
energiformerne.” 

Simulationer brugt: Science simulations 
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 Først faldforsøg med mursten og bolde, hvor eleven bagefter får vist kurver i et diagram, hvor 
man kan sammenligne nedfaldstiden på baggrund af objekternes masse og vægt.  

 Så konstruktion af en rutsjebane, som eleverne selv kunne afprøve, med vogne med forskellige 
vægt. Når en rutsjebane blev afprøvet, blev der efterfølgende genereret grafer, der viste, hvornår 
de forskellige energiformer var til stede under turen og med hvilken kraft.   

Underviseren forventede, at eleverne ville blive motiverede af arbejdet med simulationen, fordi de 

selv kunne bygge og afprøve forskellige rutsjebaner, og afslutningsvist, selv prøve en tur i en vogn 

fra et passagerperspektiv. Undersøgelserne i simulationen skulle senere i aktionen føde ind i 

aktiviteter, hvor eleverne brugte de begreber og formler, de havde erhvervet fra simulationen til at 

bygge en fysisk minikatapult, der skulle afprøves og beskrives i en rapport66.   

Forløbet startede med, at eleverne blev introduceret til de grundlæggende begreber indenfor emnet 

gennem oplæg og tekster (masse, kraft, friktion, acceleration, m.m.). Herefter arbejdede de i grupper 

á to personer, der skulle foretage faldforsøg i VR-simulationen (ét VR-headset pr. gruppe). 

Underviseren påpegede i den forbindelse, at flere af eleverne havde brug for hjælp til det tekniske 

udstyr for at komme i gang med aktiviteterne. Eleverne skulle på forhånd aftale og tilkendegive, 

hvilke objekter de ville lave faldforsøg med. Underviseren tilføjede også den opgave til simulationen, 

at eleverne skulle gætte på, hvilke objekter der ville falde først ned, før de afprøvede dem. Når en 

elev havde lavet et faldforsøg og så graferne i VR-headsettet, skulle vedkommende beskrive 

kurverne for sin makker, og derigennem blev italesættelsen af fagbegreberne en nødvendig aktivitet 

for at kunne løse opgaven som hold. Underviseren oplevede, at der var godt engagement i 

opgaveløsningen. 

 
Efter faldforsøgene skulle eleverne selv bygge og afprøve en virtuel rutsjebane. Underviseren 

overvejede i den forbindelse, om simulationen på dette punkt vægtede faglige inputs højt nok i 

forhold til underholdning. Underviserne overvejede, om eleverne ville glemme det faglige formål med 

aktionen og bare bygge løs for at prøve rutsjebanen, uden at tænke over det videnskabsmetodiske 

arbejde i at konstruere og afprøve forsøg. Derfor fik eleverne en bundet opgave af underviseren: Før 

afprøvning skulle de forlade simulationen og forsøge at forudsige og skitsere graferne for kinetisk 

og samlet energi i hånden. Efterfølgende afprøvede eleverne simulationen og sammenlignede egne 

grafer med simulationens grafer. Så skulle eleverne gentage processen – byg, tegn grafer og afprøv. 

Men nu blev stillet flere spørgsmål til opgaven – bl.a. skulle eleverne observere og sammenligne 

deres forskellige baner for at give et bud på den optimale bane ift. at generere mest energi. 

Underviserens idé med at lade eleverne tegne graferne før afprøvningen, gav ifølge underviseren 

øget udbytte for eleverne, fremfor de blot gennemførte simulationen på designerens præmisser. Dét, 

at eleverne analogt tegnede grafer og oversatte de simulerende erfaringer til hypoteser gjorde 

eksempelvis, at en elev fik en positiv oplevelse. 

                                                

66 Denne del blev dog aflyst pga. COVID-19-relaterede hjemsendelser 

     

 

 
 

Der bliver primært talt om opgaven med makkeren. Nogle få elever sidder og kigger rundt på 
andre i lokalet, mens makkeren er i VR, men ellers virker langt de fleste optagede af opgaven.  

– Underviserobservationer, grundskole 

 

     

     

 

  

En af eleverne sagde, at han var begejstret for det her, for lige pludselig gav det her med 
kinetisk energi mening. Det gav ham en forståelse for det. De havde læst om det først, men da 

de selv skulle prøve at tegne den graf dér, så fik han styr på de begreber, sagde han.  
– Underviser, grundskole 
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Generelt vurderede underviserne, at eleverne blev motiverede af VR-elementet. I deres dialoger 

med klassen om elevernes udbytte af undervisningen observerede de også, at eleverne selv 

vurderer, at den anderledes arbejdsform har bidraget til at de opnåede en bedre forståelse af 

begreberne.  

 

Eleverne fortalte også i interviews til projektteamet, at det var motiverende at arbejde med VR-labs. 

Særligt fremhævede de, at styrkerne ved at bruge VR-simulationen var, at de fik lov til at 

eksperimentere med processer, de ikke kunne afprøve i virkeligheden. Fx afprøve fald fra store 

højder (fra 40 meter), kaste ting som de af sikkerhedshensyn ikke ville kunne i det fysiske rum (fx 

store metalplader) og bygge store rutsjebaner. De fremhævede også, at VR-labs som medie generelt 

havde fanget og fastholdt klassens interesse for undervisningen, fordi det gav et nyt alternativ til 

bøger, film og desktoparbejde. Konkret fremhævede de, hvordan VR-simulationens interaktive 

muligheder gjorde forsøgene til en ny og anderledes oplevelse. 

 

7.5  Implementering af VR 

I dette kapitel gennemgås en række fund af relevans for skoler, der overvejer at købe og 

implementere VR. Konkret gennemgås følgende fund: 

 Udbuddet af VR-labs er smalt  

 VR kræver store opstartsomkostninger 

 Skoler, der vil implementere VR-labs, bør overveje en flerfaglig satsning rettet imod VR-mediet 
(ikke kun VR-labs)  

 

     

 

 
 

Eleverne virkede meget motiverede for at prøve VR-simulationerne. Efterfølgende gav flere 
udtryk for, at de gerne ville prøve det igen, og at de syntes, at det var en god måde at arbejde 
på. Der var også elever, som udtalte, at de nu havde meget bedre styr på begreberne, end de 

havde før, og at de ville have fået ved at arbejde på en anden måde. 

 – Underviserobservation, grundskole 

 

     

     

 

 

 

 E2: Det er meget nemmere at forstå, end at læse det… (…) 

E1: Jeg tror, det er fordi man har det på hovedet og ser det med egne øjne. Man ser det ud af 
sine egne øjne. Og man bevæger hænder og hoved, og så bevæger det sig derinde, så du føler, 
du er derinde, i stedet for på en skærm, hvor man bare sidder og kigger. (…) Det er (også) 
sjovere at have i hånden, at man kan tabe det og se, hvad der sker.  

I: Er det mere end bare sjovt? 

E1: Jeg fik mere læring ud af det. 

E2: Det gjorde en forskel, at man nemmere kunne lære det. Og nok bedre kunne huske det, 
fordi man ikke gør det så tit – så kan man nok bedre huske det, når det foregår i VR. 

– Elev, grundskole 
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7.5.1  Udbuddet af VR-labs er smalt 

Underviserne i projektet har oplevet, at det er svært at finde velegnede VR-labs67. Særligt har de 

svært ved at finde relevante simulationer, som tillader eleverne at eksperimentere med flere 

parametre i de enkelte VR-simulationer. Flere af de eksisterende produkter er typisk mere visuelt 

orienterede og/eller fastlåste i deres undersøgelsesmuligheder. 

 
Det kan være, at der findes flere relevante VR-labs, uden det er projektdeltagerne bekendt. Men da 

udbuddet begrænses af den headsetproducent, man har valgt, og af egne kriterier for en relevant 

simulation, vil udbuddet alt andet lige føles smalt. Underviserne skal som minimum have et VR-lab, 

der passer til både fagets mål, emner og klassens/fagets niveau. Dertil kommer, at produktet også 

helst skal være på dansk, tilbyde interaktive muligheder samt ramme den rette balance mellem 

underholdning og faglighed, hvis det skal bidrage med noget ekstraordinært som læremiddel. 

Udbuddet af VR-labs begrænses også yderligere af VR-markedets aktuelle fokus på konkurrence: 

Der er forskellige markedsaktører, der kæmper om at blive de førende leverandører, og derfor 

begrænser eller besværliggør kompatibilitet mellem forskellige VR-labs og VR-headsets.  

7.5.2  VR kræver store opstartsomkostninger, hvis didaktisk 
fleksibilitet skal sikres 

For skoler, der skal i gang med at indkøbe og implementere VR-labs i større omfang, er der flere 

væsentlige elementer at overveje. For det første skal man være sikker på, at underviserne er 

motiverede for at undersøge VR-labs og være vedholdende, da der vil være flere tekniske barrierer, 

der kan virke frustrerende i begyndelsen. For det andet er det en god idé at allokere ressourcer til, 

at underviserne i en periode kan afprøve VR-labs sammen i undervisningen og hermed understøtte 

både kollegial erfaringsudveksling og vidensdeling. 

For det tredje er det vigtigt at involvere it-kompetente medarbejdere i hele processen på skolerne. 

Indkøb og opsætning af VR-labs kan være forholdsvist komplekst og kræver flere overvejelser, som 

i et vist omfang får konkret indvirkning på undervisernes didaktiske muligheder. Derfor er det vigtigt, 

at undervisere og fx it-vejledere sammen overvejer, hvilke hardwareløsninger skolen investerer i, og 

hvordan VR-labs bedst muligt integreres i undervisningen. 

 
De væsentligste valg vedr. VR-labs handler i bund og grund om hardware. Hvad angår tilvalg af VR-

headsets, er der flere produkter, fra bl.a Oculus og HTC Vive. De forskellige produkter har forskellige 

fordele og ulemper, som får direkte betydning for underviserens muligheder for at anvende VR-labs 

                                                

67 Denne oplevelse er givetvis styrket af, at Labster ikke kunne tilgås via VR i projektperioden pga. COVID-19 nedlukningen. Labster har 
som udgangspunkt simulationer, der dækker en bred palette af naturfaglige emner. 

     

 

  

For jeg har været ude at kigge på, hvad der var, og der var nærmest ikke noget. Og ift. den der 
definition [af interaktive laboratorier], hvor der skal være nogle parametre osv., og der var det 

faktisk meget begrænset. 

– Underviser, grundskole 

 

     

     

 

  

De skal have tid til at sætte det op eller have en IT-vejleder. Så skal de have en masse 
interessetid ift. at man selv synes det er fedt at gå i gang med. 

 – Underviser, grundskole 
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i undervisningen. Konkret får det betydning for, hvordan man kan organisere gruppearbejde, hvorpå 

skolen eleverne kan løse opgaven, og hvilke VR-labs man får adgang til. 

 Hardware/software match: Den enkelte producent bestemmer som udgangspunkt hvilke 
appstores/softwareprodukter, man kan bruge med VR-headsettet. Når man bruger 
producentens egne produkter, er det nemt at hente applikationen –andre gang er det umuligt, 
eller besværligt. I nogle tilfælde kan man fx i Oculus Quest ”sideloade” applikationer fra andre 
producenter, men processen kræver it-kompetencer og tid, da det skal gøres for hvert VR-
headset.  

 Trådløse headsets: Trådløse headsets (såsom Oculus Quest) behøver ikke kobles op på en 
computer, hvilket giver muligheder for at eleverne bedre kan aktivere kroppen og bruge VR-
labs overalt. Underviserne kan så undervise flere elever på en gang, idet elevgrupper kan være 
i flere lokaler med hvert deres VR-headset. Til gengæld er der begrænset adgang til 
simulationer, der kræver mere computerkraft, hvilket kan løses ved tilkøb af stik, som gør det 
muligt at koble de mindre, trådløse VR-briller op på en computer. Men trådløse headsets 
kræver så brug (og evt. indkøb) af mobiltelefoner til styring af VR-headsets.   

 Headsets med ledning: VR-headsets med ledning (såsom HTC Vive og Oculus Rift) kræver et 
større teknisk set-up, da de skal tilsluttes PC’er, og der skal for nogen modellers vedkommende 
monteres sensorer i lokalet, hvor VR-simulationen skal gennemføres. Det kræver, at man 
reserverer lokaler til VR-opsætning, og man har computere med de rigtige specifikationer 
(processorkraft og grafikkort), der kan afvikle VR-simulationerne. Hver VR-station kræver et vist 
antal kvadratmeter, og det begrænser ofte, hvor mange elever man kan undervise ad gangen. 

 
Derudover viser aktionerne, der er udarbejdet af undervisere i projektet også, at andre faktorer spiller 

ind på både de didaktiske muligheder og elevernes oplevelse af VR-labs. Helt konkret betyder 

antallet af VR-headsets noget for, i hvilket omfang man kan bruge VR-labs. Der er ikke noget præcist 

svar på, hvor mange VR-headsets man behøver til en klasse – men undervisere, der har deltaget i 

projektet, anbefaler at typisk bør to (maksimalt tre) elever dele et VR-headset i en 

undervisningssituation. Derudover nævner flere undervisere og elever, at det skaber bedre 

muligheder for at samarbejde i en gruppe, når man tilslutter eksterne monitorer til et fælles VR-

headset (screencaste). 

 

7.5.3  Skoler, der vil implementere VR-labs, bør overveje en 
flerfaglig satsning rettet imod VR-mediet 

Undervisernes erfaringer i projektet viser, at brugen af VR-labs i naturfag har et potentiale, men at 

de tekniske og udbudsmæssige rammer giver store opstatsomkostninger. Det kræver en del tid, 

penge og motivation at bruge VR-labs, og omkostningerne herved skal ses i forhold til den mérværdi, 

der skabes i undervisningen, når der anvendes VR-labs. Der er derfor en klar fordel i, at en større 

VR-satsning ikke kun foregår med naturfag for øje, men implementeres som et led i en samlet 

strategi for at anvende VR-mediet (altså ikke kun VR-labs) på skolerne.   

     

 

 

 

Jeg tror man skal caste det, så man kan få det op på skærmen. Det kan hurtigt blive et lukket 
univers, hvor det kun er den, som har VR-headsettet på, som har en fest. Man kan godt invitere 

andre ind i universet ved at caste det op på storskærmen. Det giver også nogle andre 
fremlæggelser, hvor man kan vise noget den vej igennem, så personen forklarer om det, imens 

han/hun går rundt derinde. 

- Underviser, grundskole 
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I projektet har flere undervisere oplevet, at det har været tidskrævende at komme i gang med at 

anvende VR-labs i didaktiske sammenhænge. Først har de sammen med it-vejledere brugt tid på at 

vælge, forstå og klargøre headsets. Når de så er bekendte med udstyret, skal den enkelte underviser 

finde et relevant VR-lab og gøre det praktiske klar –hente simulationen, uploade til alle headsets, 

oplade VR-headsets og bruge undervisningstid på at onboarde68 elever. For underviserne er det 

vigtigt at overveje, om den tid de bruger på at løse logistiske udfordringer står mål med den 

didaktiske gevinst i undervisningen ved at benytte VR-labs. 

 
I tabellen herunder er der skitseret en model for afvejning af potentialer og omkostninger. Den viser 

de væsentligste faktorer, som undervisere og skoleledere bør medtage i deres overvejelser, når de 

vurderer forholdet mellem potentiale og omkostninger ved investeringen. Potentialet ved at inddrage 

VR-labs er det potentiale, som underviserne teoretisk ser herved. For at dette kan realiseres, skal 

der afholdes en række nødvendige opstartsomkostninger for at få det til at spille. Dernæst er der en 

række optimerende omkostninger, der kan bidrage til at underviserne kan bruge VR-labs optimalt.  

Tabel 10: Potentiale-omkostninger ved VR-labs i naturfag 

Potentiale Opstartsomkostninger til: Optimerende omkostninger til: 

VR kan give >X69<  

Få VR-headsets 

It-support 

Motiverede medarbejdere 

Tid til opsætning, vidensdeling 

Elever skal sættes ind i teknik og 

onboarding 

 

Mange Headsets 

Screencast 

Selvstændigt lokale til set-up 

It-support/to-lærer undervisning de 

første gange 

Eksterne faktorer 

Både potentiale og omkostninger skal vurderes i lyset af eksterne faktorer, uden for kontrol: Udbuddet af 

VR-labs, at hardware og software forældes pga. opdateringer, m.m. 

 
Givet at potentialet ved at inddrage VR-labs i naturfag hæmmes ved det aktuelle udbud, kan det 

være forholdsvist tungt at investere i VR til naturfag alene. Derfor er en anbefaling til undervisere, 

der overvejer at introducere VR i naturfagene, at de afsøger mulighederne for, at en investering også 

kan skabe merværdi for skolen og den bredere undervisergruppe. Da et klassesæt kun skal købes 

én gang, og it-vejledere bliver bekendte med udstyret, vil en skole således få mere værdi pr. krone 

eller time brugt, såfremt udstyret anvendes af flere. Erfaringerne fra projektet viser, at flere 

naturfagsundervisere allerede er i gang med eller overvejer, hvordan deres VR-indsats kan foldes 

                                                

68 At onboarde elever til VR-simulationer betyder, at man som underviser skal vise dem, hvordan man navigerer i applikationerne, slår 
sikkerhedsområdet til, bevægelsesfelterm m.m.  
69 ”X” står for det formål, som underviseren forestiller sig VR kan bidrage til i en konkret undervisningssituation. Fx kan ”øget 
engagement i en opgave” stå på X´s plads.  

     

 

 

 

Altså der er noget praktik omkring det, som også er vigtigt, selvom det er kedeligt. Alt sådan 
noget som, hvordan man skal opbevare det, oplade det og opdatere det. Det ligger der faktisk 

rigtig meget i, og det kræver en del for at få det til at spille. Selvom det lyder kedeligt, er det bare 
sindssygt vigtigt for at det bliver et succesfuldt læremiddel. 

 – Underviser, grundskole 

Der er mange ting, man kan gøre for at skabe variation. Kan et fem minutters Youtube klip være 
lige så godt, som hvis man skal bruge to timer på at sætte eleverne ind i et VR- program? Man 

skal gå efter det, hvor man føler, at man har et udbytte. 

 – Underviser, gymnasie 
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ud og forankres mere bredt (i flere fag) på skolen. Dette sikrer ikke kun, at opstartsomkostningerne 

betales af flere fag, men også mulighed for at bygge et godt fremtidigt fundament for at dele viden 

om VR-teknik og didaktik på tværs af fag. I tabellen nedenfor kan ses, hvordan undervisere i projektet 

finder flere brugsmuligheder for VR-mediet. 

Tabel 11: Anvendelsesmuligheder med VR 

Anvendelsesmuligheder Eksempler 

VR som præsentationsværktøj  

Fx kan et præsentationsværktøj som 

CoSpaces på skoletube, bruges til at 

designe virtuelle præsentationer på tværs 

af fag 

Jeg er rimelig positiv. Jeg tror, det har potentiale som 

præsentationsværktøj. Vi havde en gruppe som brugte 

CoSpaces til at præsentere deres fremtidssamfund. I stedet 

for at klippe-klistre en model, så lavede de en hel by man 

kunne gå tur i. Og det virkede enormt god.  

- Underviser, grundskole 

VR-labs med andet fagligt indhold  

Andre fagundervisere kan finde relevante 

simulationer til deres fag 

Jeg har aftalt med billedkunstlæreren, at vi skal til at bruge 

googles tegneprogram, hvor man kan tegne i 3D.  

- Underviser, grundskole 

VR-labs til træning af færdigheder (eud) 

Værdstedsunderviser på 

erhvervsuddannelser kan fx simulere 

truckkørsel og spraymalingteknikker 

Simulatoren er mega fed. Man står virkelig med det, som man 

ville gøre i værkstedet. Giver en meget bedre fornemmelse.  --

- Elev, erhvervsskole70 

 

8. DIY 

I dette kapitel samles op på projektets erfaringer med DIY-simulationer. Herunder de didaktiske 

erfaringer, oplevede virkninger og implementeringsperspektiver. 

8.1 Opstart på DIY-sporet 

I DIY-sporet skulle underviserne undersøge hvordan og i hvilket omfang, det gav mening for eleverne 

at programmere deres egne simulationer. En tese var, at eleverne på den måde ville kunne bruge 

simulationer i mere åbne processer fx gennem selvvalgte problemstillinger og personalisering af 

designs71, og at de ville komme mere ind under huden på data i simulationerne, hvis de selv skulle 

undersøge og indkode de bagvedliggende formler. Underviserne blev informeret om de potentialer, 

vi så herved gennem et oplæg ved lektor Niels Bonderup Dohn til kick-off.  

Til dem, der var interesserede i at undersøge DIY nærmere, skulle der først vælges et 

programmeringsværktøj. Der blev i januar 2021 holdt et oplæg om programmeringsværktøjerne 

                                                

70 Flere af underviserne på eud i projektet havde også afprøvet VR-simulationer med fokus på færdigheder. Her fortæller en elev om en 
simulation, hvor man træner sprayteknikker til overfladebehandling.   
71 Argumenter for at personalisering før til øget motivation findes b.la. hos Walkington og Bernacki (2014) 



 

84 

Unity, Geogebra og Scratch af eksperter indenfor hvert program72. Her blev fordele og ulemper 

præsenteret, og alle underviserne valgte at gå videre med Scratch. Dels fordi de kendte til det, det 

var mere tilgængeligt (blokprogrammering) modsat Unity, og der var flere visuelle muligheder end 

ved Geogebra. Underviserne efterspurgte dog kompetencer i Scratch, før de kunne gå i gang. Der 

blev derfor arrangeret et online kursus, hvor 21 undervisere deltog (fordelt på grundskoler, 

gymnasier og erhvervsskoler). Kurset foregik over fire dobbeltlektioner med to ugers mellemrum, 

samt dertilhørende hjemmeopgaver for at give en grundlæggende introduktion til 

programmeringsteknik og -didaktik med Scratch73.  

Grundlæggende var idealet, at underviserne skulle undersøge, hvorvidt eleverne kunne blive i stand 

til at kode deres egne, selvvalgte simulationer, og hvad udbyttet i så fald ville være. Det var dog fra 

begyndelsen tydeligt, at der var grænser for, hvor langt underviserne kunne nå indenfor rammerne 

af dette projekt, da det ville kræve en del erfaringer fra underviserne for at nå dertil. Konkret 

forestillede vi os, at rejsen imod dette mål kan ske over flere udviklingssteps: 

1. Underviserne kan først programmere en simpel simulation/animation 

2. Underviserne kan programmere et desktoplab, som eleverne kan bruge 

3. Eleverne kan programmere et desktoplab efter en klar opskrift 

4. Eleverne kan videreudvikle eller modificere på et forprogrammeret desktoplab (valgfrihed 
introduceres i modelleringen af udgangspunktet) 

5. Eleverne kan selve vælge en problemstilling og programmere en simulation, der 
undersøger/svarer herpå (valgfriheden er i centrum) 

Deltagerne på kurset endte vidt forskellige steder i ovenstående progression og ingen har nået at 

teste trin 5 i den faktiske undervisning. Flere arbejder stadig hen imod at undersøge næste trin ved 

rapportens afslutning74. Underviserne har dog gjort sig en del erfaringer med Scratch og kan således 

dele deres erfaringer og vurderinger af, hvilket potentiale der ligger heri.  

Flere undervisere vurderer, at DIY-tilgangen kan være relevant for naturfagene. De ser et potentiale 

i, at eleverne på sigt kan udvikle modelleringskompetencer og lave formidlingsprodukter med 

Scratch. 

 

Andre undervisere vurderer, at Scratch mestendels kan bruges til at undervise i programmering 

                                                

72 Se bilag C: Aktiviteter og tilbud om vidensdeling  
73 Kurset blev afholdt ved Andreas Birkeholm  
74 Underviserne i projektet vil blive givet mulighed for at undersøge potentialerne videre i forbindelse med kursusaktivitet afholdt af 
Aarhus Universitet i foråret 2022.  

     

 

 

 

Jeg vil nok bruge det på samme måde igen. Som variation i undervisningen og for at træne 
nogle overfaglige kompetencer.  

– Underviser, gymnasie 

Med Scratch er der mange frihedsgrader. Det er næsten et blankt lærred. Der er en del mere 
kreativitet ved at undersøge på den måde. Det giver en hel del muligheder. 

– Underviser, gymnasie 

Ellers tænker jeg efter Scratch kursus, at det kunne bruges i mindre skala – at eleverne selv skal 
programmere sig frem i fysik, når man har om spaltning af atomer, at noget deler sig. 

– Underviser, grundskole 
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indenfor naturfagene og i mindre grad er relevante som mere generelle værktøjer til at modellere 

naturfaglige fænomener. 

 
Til sidst er der også undervisere, der vurderer, at opstartsomkostningerne bliver for store ift. udbyttet. 

Særligt på erhvervsskolerne er Scratch mindre relevant. Dette, fordi de har eleverne i kortere tid i 

naturfag og flere af dem mangler de it-mæssige forudsætninger til hurtigt at udnytte programmets 

fordele. Når potentialerne ved DIY berøres i resten af afsnittet, vedrører det således primært 

gymnasiet og grundskolen.  

 

8.2 Det oplevede udbytte af DIY-labs 

I dette kapitel præsenteres, hvordan DIY-labs kan bidrage til den didaktiske værktøjskasse, samt 

hvilke elevgrupper, som ser ud til at kunne drage særlig nytte af DIY-labs. Kapitlet er disponeret i to 

underafsnit omhandlende: 

 Oplevet udbytte 

 Mulige forklaringer på positivt udbytte 

8.2.1  Oplevet udbytte 

I det følgende vendes forskellige former for udbytte som undervisere og elever har oplevet i projektet 

i forbindelse med: 

 Situeret interesse 

 Programmering 

 Modellering og formidling 

I forbindelse med måling af situeret interesse inddrages spørgeskemadata, som har en overvægt af 

elevbesvarelser fra gymnasieelever. Data viser dog, at institutionsforholdet ikke har nogen 

signifikant betydning for det oplevede udbytte.  

 

8.2.1.1 Situeret interesse 

I spørgeskemaet er eleverne efter endt aktion blevet bedt om at vurdere, hvor interessant de fandt 

arbejdet med Scratch. Som det kan ses i nedenstående tabel, er 59 pct. af eleverne helt enige eller 

enige i, at arbejdet med simulationen var sjovt. 41 pct. var helt enige eller delvis enige i, at det også 

var spændende. 20 pct. er helt enige eller enige i, at arbejdet med simulationen var kedeligt. 51 pct. 

angiver, at de godt kunne lide at arbejde med Scratch.  

     

 

  

For mig er det undervisning i kodning, men jeg kunne godt se, at man havde fokusuger og havde 
en workshop, hvor man brugte Scratch. Men så står det som noget selvstændigt. Jeg har svært 

ved at se det som integreret i min undervisning. 

– Underviser, grundskole 

 

     

 

 
 

Scratch fungerer ikke pga. tid, men det er et rigtig godt program. Vi har kun to uger med 
naturfag, så det er begrænset, hvad vi har at gøre godt med. 

– Underviser, erhvervsskole 
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Figur 19: Holdning til scratch  

 
Note: Figuren viser elevernes besvarelse på spørgsmålet: ”Tænk på, da I brugte scratch. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”. 

N=126. Resultatet er baseret på eftermålingen.  

 

8.2.1.2  Programmering  

Programmeringskundskaber eller -kompetencer er i sig selv et relevant emne at arbejde med i den 

naturfaglige undervisning. Eksempelvis skal eleverne efter 9. klasse i fysik og kemi have viden om 

simpel programmering75, hvorfor introduktion af programmeringsopgaver i sig selv bliver relevante. 

I indeværende projekt er fokus dog på, om programmering kan bruges i en bredere forstand: Til at 

lave egne modeller af naturvidenskabelige fænomener og forsøg.  

I empirien ses det, at eleverne lærer om blokprogrammering i DYI-aktioner. Det ses ved, at 

underviserne oplever, eleverne løser deres opgaver i Scratch (med vekslende kvalitet), selvom de 

støder på frustrerende programmeringsfejl og starter med mindre erfaring. Det er altså i sig selv et 

væsentligt udbytte af at arbejde med DIY-labs, at eleverne opnår erfaring med blokprogrammering. 

 
Et væsentligt spørgsmål er dog, hvad formålet med programmering skal være i et konkret forløb. 

Scratch kan introduceres med det overordnede formål at udvikle programmeringskompetence - men 

det kan også introduceres som et værktøj til at forstå/modellere/formidle naturvidenskabelige 

fænomener som fx atommodeller og drivhusgasser. Underviserne i projektet beretter, at man 

tidligere typisk har inddraget programmering som mål i sig selv, men i dette projekt gerne vil forsøge 

at gøre programmering i Scratch til et mere generelt værktøj. 

 

 

                                                

75 Fælles mål for fysik-kemi (2019) 
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Flere af dem lykkes med at ændre dele af en udvalgt simulation. De koncentrerer sig ift. at 
komme i mål med opgaven (ikke alle med fysikberegninger) 

– Underviserobservation, gymnasie 
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Empirien tyder dog på, at programmering – måske uanset underviserens formål - bliver opfattet mere 

som det primære formål, hvis eleverne ikke har programmeret tidligere. Konkret fordi eleverne har 

en tendens til at rette deres ressourcer mod de tekniske aspekter og muligheder, der ligger i at 

programmere. Underviserne pointerer derfor også, at programmeringsaspektet og andre faglige 

formål bør holdes adskilte: 

 

Hvis eleverne skal arbejde med modellering af et specifikt fænomen, som fx drivhusgasser, er det 

derfor en god idé, ifølge underviserne i dette projekt, at lære eleverne programmering inden. 

Introduktionen af Scratch i naturfagsundervisningen kan tænkes i to step:  

 Først gennemføres et undervisningsforløb med programmering som selvstændigt formål, hvor 
eleverne kan fokusere på at blive bekendte med form og logik i værktøjet. Underviserne i 
projektet foreslår, at man typisk arbejder med sjove og motiverende opgaver, fx kan eleverne 
programmere spil.  

 Dernæst gennemføre et undervisningsforløb, hvor eleverne kan anvende programmering som 
værktøj til at forstå og bearbejde egne naturfaglige problemstillinger.  

 

8.2.1.3  Modellering og formidling 

Potentialet i at eleverne laver egne simulationer i Scratch er ikke at sidde i en færdig simulation og 

undersøge et fænomen. For hvis eleverne selv har kodet simulationen, så bør de allerede kende 

teori, formler og sammenhænge indgående. Pointen med Scratch er i stedet, at undersøgelsen 

foregår igennem selve programmeringsprocessen, hvor eleverne fortager en række valg for at lave 

en god simulation eller model. Det kræver, at eleverne hele tiden er bevidste om, hvordan de 

grundlæggende beregninger spiller sammen med den visuelle fortolkning og derfor hele tiden må 

genbesøge dette samspil i deres arbejdsproces. 

 

 

 

 
 

 
Der er flere lærere, som har brugt Scratch til fysik, men det har mere været som introduktion til 
programmering og ikke som et redskab til noget andet. Der skulle vi gerne komme skridtet ud 

over det. 

– Underviser, grundskole 

 

     

 

 
 

For mig at se er Scratch et værktøj. Og når man har lært at bruge det, kan eleverne putte dem 
ned i deres rygsæk og fx visualisere noget, der er svært at se. Men det kræver, at de kan 

grundlæggende programmering. Jeg bryder mig ikke om at blande, at de både skal have noget 
nyt fagligt stof, de ikke kender, og lære programmering fra bunden. Man skal være skarp på, 

hvad man egentlig vil have de skal lære. 

– Underviser, grundskole 

 

     

 

 

 

Det afstedførte nogle diskussioner som en mere klassisk type forsøg aldrig ville åbne op for. Det 
var pludselig nogle helt andre overvejelser som gør, at de har fået en bedre forståelse for det. Fx 

at smelte sne. Fx hvornår stiger vandet, når man putter sne ned i vand. Det diskuterede de 
meget om. Skulle de ikke visualisere det, så havde de ikke snakket om det. 

– Underviser, gymnasie 

Der er noget kreativitet og problemløsningskompetence, man kan få med. Man kan 
sammenligne elever, der har løst det samme, men på forskellige måder og så diskutere 

metoder. Men det skal ikke stå alene. 

– Underviser, gymnasie 
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For at give elevernes modelleringsopgaver retning og kriterier for, hvornår en opgave er løst godt, 

er det vigtigt at opstille et klart formål: Hvad skal simulationen bruges til og efter hvilke kriterier skal 

den vurderes? Underviserne i projektet peger i den forbindelse på, at elevernes DIY-simulationer 

primært har potentiale som kommunikationsprodukter eller evalueringsprodukter, og at eleverne 

således bør arbejde med modelleringer, der sigter mod en klar formidlingsopgave.  

 

 
Når eleverne skal arbejde med både modellering og formidling, kan det være oplagt at tænke i 

iterative designprocesser76. Eksempelvis kan eleverne bygge deres model og modtage feedback fra 

undervisere eller elever. De kan både give feedback på udvalgte elementer i simulationens 

matematiske og visuelle repræsentation, og ud fra et brugerperspektiv give feedback på, om DIY-

simulationen kan bruges til at undersøge de relevante, naturfaglige aspekter. Det er oplagt, at 

eleverne indtænker målgrupper i deres modelleringsvalg og skift heri – fx om klassekammerater er 

målgruppe for formidlingen, eller det er undervisere eller yngre elever. At elevernes produkter 

(besvarelser på stillede opgaver) skal anvendes i en konkret formidlingsopgave, vil givetvis også 

motivere givetvis flere elever til at engagere sig i DIY-labs. Eksempelvis foreslog en gruppe 

gymnasieelever under en aktion, at det i højere grad ville motivere deres programmeringsarbejde, 

hvis aktiviteten var målrettet en specifik formidlingsopgave. 

 

Udover at Scratch kan bruges til formidling af modeller i den naturfaglige undervisning kan Scratch 

også, ifølge en underviser i grundskolen, bruges til den fællesfaglige naturfagsprøve i grundskolen. 

Scratch kan ifølge underviseren være et oplagt præsentationsværktøj for elever, der gerne vil vise 

deres programmerings- og modelleringskompetence til prøven. 

 

8.2.2  Forklaringer på positive udbytter 

I det følgende ses nærmere på hvilke elevgrupper, der responderer særligt godt på arbejdet med 

DIY-labs samt de didaktiske faktorer, der fremmer og svækker udbyttet.  

                                                

76 Som det fx tænkes i forbindelse med teknologforståelse i folkeskolen, under kompetenceområdet digitalt design og designprocesser 
Se tekforsøget.dk (2021). Eller i forbindelse med Fablabs brug af designcirklen. Se Fablab (2021). 

     

 

 

 

Den største styrke er at bruge det som et evalueringsprodukt – at lave modeller eller 
visualiseringer af fx syre-/baser. Og man vil sagtens kunne hente dem på PhET, men det vil give 

mere, hvis de selv skulle tænke det igennem. 

– Underviser, grundskole 

Jeg tror, når man allerede har lært det lidt, og jo mere man lærer det, jo federe kommer det også 
til at kunne bruges, også hvis det bare en præsentation til et eksamensprojekt. I stedet for Power 

Point eller noget. 

– Elev, gymnasie 

 

     

 

 
 

Hvis målet fx var at udarbejde en lille film til brug for yngre elever – eksempelvis grundskolen - 
ville motivationen være stærkere, udtaler en gruppe 

– Underviserobservation, gymnasie 

 

     

 

  

Ift. hvad vi forventer til den fællesfaglige naturfagseksamen, der vil det jo give noget, netop fordi 
programmering er en del af pensum ift. selv at finde modeller. Hvis de selv kan lave det, tæller 

det jo op. 

– Underviser, grundskole 
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Elevpræferencer af betydning for udbytte af at anvende DIY-labs: 

 Elever, der motiveres af programmering 

 Elever, som demotiveres af programmering/længerevarende computerarbejde 

 

Didaktiske valg og tilrettelæggelser af betydning for DIY-labs: 

 Stilladsering og undervisningsdifferentiering – specifikt ift. elevernes forudsætning for at kunne 
programmere 

 Gruppearbejde 

 

8.2.2.1 Betydningen af elevpræferencer-/forudsætninger 

I dette afsnit ses nærmere på de forudsætninger og præferencer hos eleverne, som påvirker deres 

oplevelse og udbytte af arbejdet med DIY-labs. Elevpræferencerne er tilkendegivet af elever og 

undervisere i projektet. 

Elever, der godt kan lige programmering 

Elever, der i forvejen kan lide kodning og it-arbejde, bliver generelt mere motiverede af at kodning 

inddrages i undervisningen. 

I interviews med undervisere og elever fremgår det ikke overraskende, at naturfaglige opgaver, der 

inddrager programmering, kan motivere elever med præferencer herfor. Det kan der være flere 

grunde til. Et er, at elever, der har erfaring med programmering, ikke går i stå undervejs. De er vant 

til at løse de programmeringstekniske problemer, der opstår og lader sig ikke frustrere heraf – måske 

motiveres de endog af at nørkle med de udfordringer, som opstår under en programmeringsproces.     

 

For det andet oplever elever med programmeringserfaringer også, at kodning kan være en kreativ 

proces, når man har det tekniske overskud til at eksperimentere. Det bidrager også positivt til 

elevernes motivation for at arbejde med DIY-labs i naturvidenskabelige fag, at de på den måde kan 

udnytte deres kreative og/eller designmæssige kompetencer.  

 

     

 

 

 

De elever, der kender Scratch, og synes det er spændende … så kan de sagtens gå op til en 
naturfaglig fællesprøve, men de kan også gå op til deres projektopgave og vise noget, der er 

lavet i Scratch. Men det er fordi, det ligger naturligt for dem at bruge kodningssproget. Så det vil 
ikke tage yderligere tid for dem. Hvis du fanger den rigtige elev, så vil de blive vildt motiverede af 

at lave det i det program. 

– Underviser, grundskole 

Jeg kan godt lide at sidde og rode med tingene. Nu har vi fx lige kodet – så kan man sidde og 
eksperimentere med tingene. 

– Elev, grundskole 

 

     

 

 
 

Altså jeg synes, det er en ret sjov måde at lære på i hvert fald. Det er sjovere end at sidde og 
læse en tekst og svare på nogle spørgsmål, fordi man kan få lov til at være lidt kreativ. 

– Elev, grundskole 
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Elever, der demotiveres af programmering/længerevarende computerarbejde 

Elever i projektet, der ikke motiveres af at arbejde med programmering, kan opleve forløbene som 

langtrukne og lettere kedelige. 

Hvis elever skal programmere egne simulationer, bruges der som minimum et par lektioner på at 

kode simulationen, hvortil kommer den tid, der er nødvendig at bruge på den fornødne træning i 

programanvendelsen. At arbejde med DIY-labs er derfor en omfattende proces, der kan kræve 

længere tid med høj koncentration ved computeren (fx når der skal findes små fejl i scriptet). Der er 

flere elever i projektet, som finder arbejdsformen lettere kedelig, og som ikke oplever det skaber 

øget motivation for naturfaglige problemstillinger. En gymnasieelev fortæller eksempelvis, hvordan 

en opgave blev langtrukken, fordi han hele tiden skulle orientere sig i den faglige vejledning for at 

finde tekniske løsninger, hver gang han havde problemer med at få en kode til at virke.  

 

En elev fra grundskolen oplevede også, at aktionen aldrig blev spændende, på trods af, at 

undervisningen inddrog et nyt værktøj. Hun oplevede, at undervisningen blev en ”normal” og lidt 

”kedelig” skoleopgave.     

 

8.2.2.2 Betydningen af didaktiske til og fravalg 

I dette afsnit ses nærmere på, hvordan stilladseringsvalg og udmøntning i gruppearbejdet får 

indflydelse på de enkelte elevers oplevelse og udbytte. Konkret ses nærmere på: 

 Stilladsering og undervisningsdifferentiering – specifikt ift. elevernes forudsætninger for at kunne 
programmere  

 Gruppearbejde 

Stilladsering og undervisningsdifferentiering 

Inddragelsen af programmeringsværktøjer kalder på høj grad af stilladsering og 

undervisningsdifferentiering, da eleverne i en typisk klasse har vidt forskellige forudsætninger for at 

løse en programmeringsopgave (nogle elever ”nørder kodning” i fritiden, andre har aldrig prøvet det).  

Scratch lægger op til længere arbejdsprocesser og en særlig arbejdsform. Tilrettelæggelsen af 

undervisning, der involverer aktiviteter, hvor eleverne skal arbejde med programmering, kan være 

udfordrende, da eleverne (i dette projekt) mestrer programmering på meget forskellige niveauer. 

Ventetid/spildtid (jf. elever og undervisere i projektet) vil frustrere og demotivere eleverne i arbejdet 

med DIY-labs. Konkret vil der i et forløb, der involverer programmering, typisk være fejlkoder, der 

skal efterses, ligesom eleverne kan opdage nye muligheder, de gerne vil vejledes i, hvordan man 

effektuerer, men som ikke lader sig gøre indenfor rammerne af deres kompetencer. Som en 

underviser fortæller, bliver programmering en aktivitet i undervisningen, som deler vandende – 

elever med de rigtige forudsætninger og præferencer motiveres af at skulle programmere, mens 

andre demotiveres heraf.  

     

 

 
 

Den her kode, og så kan du gå tilbage og så kan du vel skrive lidt om dét. Så det er jo godt og 
fint ting og gå tilbage igen, men jeg synes også bare det bliver lidt langtrukken. 

– Elev, gymnasie 

 

     

 

 
 

Nogle gange kan det også blive lidt kedeligt at sidde i en time og så bare programmere. 

– Elev, grundskole 
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Elever fortæller også, at det kan være frustrerende at gå i stå undervejs i undervisningen på grund 

af manglende programmeringskompetence – særligt hvis det er modelleringen af et naturfagligt 

fænomen, der primært er målet med undervisningen, og ikke dét at kode. Der er dog også eksempler 

i projektet på, at elever, der ellers var frustrerede, faktisk fik hjælp til at komme videre og vurderer, 

at de lærte noget af processen. Et eksempel er en elev i grundskolen, der fortæller, hvordan han 

først blev frustreret over programmeringen i Scratch men også, at det blev en del mere motiverende, 

da han faktiske læste og blev hjulpet videre af de tilknyttede vejledningsmaterialer. 

  

Ovenstående peger på vigtigheden af, at en programmeringsopgave skal kunne løses af elever med 

forskellige forudsætninger. Undervisere i projektet har peget på flere forskellige greb som er 

beskrevet herunder. De beskrevne greb er mest brugbare når eleverne skal programmere 

forholdsvist lukkede opgaver, fremfor undersøgelser eleverne selv designer. Mere lukkede opgaver 

gør det fx muligt for underviseren at forberede konkrete materialer og forprogrammerede scripts til 

hjælp for eleverne. Derfor giver det også mening at nedenstående greb kan anvendes, når eleverne 

skal lære at kode (step 1), og at de mere åbne undersøgelser kan finde sted, når eleverne har lært 

basale principper for programmering og design (step 2)77. 

 Differentiering på slutmål: Underviseren kan lægge op til, at kompleksiteten i den endelige 
simulation svarer til elevens individuelle interesser og færdigheder. 

 Differentiering via ”building blocks/præfabrikerede kodeblokke: Underviseren kan – hvis eleverne 
skal bygge en på forhånd bestemt simulation efter opskrift – samle flere koder i større blokke i 
en ekstern vejledning, som eleverne kan copy-paste ind i programmet. Dette tillader elever, som 
går i stå, at hente større dele af den samlede programmering ind. Dette princip indgår bl.a. i et 
materiale lavet af specialestuderende78 i regi af ASTRA, og som også har været anvendt af 
undervisere i dette projekt. Det vil dog tage lang tid for den enkelte underviser at udarbejde sit 
eget tilsvarende materiale.  

 Differentiering via simulationer, som underviseren er startet på eller har forberedt: Underviseren 
kan programmere de grundlæggende elementer i en simulation og lade eleverne tweake eller 
modificere udvalgte elementer/kodelinjer. 

 Understøttelse via skriftlig vejledning: Underviseren kan vedlægge oversigter over de vigtigste 
funktioner, genveje og tips/tricks til at gennemføre kodningen.  

 Løbende vejledning: Underviseren kan give de elever, der særligt er i risiko for at gå i stå/miste 
motivationen, ekstra opmærksomhed.  

                                                

77 Som underviserne anbefaler jf afsnit 8.2.1.2 
78 Materialet er lavet af Oliver Pedersen og Mads Lang, og kan findes på: ScratchLab (skolelommen.dk) 

     

 

 
 

Man kan få halvdelen af dem til at synes det er enormt fedt, og halvdelen opgiver, fordi det ser 
kompliceret ud. 

– Underviser, grundskole 

Motivation fra nogle elever, men der var en stejl læringskurve for eleverne. 

– Underviserobservation, gymnasie 

 

     

 

 
 

I starten var det meget svært, når man ikke ved, hvad man skal… så snart jeg først senere 
begyndte at læse papiret, begyndte motivationen at komme. Men når man endelig kommer frem, 

så er det fedt nok. Det er fedt, fordi man føler, man har lært at gøre forskellige ting indenfor 
Scratch.  

– Elev, grundskole 

 

https://skolelommen.dk/
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8.2.2.3 Gruppearbejde 

Som det også er tilfældet, når skolerne i projektet arbejder med desktoplabs og VR-labs, skal elever 

typisk dele et interface, da de ikke kan arbejde synkront i samme Scratchprojekt. Det kan betyde, at 

de elever, der er dygtige til at programmere, overtager styringen, og at elever, der ikke 

programmerer, forholder sig mere passivt til opgaven. Dog fremhæver elever og undervisere i 

projektet, at gruppearbejde om programmering er nødvendigt for de fleste elever. Dette, da 

modellering over naturfaglige modeller forudsætter både designkompetencer, 

programmeringskompetencer og naturfaglige kompetencer, og fordi elever med forskellige 

kompetencer kan hjælpe hinanden med at gennemføre aktionen succesfuldt.  

Undervisere og elever oplever i projektet, at det er givende at være flere sammen om at modellere i 

Scratch, både fordi eleverne sammen kan imødegå frustrationer og finde løsninger. Men også fordi 

eleverne givetvis vil udvikle nye forståelser for både programmering og det naturfaglige indhold, når 

de samarbejder om opgaven. 

  

Det er derfor en pointe, at underviserne kan eksplicitere eller lægge vægt på, hvordan en gruppe 

forventes at arbejde med aktionen og ikke mindst samarbejde herom. I den forbindelse kan der fra 

empirien i projektet fremhæves: 

 Overvej om alle behøver at programmere: Hvis formålet med aktionen er at lære programmering, 
skal alle selvfølgelig programmere. Men er formålet at designe, effektuere og formidle en model, 
er programmeringen kun én aktivitet blandt mange. Således kan elever i en modelleringsproces 
også foretage analyser af andre modeller til inspiration, konceptudvikling af grafik, finde relevante 
grafiske elementer at putte i, beregning af formler til modellen, afprøvning, forberedelse af oplæg, 
m.m.79. 

 Sørg for at der er relevante arbejdsopgaver, der kan gennemføres samtidig med 
programmeringen: Eksempelvis kan elever, der ikke programmerer, videreudvikle på konceptet 
eller finde relevante billeder der kan indgå.  

 Dan grupper ud fra relevante kriterier: På den ene side kan dannes grupper, hvor en gruppe er 
homogen ift. programmeringskompetence (og således følges af, eventuelt på et differentieret 
spor med tilpasset sværhed). På den anden side, kan dannes grupper, som består af både 
programmeringsstærke elever og af elever, der er gode til at tænke kreativt og/eller har stor viden 
om det naturfaglige fænomen. På den måde kan gruppen også lære af hinandens styrker.  

                                                

79 Aktionerne i projektet har kun i mindre grad lagt vægt på disse processer omkring selve programmeringen, da fokus har været på 
teknik. Men det er for flere undervisere en interessant retning at gå.  

     

 

 

 

Det var lidt besværligt ift. at man kun kunne arbejde på én computer ad gangen. Men det var 
også lidt nemmere ift. ideer og sådan, hvis noget gik galt, og man blev helt frustreret over det, 

kunne den anden tage over. Eller man kunne snakke om tingene.  

– Elev, gymnasie 

Eleverne skal have tid til at sætte sig ind i det. Gerne flere sammen, så man kan snakke internt 
om det tekniske og didaktiske. Derfor er der de to dele, man skal klædes på til. 

– Underviser, gymnasie 

Jeg tænker overhovedet ikke, det havde været bedre at arbejde alene, fordi det her kræver, at 
man tænker, hvad kunne gøres bedre, og ved at man har flere i sin gruppe, så hvis du måske 

sidder og tænker, at det her kan jeg godt finde ud af, så er der måske nogle andre i gruppen, der 
ikke forstår det. Og hvis de fortæller, hvad de ikke forstår, og hvad der kunne gøres, for at man 

forstod det, så synes jeg alle ville få en meget bedre forståelse for det. 

– Elev, gymnasie 
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8.3 Eksempler på DIY-aktioner 

I inspirationsmaterialet ”11 pædagogiske formater” er der eksempler på, hvordan Scratch konkret 

kan indgå i forløb med forskellige formål. Inspirationen til formaterne samt de ovenstående analyser, 

stammer fra de forskellige aktioner som underviserne i projektet har planlagt, gennemført og 

dokumenteret. 

Nedenfor ses to eksempler på konkrete aktioner som er udarbejdet af undervisere i projektet og viser 

eksempler på, hvad underviserne har valgt at undersøge i deres undervisning, når de bruger DIY-

labs. Der er foretaget nogle nedslag i den enkelte aktion, der illustrerer pointer fra ovenstående afsnit 

om DIY-labs. Nedslag skal ikke vise ”det perfekte forløb” eller illustrere alle elementer i aktionen, 

men give et fokuseret indblik i, hvordan simulationer kan bidrage til at understøttebestemte formål i 

et undervisningsforløb. 

De to eksempler er: 

 Programmering efter opskrift 

 Modellering over forsøgsresultater 

 

8.3.1  Programmering efter opskrift  

På en grundskole i en 8. klasse har to undervisere i 

fysiktimerne undersøgt, om programmering i Scratch kan 

føre til modelleringskompetence. Aktionen blev 

gennemført som online undervisning under COVID-19 

lockdown. 

Eleverne havde som gruppe kun få erfaringer med 

Scratch – de havde på et tidspunkt programmeret et lille 

spil i undervisningen. Eleverne skulle derfor bruge 

materialet fra skolelommen.dk80, der lægger op til, at 

eleverne kan løse samme opgave med forskellige 

kompetencer i programmering. Materiale stiller en opgave til eleverne om at bygge en simulation, 

der illustrerer drivhuseffekten, og bruge den til at svare på andre, efterfølgende opgaver. Eleverne 

skal altså arbejde sig frem imod et fast mål, men kan vælge fra hvilket udgangspunkt de starter: 

begynder, øvet eller rutineret indenfor programmering. Alt afhængig af sporet eleven vælger, kan de 

igennem et interaktivt PDF-dokument hente forprogrammerede elementer ind, hvis de manglede 

støtte til programmeringen.  

Nogle af eleverne responderede positivt på, at programmering blev inddraget. Særligt elever som 

havde præferencer for at arbejde med it og ”nørde på computeren” med at løse problemstillinger. To 

elever bemærkede selv, at deres interesse i kodning både engagerede dem i problemstillingen og 

også gav dem overskud til at løse de tekniske problemer, så der tillige var et fagligt udbytte. De 

vurderede, at forløbet både gav dem muligheder for at tænke kreativt over sammenhængen mellem 

                                                

80 Se Skolelommen.dk. Scratchmateriale om drivhusgasser (2021) 

 

     

 

   

 

 

 

Titel: Drivhusgasser 

Problem:  

Arbejdet med færdiglavede simulationer 
tillader som udgangspunkt ikke, at du selv 
skal rode kreativt med modelleringerne bag.  

Fokus: At eleverne ved hjælp af et 

stilladseret og differentieret materiale 
hjælpes til at modellere egne simulationer. 

Simulationer brugt: Scratch 

 

 

 
   

 

 
   

 



 

94 

det konkret fænomen – drivhusgas – og hvordan man bedst repræsenterede det. Ligeledes mente 

de, at de bedret kunne huske det naturfaglige indhold, fordi de selv havde programmeret det.  

 

Andre elever, der ikke er lige så optagede af programmering og it-arbejde som selvstændigt element, 

kan opleve opgaven som mere frustrerende eller kedelig. Men som en elev, der fandt opgaven 

kedelig, siger, skyldes det måske ikke kun programmeringsdelen, men også fordi opgaven var 

forholdsvist bundet. Da interviewet berørte, om det ville motivere dem selv at vælge eksperimenter 

og programmere dem på sigt, vurderede de, at dette kunne have et større potentiale.  

 

I interviews med eleverne kan da også høres, at programmeringsdelen fylder mere end det 

naturfaglige indhold (drivhusgas). Når de konkret blev spurgt om, hvad de mener at de skulle lære 

gennem forløbet, så svarede de, at det handlede om at lære programmering og ikke om fx 

drivhusgasser. Dette kan selvfølgelig skyldes underviserens instruktioner – men det virker også 

naturligt, at programmering kommer til at fylde mest i aktionen for en klasse uden større erfaringer 

med programmering, da mange af de problemer de støder på, relaterer sig til de tekniske aspekter.  

 

 

     

 

 

 

E1: Det var smadderfedt. Det at kunne sidde og kode i undervisningen, fordi jeg er jo lidt sådan 
en kodenørd. Jeg havde så en ved siden af mig, der ikke var så skarp, så jeg lærte faktisk også 
at give noget videre i forløbet. 

E2: Helt klart. Det var egentlig frustrerende i starten for dem, der ikke havde prøvet Scratch, men 
jeg vidste godt, hvordan tingene fungerede.  

E1: Jeg kan se, at Scratch er så simpelt men powerfulll, at man kan se, at hvis man ændrer på 
forholdene bare lidt, så giver det nogle andre resultater… Den der oplevelse med, at man skal 
tænke kreativt – eks. ”hvordan er det sådan en drivhusgas helt præcis virker – at den skal 
bounce i det her areal”. 

I: Hvad gør det? 

E1: Det gør, at jeg bedre kan huske det. At så ligger det ca. her – og hvis jeg selv har kodet, så 
fanger jeg det bedre.  

E2: Meget enig. Man husker det bedre, hvis man selv har siddet og lavet det. 

– Elever, grundskole 

 

     

 

 

 

E2: Det var nogle gange lidt kedeligt. For det var også bare en pdf. Og så skal vi se videoen og 
så lave den. For man skulle bare følge efter opgaven og så lave den. Så det var ikke sådan 
rigtigt spændende eller noget.  

I: Hvad hvis I selv skulle finde på et forsøg at programmere? 

E3: Ja det ville være sjovere.  

E2: Ja, så ville vi selv få lov at tænke over tingene, og hvad man ville have. Det ville være 
sjovt… Hvis man selv får lov at bestemme noget i opgaven. Bare en lille smule, hvor man kan 
have sine tanker indeni.  

E3: Ja, at man kan lave om på opgaven og tilpasse den. Det gør opgaver spændende. 

– Elever, grundskole 

 

     

 

  

I: Kan I prøve at forklare, hvad I skulle bruge Scratch til i det her forløb? 

E1: Det, vi selv lærer, er at programmere alle mulige ting senere.  

E2: Man lærer at alting på nettet er programmeret. Man lærer, at det er ikke så nemt igen. 

– Elever, grundskole 
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8.3.2  Modellering over forsøgsresultater 

En underviser i fysik på et gymnasium oplever, at det ofte ender i lukkede opgaver uden 

elevautonomi, når elever skal repetere eller formidle resultaterne af deres fysiske forsøg. Han har 

derfor i en aktion i projektet undersøgt, om repetition og formidling af forsøgsdata kan foregå gennem 

programmering i Scratch, hvor eleverne også får trænet modellering. 

Underviseren udførte sin aktion som et tværfagligt forløb 

(fysik og kom/it) over otte lektioner. Fire lektioner blev 

brugt i fysisktimerne med fokus på det faglige indhold, og 

fire timer bruges i regi af faget kom/it med fokus på 

interaktionsdesign. Eleverne havde erfaring med 

blokprogrammering. Forud for aktionen havde eleverne 

gennemført et fysisk forsøg med smeltning af sne. De 

skulle med udgangspunkt i dette forsøg bygge en 

interaktiv simulation som et formidlingsprodukt. 

Aktionen forløb på følgende måde: 

1. Eleverne blev præsenteret for to Scratchsimulationer, 
som underviseren havde udarbejdet. Eleverne skulle 
af hensyn til undervisningsdifferentiering vælge en af 
de to simulationer at arbejde videre med/modificere på: 

a. Den ene simulation var lukket og gengav ”blot”, hvad der principielt skete med objekter 
(smeltning af sne) 

b. Den anden simulation var mere åben for beregninger, og man kunne skrive fakta ind om 
vægt af is og vand og få simulationen til at beregne en teoretisk værdi for output 

2. Eleverne blev inddelt i grupper ud fra deres ønsker til at arbejde med simulation a eller b. Det 
stod grupperne frit for, hvordan de ville modificere simulationerne 

3. Eleverne skulle som afslutning på forløbet formidle resultaterne. Konkret skulle der optages en 
video, hvor de gennemgik modificeringer samt berørte forholdet mellem forsøgets udførsel, teori 
og beregninger af den forventede sluttemperatur (Maks. 12 minutter).   

Underviseren fortæller selv i et interview, at han i forbindelse med denne aktion gav eleverne flere 

frihedsgrader end sædvanligt. I starten af forløbet kunne det også observeres, at flere elever havde 

brug for hjælp til at komme i gang og selv træffe nogle valg. 

 
Efter vejledning og dialog om mulighederne kom eleverne bedre i gang. Det kunne også observeres, 

at tremandsgrupper måske var lidt for store til at arbejde i og omkring én elevs computer, hvilket 

betød, at nogle deltog mindre aktivt i programmeringsopgaven. Men generelt oplevede 

underviseren, at de fleste elever blev engagerede i løsning af opgaven. Konkret oplevede han som 

udtryk herfor, at eleverne var mere opsøgende i deres faglige dialog med ham end sædvanligt, og 

gerne ville vise, hvilke ændringer de havde tilført simulationen. Underviseren forklarer selv det øgede 

fokus fra elevernes side med, at det var opgavens åbenhed og muligheden for differentiering, der 

motiverede eleverne. 

 

     

 

   

 

 

 

Titel: Bearbejdning af fysikforsøg – 

simulering af sneens smeltning 

Problem:  

Rapportskrivning og bearbejdning af forsøg i 
klassisk fysikundervisning vil ofte være en 
lukket opgave. Det er ofte fastlagte 
procedurer, hvor man ofte sammenligner en 
værdi fundet gennem et eksperiment med en 
teoretisk værdi. Hvor er læringen i dette?  

Fokus: At give eleverne mulighed for og 

frihed til at bearbejde et forsøg på en måde, 
som giver eleverne øget motivation og 

måske større fagligt udbytte. 

Simulationer: Scratch 

 

 

 
   

 

 
   

 

     

 

  

Alle grupper går i gang, men der spores usikkerhed hos enkelte elever, ift. hvad de skal/hvad der 
forventes af dem. Opgaven er meget åben, hvilket betyder, at eleverne selv skal træffe nogle 

valg… Her inspirerer underviser eleverne i de enkelte grupper til at komme lidt videre. 
– Observation, projektteamet 
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De fleste af eleverne gennemførte ændringer i simulationen på de første lektioner. Nogle blot visuelt, 

flere gennem ændringer i beregningerne. Underviseren bemærkede gennem hele aktionen, at 

elevernes arbejde med selv at programmere førte til nogle spørgsmål om de bagvedliggende 

beregninger, som de normalt ikke stillede. Generelt fik alle grupperne gennemført forløbet.  

 
Figur 20: Screenshots fra aktionen 

 
 

8.4 Implementering 

I dette afsnit gennemgås en række fund i projektet, der har relevans for undervisere, der overvejer 

at give sig i kast med at lave modelleringer i Scratch: 

 En systematisk introduktion er en forudsætning 

 Opstartsomkostningerne er relativt høje vs. udbytte 

 Opstartsomkostningerne kan minimeres gennem tværfaglige satsninger på programmering 

 Andre programmeringsværktøjer kan overvejes 

 

     

 

 
 

Der var en større vilje til at være i dialog med læreren om, hvad de arbejdede med. Nogle var 
opsøgende, for at få lov til at vise, hvad de havde lavet. Det er ikke typisk for den elevgruppe.  

– Underviser, gymnasie 

 

     

     

 

 

 

Det stedførte nogle diskussioner, som en mere klassisk type forsøg aldrig ville åbne op for. Det 
gav anledning til at tale mere om fysik. Der var pludselig nogle helt andre overvejelser som gør, 
at de har fået en bedre forståelse for det: kan man let sige noget om, hvor meget sne et kg vand 
kan smelte? Og hvornår stiger vandstanden i smeltningen? Jeg har umiddelbart svært ved at se, 

hvordan andre undervisningsformer/læremidler skulle skabe de muligheder. 

 – Underviser, gymnasie 
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8.4.1  En systematisk introduktion er en forudsætning 

Underviserne i projektet vurder generelt, at det er en vigtig forudsætning for at gå i gang med 

Scratch, at eleverne får en didaktisk gennemtænkt introduktion. Selvom man kan finde tutorials og 

bøger på området, så kan det virke uoverskueligt at gå i gang med på egen hånd. Underviserne 

vurderer, at de har brug for vejledere og kollegaer at sparre med om både den tekniske ramme og 

de didaktiske potentialer, hvis man som underviser skal holde motivation oppe og forpligte sig på at 

anvende programmering i sin undervisning. Ligeledes har man som ny underviser i Scratch brug for 

tid i undervisningen til at eksperimentere og gøre egne erfaringer, hvis man skal føle sig kompetent 

med DIY-labs. 

 

 

8.4.2  Omkostninger er relativt høje vs. udbytte 

Fra empirien i projektet vides det, at Scratch appellerer til flere elever og giver mulighed for at lave 

en ny type af formidlingsprodukter. Ligeledes er Scratch – og andre programmeringsværktøjer – ofte 

gratis og let tilgængelige og kræver umiddelbart ikke stor it-support at få sat op. Dog er der stadig 

relativt store opstartsomkosninger ved at bruge Scratch til at lave egne simulationer, hvis erfaringer 

med programmet først skal opdyrkes. Underviserne skal først kompetenceudvikles, dernæst skal 

eleverne introduceres til programmeringssproget og mulighederne, og endelig skal der benyttes en 

del forberedelsestid med at designe og programmere simulationer i selve undervisningen. At 

kompetenceudvikle underviserne er en investering, som der kan bygges videre på år for år. Men har 

eleverne hver gang der starter et nyt hold ingen eller begrænset erfaring med at programmere, vil 

der alt andet lige skulle benyttes en del lektioner med jævne mellemrum, på at eleverne lærer 

værktøjet at kende og løser de indledende opgaver. Denne ”langsomme” opstart kan give både 

undervisere og elever fornemmelsen af, at udbyttet ikke retfærdiggør den brugte tid.     

 

 

     

 

 

 

Man skal i hvert fald have en introduktion til Scratch, tænker jeg. Jeg tænker, det er ikke sådan 
et program, jeg lige ville kaste mig over selv, hvis ikke lige jeg lige havde fået lidt introduktion til 

hvordan det fungerede. 

– Underviser, gymnasie 

Hvis det virkelig skal være super, og jeg skal føle mig kompetent, altså så, ja så kræver det 
meget mere tid. 

– Underviser, gymnasie 

 

     

 

 

 

Det var rimeligt sjovt at lave al det her kodning-ting, men hvis man tager udgangspunkt i, hvor 
lang tid vi brugte på det og i forhold til selv fysikforståelsen, så tror jeg nok, at jeg havde forstået 

mere fysik, hvis jeg bare haft seks timers fysik kun om fysik. Noget koncentreret undervisning 
kun om teorien. Til gengæld lærte man meget mere om kodning, som jeg ikke har haft nogen 

viden om før.  

– Elev, gymnasie 

I den daglige undervisning vil jeg simpelthen ikke kunne afsætte så meget tid af undervisningen 
til det. 

– Underviser, grundskole 

Det kræver arbejde. At man sætter tid af til det. Nu har vi været heldigt, fordi vi har haft en 
naturfagslinje. Og hvis man i fysik skal sætte otte timer af til det, så er det en investering vi laver, 

da man har måske to fysiktimer om ugen. 

– Underviser, grundskole 
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8.4.3  Minimering af opstartsomkostninger 

Det vil alt andet lige være omkostningstungt for den enkelte underviser at gøre eleverne til 

kompetente brugere af Scratch, hver gang et nyt hold starter op i et naturfag. Konkret vil man skulle 

dedikere en ikke uvæsentlig del af lektionerne hertil. Der er dog flere muligheder for at bringe disse 

omkostninger ned, som indebærer at undervisere i naturfag rækker ud til andre undervisere om 

gennemførelse af en fælles satsning på programmeringsområdet: 

  

 Fokus på kodning som generelt præsentationsværktøj 

 Fokus på flerfaglige samarbejder 

 

Først og fremmest oplever flere undervisere i projektet, at programmering er et område som deres 

skole satser på. Flere folkeskoler arbejder på at introducere programmering tidligt til eleverne 

gennem en fælles indsats fra skolens side. Dette skyldes både, at grundskolerne skæver til 

integrationen af teknologiforståelse i skolen81 – men også, at programmering kan blive et generelt 

præsentationsværktøj i fremtiden. Såfremt programmering i fx Scratch og Cospaces bliver generelle 

værktøjer på linje med eksempelvis Power Point, og eleverne får en overordnet introduktion hertil, 

vil de enkelte fag kunne undlade den tekniske indføring og bruge Scratch direkte til egne, faglige 

formål. 

 

  

Såfremt skolen ikke overvejer eller planlægger en samlet programmeringsindsats, kan det stadig 

give mening for naturfagsundervisere at gå sammen med andre fag om et fælles forløb omkring DIY-

labs. Eksempelvis kan naturfagsundervisere se synergi i naturfag og andre fag, der arbejder med 

relevante og tilstødende områder. Det kan fx være fag relateret til programmering, design eller 

teknologiforståelse, hvor der vil være et overlap mellem interesser. I et flerfagligt forløb kan naturfag 

således præsentere ”indholdet” i undervisningen (modellering og formidling af naturfaglige 

fænomener), mens fag som design, informatik og programmering, kan introducere værktøjer, 

designtilgange og kommunikationsmodeller, som kvalificerer elevernes tilgange til opgaven.  

 

                                                

81 Se tekforsøget.dk (2021) 

     

 

 

 

Noget vi har snakket om, nu har vi jo teknologi på skemaet, er vi gået i gang med at 5. klasserne 
skal have scratch-programmering. 

– Underviser, grundskole 

Men det gør det jo også naturligt også ifm., at man snakker teknologiforståelse i fagene, hvor 
man også snakker om, at det at forstå fx blokkodning … også bare det at eleverne sidder og 

arbejder i Scratch og sådan noget … altså det kommer sådan ret naturligt efterhånden, tror jeg.   

– Underviser, grundskole 

 

     

 

  

Det ville måske være oplagt at gøre noget tværfagligt med det. Altså hvis man havde 
informatikundervisning med programmering med på banen der så… Så ville udbyttet for ens 

eget fag være større. 

– Underviser, gymnasie 
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8.4.4  Andre programmeringsværktøjer kan overvejes 

Scratch er det programmeringsværktøj som underviserne i projektet selv valgte at arbejde med, da 

det virker som det mest intuitive og overskuelige program at sætte sig ind i. Flere af eleverne i særligt 

grundskolen, værdsætter da også programmet af samme grund.  

 

Når det er sagt, vil underviserne også møde elever, der kan finde Scratchs ikonografi og grafik lidt 

”barnagtigt”. Ligeledes er der typisk enkelte elever, der har større programmeringserfaringer end 

underviserne, som synes blokprogrammering er for kedeligt og er klar på mere:  

 

På sigt er det uanset værd at undersøge, hvilke andre programmeringsværktøjer, der findes, og 

hvad deres potentialer er. Eksempelvis kan et gratis programmeringsværktøj som Unity82 nævnes. 

Unity bruges af professionelle programmører til at programmere spil, og har potentiale fordi det 

tillader kodning ”fra bunden” og giver mulighed for at designe simulationer af høj kvalitet, som i øvrigt 

også kan tilgås via VR-labs. Unity kræver dog stort kendskab til programmering, men kan evt. bruges 

af hold, der også har programmering som valgfag. Programmet Cospaces83 kan også nævnes. 

Fordelene ved Cospaces er, at det er tilgængeligt via skoletube, og er, via blokprogrammering, 

intuitivt at bruge. Der er dog færre programmeringsmuligheder end hos fx Unity, men til gengæld 

kan man visualisere og præsentere simple forbindelser og også tilgå simulationen igennem VR-

headsets. Flere grundskoler og erhvervsskoler bruger allerede Cospaces som 

præsentationsværktøj.  

 

9.  Fremtidens interaktive laboratorier 

Fundene i projektet har også skullet inspirere forlag og udviklere, i håb om at der kan komme flere 

interaktive laboratorier på markedet, specifikt rettet imod naturfagsundervisere i danske grundskoler 

og ungdomsuddannelser. 

I dette kapitel gengives derfor undervisernes refleksioner, ønsker og behov til fremtidens InterLabs. 

9.1  Indledning: Efterspørgsel og løsninger 

En stor del af underviserne i projektet efterspørger flere InterLabs, som er relevante for deres fag og 

praksis. Det kan syntes kontraintuitivt, da der ved første øjekast findes hundredvis af desktoplabs 

på nettet, hvoraf en stor del endog er gratis og let tilgængelige. Det store antal af desktoplabs kan 

                                                

82 Se Unitys gratis version på: Free 2D, 3D, VR, & AR software for cross-platform development of games and mobile apps. - Unity 
Store 
83 Se skoletubeguide til cospaces på: CoSpaces Edu | skoletubeguide 

     

 

  

I: Syntes I, Scratch er et godt program at bruge i undervisningen? Hvorfor/hvorfor ikke? 

E1 og E2: Ja, fordi man kan starte i en meget lille alder. Man kan meget let forstå det. 

– Elever, grundskole 

 

     

 

 
 

Den åbne opgave tillader også, at de dygtige elever kan nå langt. Det gør de også. En enkelt 
dygtig elev (programmering) siger, at han ikke gider blok-kodning. Han vil lave rigtig kode. 

 – Underviserobservation, gymnasie 

 

https://store.unity.com/products/unity-personal
https://store.unity.com/products/unity-personal
https://skoletubeguide.dk/project/cospaces/
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dog tegne et misvisende billede af udbuddet eller kvaliteten heri. På den ene side indsnævres 

udbuddet betragtelig, så snart man søger efter et specifikt emne, til et specifikt fag på et specifikt 

niveau. På en anden side har en stor del af underviserne, der har deltaget i projektet, haft svært ved 

at finde InterLab-simulationer, som matcher deres ønsker til design og features:  altså simulationer 

som både kan anvendes fleksibelt og differentieret i mere åbne undersøgelsesprocesser, er let 

tilgængelige, på dansk og med højt grafisk niveau.  

En grund til at det kan være svært at finde relevante InterLabs i det store udbud, der tjekker flere 

bokse, er, at der mangler et samlet overblik over de mest relevante InterLabs. Flere undervisere 

giver udtryk for, at der burde være en hjemmeside omkring InterLabs med eksempler og links, 

arrangeret efter danske underviseres interesser. Siden kunne udformes som et mere brugerdrevet 

community, hvor undervisere selv kunne anbefale og eksemplificere, hvordan de har brugt 

simulationer i undervisningen.  

 
En anden årsag til at underviserne har svært ved at finde relevante desktoplabs, er, at flere inter-

labs virker forholdsvis hjemmebyggede (med tvivlsom grafik) og en del er af ældre dato. Flere 

undervisere har fx brugt PhET i over 10 år – og enkelte undervisere har også bemærket, at 

læremiddelsproducenter stadig henviser til dem i deres undervisningsmaterialer.  

Underviserne efterspørger derfor nye InterLabs, der for alvor udnytter de teknologiske muligheder 

indenfor softwareudvikling og passer til en dansk læremiddelskultur.  

9.2  Undervisernes ønsker til udvikling 

I det følgende præsenteres udvalgte, overordnede ønsker fra underviserne. Det er oplagt at tænke 

i, hvordan disse ønsker kan kombineres på tværs og indgå i samme produkter. 

Der efterspørges programmer, der kan lade undervisere og elever designe egne interaktive 

laboratorier: Et InterLab er i sagens natur et lukket miljø, rettet imod en afgrænset undersøgelse. 

En stor del af underviserne fortæller, at det ultimative laboratorie vil være en mere udvidet model, 

hvor undervisere og elever kan vælge udstyr og fænomener og herefter sammensætte egne 

undersøgelser indenfor et bredt naturfagligt område. Ifølge underviserne ville dette kunne løse to 

store udfordringer:  

 Det vil kunne løse undervisernes udfordringer med at finde netop dét forsøg, som de gerne vil 
simulere i undervisningen, da de kan bygge det selv. Underviseren kan på den måde selv 
bestemme omfanget, hvilke aspekter der skal være fokus på og hvor lukket eller åben opgaven 
skal være.  

     

 

 

 

Man skal være heldig, hvis man rammer noget eller er i en Facebook-gruppe, hvor der er en, der 
deler noget. Den forberedelsesfaktor vi arbejder med i folkeskolen, bliver virkelig udfordret, hvis 

man gerne vil gøre det i sin arbejdstid. 

 – Underviser, grundskole 

Hvis man havde et katalog, hvor man kunne få og give gode idéer. Hvis vi kunne få anbefalinger 
på forskellige programmer og sådan, vil det fungere rigtigt godt.  

– Underviser, grundskole 

Jeg bliver helt høj af tanken om, at der kan være et helt community omkring det, ligesom ved 
Minecraft Education eller Kerbal Space Education, hvor man kan dele forløb med hinanden. Det 
vil give noget diskussion omkring det og det vil gøre, at man ikke skal opfinde den dybe tallerken 

hver gang 

 - Underviser, grundskole 
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 Det vil kunne bruges af elever til selv at designe og eksperimentere med egne simulerede forsøg, 
ud fra problemstillinger de kan hente fra deres egen hverdag (i stedet for at være bundet af de 
problemstillinger, der oftest er indkodet i simulationerne).  

 

Der efterspørges generelt et langt større udbud af naturfaglige VR-produkter til alle fag og 

faglige niveauer: Underviserne oplever et stort potentiale i at anvende VR-labs i undervisningen, 

da de mener, at muligheden for at opleve ellers utilgængelige steder og fænomener, både kan give 

eleverne nye indsigter og engagere dem på andre måder i undervisningen.  

Men underviserne i projektet oplever også, at det generelt er meget svært at finde relevante, 

naturfaglige VR-simulationer, der dækker flere af de emner, man ønsker at arbejde med i 

undervisningen. Og såfremt underviserne finder en simulation, som er relevant for et givet emne, 

oplever de, at mulighederne for at interagere og ændre på parametrene ofte er mangelfulde. Der 

efterspørges derfor i høj grad flere VR-simulationer, der både kan præsentere naturfaglige 

fænomener eller steder på spændende måder, og som samtidig tillader eleverne at ændre på flere 

parametre, gennem mere åbne og undersøgende processer.  

 
Der efterspørges opdateringer og udvidede features på de lidt ældre og mindre simulationer, 

som principielt er godt tænkt: De fleste undervisere i projektet kan typisk finde et par simulationer 

i fx PhETs samlinger, der som udgangspunkt er udmærket tænkt. Det er typisk mindre simulationer, 

der særligt kan være med til at illustrere få aspekter af et forsøg eller fænomen, og flere af dem 

tillader også eleverne at eksperimentere åbent med flere parametre, uden opgaver eller løsninger 

er forhåndsbestemte. Dette gør, at de har mange anvendelsesmuligheder i undervisningen og er 

nemme at indarbejde som supplement til den teoretiske del af undervisningen og fysiske 

undersøgelser/forsøg. Men underviserne påpeger samtidig, at simulationerne er gamle i deres 

grafiske udtryk og kan få yderligere relevans, hvis de har flere indbyggede muligheder for at kunne 

tilpasses de enkelte elevers behov. Mange undervisere i projektet ser nytten i at bruge små 

desktoplabs med frihedsgrader til at undersøge enkelte forsøg eller fænomener, men mener 

samtidig, at en opdatering af simulationer, som de gode hos PhET, kunne give nye muligheder. Helt 

konkret efterspørges i en opdatering: 

 Bedre grafik: Underviserne pointerer, at eleverne er vokset op med computerspil og oplever de 
ældre og lidt mere simple simulationer som forældede. Ligeledes kan ældre elever opfatte dem 
som lidt ”barnagtige”.  

 Bedre lighed med det fysiske forsøgsudstyr: Undervisere, der gerne vil bruge simulationer som 
forberedelse til fysiske forsøg, pointerer også, at simulationer bør have en mere fotorealistisk 
gengivelse af forsøgsudstyr, så eleverne i højere grad oplever ligheden og kan sætte viden fra 
simulationen i spil i fysiske forsøg (transfer).  

 Indbyggede muligheder for at til- og fravælge kompleksitet: Flere undervisere i projektet 
efterspørger muligheder for, at man kan tilgå samme forsøg eller fænomen med forskellige 
grader af kompleksitet, så simulationen kan bruges til elever på forskellige faglige niveauer i 
klassen/på uddannelsen. Men også så eleverne kan starte med at fokusere på de mest basale 
aspekter ved et forsøg/fænomen, og så selv tilføje flere lag, når de synes, de er parate hertil. 

     

 

 

 

Jeg tænker, der er et stort potentiale, men der mangler stadigvæk indhold. Man kunne godt 
have, at der var noget mere interaktivt, så man selv kunne bestemme, hvor man tog hen, eller at 

man kunne ændre noget osv. At man fx kunne manipulere med generne. Det er der noget 
potentiale i. Men det er stadigvæk meget begrænset hvad der er, men jeg tænker potentialet er 

der. 

 – Underviser, grundskole 
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Helt konkret kan man forestille sig, at en elev løbende i en given forsøgsopstilling kan klikke 
forskellige parametre frem, som vil påvirke output og derved øge kompleksiteten og bringe 
simulationen tættere og tættere på et fysisk forsøg. Eksempelvis kan eleverne både klikke nye 
parametre frem, der påvirker output - eller få systemet til at slå målefejl og måleusikkerhed til, så 
man kan træne eleverne i at opdage og teste disse. Sådanne forsøg kan stilladsere en træning i 
forsøgsopstilling som lektie, før de fysiske forsøg gennemføres i undervisningen.  

 
Muligvis kunne det være interessant at designe flere InterLabs, der medtænker den fysiske 

verden og processer i deres design – konkret ved at bruge samme data på tværs af fysiske 

og simulerede processer84: De fleste InterLabs har ikke indbyggede aktiviteter, der kræver, at 

eleven også inddrager fysiske processer før, under eller efter arbejdet i simulationen for at løse 

opgaven. Fx er det ikke indbygget som en decideret opgave i simulationer, at eleven skal bringe 

egen data i spil eller bruge data fra simulationen på en særlig måde i et efterfølgende fysisk forsøg. 

Givet at flere af underviserne i projektet faktisk forsøger at skabe synergi mellem fysiske og 

simulerede forsøg i deres aktioner, virker det oplagt at udvikle simulationer, hvor det er en del af 

opgaveløsningen at indlæse og behandle data fra elevernes egne fysiske forsøg. Det afgørende 

spørgsmål er, hvornår det giver mening at producere egne data, og hvad et InterLab skal gøre for at 

berige håndteringen heraf. Et eksempel kunne være, at en elev genererer en datastruktur eller logik 

og indlæser den, og herefter bruger simulationen til at applicere logikken herfra i en virtuel 

verden/fremskrivning.  

Eksempel på en simulation, der kunne behandle data på tværs af digitale og fysiske aktiviteter (med 

temaet kinetisk energi):  

Elever laver faldforsøg fra skolens trappe med hverdagsgenstande og noterer deres massefylde, 

vægt, faldhastighed, m.m. De indlæser resultaterne i fx et InterLab. På baggrund af deres data 

fremskriver simulationen nu, hvilke regler, der gælder i et virtuelt miljø. Eleverne kan nu kaste et 

væld af forskellige genstande – kampesten, dyner, spyd, dem selv – fra hvilken som helst højde i 

InterLabet. De kan nu observere, om deres beregninger har ført til en realistisk fremskrivning – eller 

om de skal genbesøge deres fysiske forsøg eller formlerne (Fokus: Modelleringskompetence).85 

 
Efterspørgsel på flere case/scenarie-drevne simulationer – evt. i spilagtige formater: Flere af 

underviserne i projektet peger på, at scenariebaserede simulationer er en god ide, da de mener, det 

vil motivere eleverne. Her fremhæves at Viten.No86 har nogle gode tanker i den retning, men 

simulationerne er forældede. Det fremhæves også, at Labster har nogle gode casebaserede 

undersøgelser – fx hvor man som forsker skal finde ud af, hvordan man løser et mysterie om 

forureningen i en sø. Der ønskes et større udbud af casebaserede ”spil” af høj grafisk kvalitet, der 

kan måle sig med de spil, eleverne spiller i fritiden. 

 

                                                

84 Dette efterspørges ikke direkte af undervisere, da det typisk ikke er noget, man har tænkt over. Men projektteamet fandt at det var et 
relevant perspektiv at bringe i spil til inspiration. 
85 Eksemplet er lavet af projektteamet. 

 

     

 

  

Det kunne være fedt, hvis der kom noget, der lå tættere op ad noget computerspil. Fx 
simuleringer hvor man bevæger sig rundt i et virkeligt Grønland og tage prøver ved gletsjer og 

sådan. 

 – Underviser, gymnasie 
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Erhvervsuddannelserne efterspørger naturfaglige simulationer, der relaterer sig direkte mod 

et erhverv: Eleverne på erhvervsskolerne har i høj grad valgt en uddannelse med et specifikt 

erhverv for øje. For at motivere disse elever skal det faglige indhold i deres uddannelser på bedst 

mulig måde vise, hvad de konkret kan bruge deres viden og kompetencer til i den profession, hvor 

deres kommende jobs findes.  

Med baggrund i ovenstående efterspørger naturfagsundervisere på erhvervsskolerne i højere grad 

InterLabs, der tager udgangspunkt i en særlig professionskontekst og hjælper med at skabe direkte 

forbindelse mellem det naturfaglige indhold og relevansen for det kommende erhverv. Eksempelvis 

har en underviser fra en fødevareuddannelse brugt desktoplabs fra PhET til at se på kemiske 

processer i generelle forsøg, fordi det er væsentligt for eleverne at have viden om kemiske processer 

i madlavning. Men hun mener, at nytteværdien ville blive langt tydeligere for hendes elever, hvis 

simulationen i stedet for at simulere mere generelle forsøg, tog udgangspunkt i at undersøge de 

kemiske processer i madvarer under tilberedning af mad. 

 

Der efterspørges simulationer, der medtænker skalerbarhed og holistiske indsigter 

Flere undervisere i projektet ser et stort potentiale i simulationer, der kan give mere holistiske indtryk 

på tværs af tid og rum. I flere aktioner i projektet har det også været en pointe at lede efter 

laboratorier, der netop understøtter dette. Dog oplever underviserne, at mulighederne for samtidigt 

at vise verdens fænomener og deres forbundethed på tværs af niveauer på en dynamisk måde, ofte 

er uudnyttede i simulationerne. Konkret mener flere undervisere, at der vil være et stort potentiale i 

at vise eleverne, hvordan et fænomen fx er bygget op på flere niveauer, af objekter, materialer, 

atomer og molekyler.  

 

  

     

 

 
 

Fysikken fylder faktisk en del, og det gør kemien jo egentlig også. Så går man ind og kigger på 

de kemiske processer, der sker i fødevarerne under tilberedning. Det sjove er, at man kan stå og 

lave et forsøg og gå over i køkkenet og lave nøjagtigt det samme, og så giver det pludselig 

mere mening, fordi de er i deres vante omgivelser – det gad jeg godt, der var simulationer, der 

kunne vise 
– Underviser, erhvervsskole 

 

     

     

 

  

Den helt ideele simulationen for mig er en virtuel verden, der er 1:1 med den fysiske. Men hvor 

du kan køre frem og tilbage i tiden, skrumpe dig selv ned på det atomare plan eller helt ud og 

kigge i universet. I bund og grund er det det, en simulering skal kunne – give os en forståelse af, 

hvordan verden hænger sammen.  
– Underviser, grundskole 
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11. Metodebilag 

Bilag A: Liste over InterLabs  

Nedenstående er en liste over InterLabs, som underviserne enten har undersøgt eller direkte brugt 

i undervisningen. Listen er ikke fulddækkende for undervisernes arbejde, idet den kun består af de 

umiddelbare applikationer, som dukkede op i de kvalitative materialer.  

Oversigt over simulationer 

Navn Type Program/udbyder Evt. Link 

Scratch DIY Scratch  

Electron Diffraction 
Experiment 

VR VR-Lab 
Electron Diffraction Experiment 
(vrlabacademy.com) 

XR Graph VR Sidequest App https://sidequestvr.com/app/1892/xr-graph  

Science Simulations VR Sidequest App 
https://sidequestvr.com/app/190/science-
simulations-demo 

Miljøpåvirkning af kost  VR Virtual Learning Lab   

3D Organon VR 
Anatomy 

VR App MetaQuest 3D Organon VR Anatomy on Oculus Rift | Oculus  

Journey inside a cell VR App Steam 
The Body VR: Journey Inside a Cell on Steam 
(steampowered.com) 

Dissection master  VR Medical holodeck 
Dissection Master XR. Anatomy Dissections for 
Classrooms in Virtual Reality 
(medicalholodeck.com)  

Titans of space VR App MetaQuest 
Titans of Space PLUS på Oculus Quest 2 | 
Oculus  

RAppChemistry: AR AR RAppChemistry RAppChemistry: AR - Apps en Google Play  

The Carbon Cycle Desktop learnermedia 
The Carbon Cycle | The Habitable Planet (test-
learnermedia.pantheonsite.io)  

Earth Sun Relations Desktop Mygeoscienceplace Welcome to mygeoscience place (pearsoned.ca)  

Ice Frontiers Desktop KU Ice Frontiers – Københavns Universitet (ku.dk)  

Drivhuseffekten Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhous
e/latest/greenhouse.html?simulation=greenhouse
&locale=da  

Introduction to food 
macromolecules 

Desktop Labster 
Introduction to Food Macromolecules Virtual Lab 
(labster.com) 

Carbonhydrates: the 
sugar, that feeds us 

Desktop Labster 
Carbohydrates: The sugars that feed us Virtual 
Lab (labster.com) 

Baloons and buoyancy Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/bal
loons-and-buoyancy 

Eating and Excercise Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eat
ing-and-exercise  

Kredsløbskonstruktion Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-
construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-
construction-kit-dc-virtual-lab_da.html   

Equilibrium Desktop Labster   

disturbing a chemical 
equilibrium 

Desktop oLabs 
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/distur
bing_a_chemical_equilibrium_s.html 

https://www.vrlabacademy.com/Product-Detail/434/Electron-Diffraction-Experiment-.html
https://www.vrlabacademy.com/Product-Detail/434/Electron-Diffraction-Experiment-.html
https://sidequestvr.com/app/1892/xr-graph
https://sidequestvr.com/app/190/science-simulations-demo
https://sidequestvr.com/app/190/science-simulations-demo
https://www.oculus.com/experiences/rift/872418872856459/
https://store.steampowered.com/app/451980/The_Body_VR_Journey_Inside_a_Cell/
https://store.steampowered.com/app/451980/The_Body_VR_Journey_Inside_a_Cell/
https://www.medicalholodeck.com/en/human-anatomy-lab-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/human-anatomy-lab-virtual-reality/
https://www.medicalholodeck.com/en/human-anatomy-lab-virtual-reality/
https://www.oculus.com/experiences/quest/2359857214088490/?locale=da_DK
https://www.oculus.com/experiences/quest/2359857214088490/?locale=da_DK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RApp.Chemistry&hl=es_MX&gl=US
https://test-learnermedia.pantheonsite.io/wp-content/interactive/envsci/carbon/carbon.html
https://test-learnermedia.pantheonsite.io/wp-content/interactive/envsci/carbon/carbon.html
http://www.pearsoned.ca/highered/mygeoscienceplace/geo_ani.html
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/materialer/ice-frontiers/
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhouse/latest/greenhouse.html?simulation=greenhouse&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhouse/latest/greenhouse.html?simulation=greenhouse&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhouse/latest/greenhouse.html?simulation=greenhouse&locale=da
https://www.labster.com/simulations/introduction-to-food-macromolecule/
https://www.labster.com/simulations/introduction-to-food-macromolecule/
https://www.labster.com/simulations/carbohydrates/
https://www.labster.com/simulations/carbohydrates/
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eating-and-exercise
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eating-and-exercise
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_da.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_da.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_da.html
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/disturbing_a_chemical_equilibrium_s.html
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/disturbing_a_chemical_equilibrium_s.html
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Oversigt over simulationer 

Chemical Equilibrium Desktop oLabs 
Chemical Equilibrium (Simulator) : Class 11 : 
Chemistry : Amrita Online Lab (olabs.edu.in)  

Kullhydrater Desktop Labster   

Kost og Motion Desktop PhET   

Generator Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/lat
est/faraday.html?simulation=generator&locale=da  

Kernespalting og 
kædereaktioner 

Desktop PhET 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-
physics/latest/nuclear-
physics.html?simulation=nuclear-
fission&locale=da  

Radioaktivitet Desktop Viten.no 

https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=
uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-
000077E4CB00&tid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-
A2F3-000077E4CB00&grp=  

Salt og opløselighed Desktop PhET   

Naturlig udvælgelse Desktop PhET   

Bølger: intro Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-
intro/latest/waves-intro_da.html 

Wave Interference  Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-
interference/latest/wave-interference_en.html  

Build an atom Desktop PhET   

Det periodiske system Desktop Labster   

Atomets opbygning Desktop Labster   

pH scale basics Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-
basics/latest/ph-scale-basics_en.html 

Energiformer og 
ændringer  

Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/energy-
forms-and-changes 

Stoftilstande Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/states-of-
matter 

Ledningsevne Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/co
nductivity 

Afbøyning af lys Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/bending-
light  

Faradays lov Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/faradays-
law  

Ladning og felter Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/charges-
and-fields  

Kredsløbs-
konstruktion: DC 

Desktop PhET 
https://phet.colorado.edu/da/simulation/circuit-
construction-kit-dc  

Resistance in a Wire Desktop PhET Resistance in a Wire (colorado.edu) 

Dynamic earth/ rock 
cycle/ amusement 
park 

Desktop Learner.org Science Archives - Annenberg Learner  

 

  

http://amrita.olabs.edu.in/?sub=73&brch=7&sim=112&cnt=4
http://amrita.olabs.edu.in/?sub=73&brch=7&sim=112&cnt=4
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=nuclear-fission&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=nuclear-fission&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=nuclear-fission&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=nuclear-fission&locale=da
https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&tid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&grp=
https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&tid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&grp=
https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&tid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&grp=
https://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&tid=uuid:5B7AE895-739A-4BE9-A2F3-000077E4CB00&grp=
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_da.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_da.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-basics/latest/ph-scale-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-basics/latest/ph-scale-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/da/simulation/states-of-matter
https://phet.colorado.edu/da/simulation/states-of-matter
https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/conductivity
https://phet.colorado.edu/da/simulation/legacy/conductivity
https://phet.colorado.edu/da/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/da/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/da/simulation/faradays-law
https://phet.colorado.edu/da/simulation/faradays-law
https://phet.colorado.edu/da/simulation/charges-and-fields
https://phet.colorado.edu/da/simulation/charges-and-fields
https://phet.colorado.edu/da/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://phet.colorado.edu/da/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_en.html
https://www.learner.org/subject/science/
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Bilag B: Aktionsplan  

Underviserne har i forbindelse med deres aktioner udfyldt nedenstående aktionsplan. Planen har 

været lagt på et fælles, sikkert drev, hvor projektteamet har kunnet kommentere på ideer/udfyldelsen 

undervejs.  

AKTIONSPLAN 

Aktionens indhold 

1. Fokusområde (vælg ét) ... 

2. Tema/titel på aktion ... 

Motivation og relevans 

3. Problem/udfordring 

 

Hvilket fagligt og/eller 
didaktisk problem/udfordring 
inden for interesseområdet 
adresserer aktionen? 

....  

4. Valg af interaktivt 
laboratorium/simulation 

Hvorfor netop dette valg? 

.... 

5. Formål 

Hvorfor skal aktionen 
gennemføres? 

...  

Planlægning 

6. Forløbsplan 

Hvordan skal aktionen 
forløbe? 

Skitsér planen for aktionens 
forløb, herunder lektionerne 
og deres indhold/tema. 

.... 
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Aktionens indhold 

7. Realisering 

Hvordan skal aktionen 
konkret realiseres? 

Formulér konkrete opgaver 
eller aktiviteter til eleverne. 
Beskriv tiltag, der 
imødekommer 
problemet/udfordringen. 

…. 

 

 

Rammer 

8. Skole 

9. Lærer 

10. Klasse(r) 

11. Fag 

12. Varighed 
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Bilag C: Aktiviteter og tilbud om vidensdeling 

I tabellen nedenunder kan se et overblik over de aktiviteter og vejledningstilbud som underviserne i 

projektet har kunne tilgå.  

Udvalgte aktiviteter og inspirationsmaterialer rettet imod deltagere Tidsperiode 

Etablering af hjemmeside, herunder postkort til promovering af projektet Maj, 2020 

Udarbejdelse og deling af indlæg om ”10 interaktive laboratoriesamlinger” pba. 

omfattende desk research (lagt på EMU.dk) 
August, 2020 

Afholdelse af kick-offseminar - herunder introduktion fra STIL og konsortiet til 

interaktive laboratorier, oplæg fra Niels Bonderup Dohn om simulationers 

potentialer og begrænsninger ift. åbne undersøgelser. 

September, 2020 

Inspirationsvideoer m. forskere optaget og uddelt til internt brug – Niels 

Bonderup-Dohn om IBSL og simulationers åbenhed herfor, Guido Makransky om 

brugen af VR i undervisningen og Jan Sølberg om evaluering af 

deltagelseskompetencer i naturfagene 

Oktober-november, 

2020 

Interne inspirationsdokumenter via cloud - Oprettelse af delingsdokument, hvor 

projektdeltagere kan dele og beskrive gode simulationer. Deling af aktionsplaner, 

hvor projektteamet løbende kunne kommentere og underviserne stille spørgsmål 

under udarbejdelsen. 

Løbende 

Tre feedbackseminarer på desktopaktioner (online). På et seminar fik et 

naturfagsteam feedback på deres aktionsplaner fra projektteamet, forskere og et 

udvalgt team, fra en anden skole. Foregik i plenum så teamsene kunne lærer af 

hinanden. Tilknyttet var forskerne: 

 Grundskolen – feedback v. lektor Jan Sølberg 

 Erhvervsskoler – feedback v. professor Morten Misfeldt 

 Gymnasier – feedback v. lektor Niels Bonderup Dohn 

Oktober, 2020 

Inspirationsprodukter til hjemmesiden: Videointroduktion til 5.E-modellen optaget 

m. Karen Louise Møller og to tilhørende eksempler på desktopaktioner fra 

projektet 

November, 2020 

Udarbejdelse og deling af hardwareguide til VR. Brugt internt til at skolerne kunne 

kvalificere erhvervelsen af VR-udstyr til projektet sammen med it-vejledere.  
Januar, 2021  

Webinar/DIY-lab kickoff: Introduktion til DIY-labs v. lektor Niels Bonderup Dohn 

og introduktion til tre programmeringsværktøjer:  

 Scratch v. Andreas Birkeholm, København Kommunes skoleforvaltning 

 Geogebra v. Bo Kristensen, UCL  

 Unity v. Christian Kragegaard, Aalborg skoleforvaltning 

Januar, 2021  

Individuel vejledning udbudt på Scratchaktioner. Undervisere har kunnet booke 

vejledningssessioner hos hver af de fire tilknyttede forskere med udgangspunkt i 

en aktionsidé eller plan. 

Foråret, 2021 

Afholdelse af online Scratchkursus v. Andreas Birkeholm Februar-april, 2021 

Webinar/VR-lab kickoff: Introduktion til VR-labs i et forskningsmæssigt og 

didaktisk perspektiv v. lektor Guido Makransky 
Januar, 2021 

Individuel vejledning udbudt på Scratchaktioner. Undervisere har kunne booke 

vejledningssessioner hos hver af de fire tilknyttede forskere med udgangspunkt i 

en aktionside eller plan. 

Foråret, 2021 
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Bilag D: Beskrivelse af elevspørgeskemaet og datagrundlaget 

Baggrund og spørgsmålsoversigt 

Uddannelsesinstitutionerne, som har deltaget i et aktionsforløb, har modtaget en 

spørgeskemaundersøgelse inden forløbets start (en før-måling) og igen efter forløbets afslutning (en 

efter-måling), som de har skulle videregive til eleverne, som har medvirket i forløbet. Hvis 

uddannelsesinstitutionerne har deltaget i flere af de tre interaktive laboratorier (desktoplaboratorier, 

VR-laboratorier og DIY-laboratorier), har de modtaget et spørgeskema for hver type af interaktivt 

laboratorie.  

Designet med en før- og eftermåling gør det muligt dels at undersøge hvilke elever, som særligt får 

noget ud af et interaktivt laboratorieforløb. Desuden er flere af spørgsmålene i før- og 

eftermålingerne ens, som gør det muligt at måle elevernes udvikling fra før forløbets start til efter 

forløbet er afsluttet på forskellige parametre. Af tabellen nedenfor ses de forskellige emner, som 

indgår i hhv. før- og eftermålingen. Eleverne har besvaret flere spørgsmål ifm. eftermålingen, da der 

i denne undersøgelse er tilføjet retrospektive spørgsmål som specifikt omhandler simulationen, fx 

hvordan og hvor længe de har arbejdet med simulationen og om de oplever, at have fået noget ud 

af forløbet etc. 

Tabel 12: Spørgsmålsoversigt 

Emner i spørgeskema Før-måling Efter-måling 

Baggrundsspørgsmål (køn, alder, klasse etc.) X X 

Erfaring med IT-programmer X X 

Erfaring med interaktive laboratorier i undervisningen X X 

Spørgsmål om ’faglig interesse’ X X 

Spørgsmål om ’undersøgelsesinteresse’ X X 

Spørgsmål til ’Self-efficacy’ (faglig selvtillid) X X 

Spørgsmål til udbytte af undervisning X X 

Spørgsmål til udbytte og interesse for simulationen  X 

Arbejdsform i forbindelse med simulationen (gruppe/individuelt)  X 

Arbejdstid med simulationen  X 

Simulationens brugervenlighed  X 
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Datagrundlag 

Antallet af uddannelsesinstitutioner, som har deltaget i de forskellige typer interaktive forløb er 

varierende. Flest institutioner har deltaget i et desktop-laboratorie forløb, hvorfor det også er den 

undersøgelse, som flest elever har gennemført.  

Når man ser på antal elevbesvarelser fordelt på uddannelsestype (grundskole, erhvervsskole og 

gymnasium) på tværs af de tre forløbstyper, ses det, at der er flest besvarelser fra elever i 

grundskolen. Det hænger helt overordnet sammen med at flest grundskoler har deltaget i projektet. 

Det ses dog, at flest gymnasier har gennemført et DIY-forløb.   

Det ses desuden, at for DIY er der overensstemmelse mellem hvilke elever, som besvarer før- og 

eftermålingen. For DIY har 136 elever besvaret førmålingen, 126 har besvaret eftermålingen, heraf 

har 125 elever besvaret begge målingerne. 

For desktop og VR er der en diskrepans i, hvilke elever som har besvaret hhv. før- og eftermålingen. 

For desktop har 321 elever besvaret før-målingen, 282 har besvaret eftermålingen, hvoraf 198 af 

eleverne har besvaret begge målinger.  

Diskrepansen mellem målingerne for de to forløbstyper kan sandsynligvis delvist tilskrives COVID-

19-nedlukningen, som har betydet, at elever i perioder under projektforløbet har været hjemsendt 

fra skolen. Særligt da de fleste desktopaktioner blev afholdt omkring årsskiftet 2020/2021, var 

hjemsendelser og nedlukninger på deres højeste. Det kan have betydet, at nogle elever ikke har haft 

mulighed for at besvare enten før- eller eftermålingen.  

Tabel 13: Oversigt over antal elevbesvarelser fordelt på de tre typer af interaktive laboratorier 

Forløbstype Institutionstype Antal elevbesvarelser 

  Før-måling Efter-måling 

Elever, som har 

besvaret begge 

undersøgelser 

DESKTOP 

Grundskole 157 170 99 

Erhvervsskole 68 43 33 

Gymnasium 96 69 66 

Total 321 282 198 

VR 

Grundskole 114 96 74 

Erhvervsskole 9 0 0 

Gymnasium 28 15 13 

Total 151 111 87 

DIY 

Grundskole 45 43 43 

Erhvervsskole 11 11 11 

Gymnasium 80 72 71 

Total 136 126 125 
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Begrebsafklaring for indekskonstruktioner i elevsurveys 

Dette afsnit indeholder dokumentation for konstruktionen af de indeks, som benyttes i den 

kvantitative analyse af surveys blandt elever. Dokumentationen indeholder for hvert konstrueret 

indeks en kort definition af det begreb, som indekset målet samt en oversigt over de spørgsmål, som 

anvendes til konstruere indekset.  

For alle indeks er der foretaget faktoranalyse87 og reliabilitetstest (Cronbach’s Alpha) for at 

undersøge, hvorledes spørgsmålene giver empirisk mening at sammensætte til samlede mål. 

Analyserne viser, at der er empirisk belæg til at konstruere følgende indeks88. 

Faglig interesse 

’Faglig interesse’ omhandler elevernes oplevelse af, om de er interesserede i undervisningen på 

flere parametre. Indekset består af tre forskellige spørgsmål, hvor der spørges ind til oplevelsen af 

om faget er spændende, det faglige emne for aktionsforløbet er spændende, og hvorledes faget kan 

bruges til noget nyttigt. I spørgeskemaet indsættes navnet på faget, som aktionsforløbet er en del 

af, fx ’Kemi’ eller ’Biologi’. Spørgsmålene, som danner indekset ’faglig interesse’, indgår både i før- 

og eftermålingen. 

Tabel 14: Faglig interesse 

 Spørgsmålsformulering 

1. Jeg synes, at emnet {AKTIONSFORLØB} er spændende 

2. Jeg synes, at {FAG} undervisning er spændende 

3. Jeg kan bruge {FAG} undervisning til noget nyttigt 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy omhandler elevens opfattelse af egne evner til at mestre naturfag, og derved deres 

oplevelse af, at være i stand til at forstå samt løse grundlæggende og komplekse naturfagsrelaterede 

problemstillinger. Indekset består af tre spørgsmål, hvor eleven skal forholde sig til egne evner i 

relation til det fag, som aktionsforløbet indgår i. Spørgsmålene som danner indekset ’self-efficacy’, 

indgår både i før- og eftermålingen. 

Tabel 15: Self-efficacy 

 Spørgsmålsformulering 

1. Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de grundlæggende begreber i {FAG} 

2. Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de mest komplekse emner, jeg bliver præsenteret for i {FAG} 

3. Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i {FAG} 

 

                                                

87 Der er anvendt Principal Factor Analysis med Varimax rotation. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket.  
88 For alle indeks loader spørgsmålene på 1 faktor med factorloadings over 0,7. Tilsvarende viser Cronbach’s Alpha en værdi over 0,8 
på samtlige indeks (for både før- og eftermåling på tværs af undersøgelsen for Desktop, VR og DIY).  
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Undersøgelsesinteresse 

Målet for undersøgelsesinteresse omhandler elevernes interesse i de grundlæggende 

fremgangsmetoder inden for naturvidenskaben, som undervises i den ’normale’ undervisning. 

Indekset indeholder fire spørgsmål, hvor der fx spørges ind til interesse i at foretage eksperimenter 

og analysere data herfra. Spørgsmålene som danner indekset ’undersøgelsesinteresse’, indgår 

både i før- og eftermålingen. 

Tabel 16: Undersøgelsesinteresse 

 Spørgsmålsformulering 

1. Jeg er interesseret i at lave eksperimenter 

2. Jeg er interesseret i at undersøge problemstillinger, uden at der nødvendigvis er en sikker løsning 

3. Jeg er interesseret i at analysere og forholde mig kritisk til forsøgsdata 

4. 
Jeg er interesseret i at undersøge, hvordan naturvidenskab kan bruges til at løse problemer i 

verden 

 

Udbytte af normal undervisning/forløb 

Indekset omhandlende ’udbytte’ omhandler elevernes egen oplevelse af hhv. den normale 

undervisning og aktionsforløbet. I førmålingen bliver eleverne spurgt ind til deres normale 

undervisning i relation til et specifikt fag, mens eleverne i eftermålingen skal besvare de samme 

spørgsmål, men i relation til det aktionsforløb, som de netop har gennemført.  

Indekset indeholder fem forskellige spørgsmål, hvor der spørges ind til elevens opfattelse af udbytte, 

herunder hvorvidt de har arbejdet koncentreret, kan huske teori og begreber, arbejdede godt 

sammen med andre og deltog aktivt i undervisningen. 

Tabel 17: Udbytte af normal undervisning/forløbet 

 Spørgsmålsformulering 

 

Førmåling: Tænk på hvordan du arbejder i den normale undervisning i {FAG}. I hvilken grad 

vurderer du, at du normalt… 

 

Eftermåling: Tænk på det forløb om {EMNE} du lige har haft. I hvilken grad vurderer du, at du i 

dette forløb… 

1. Arbejdede koncentreret 

2. Kan huske den teori (begreber og koncepter), som du lærte 

3. Kan se, hvad det du lærte, kunne bruges til 

4. Deltog aktivt i undervisningen 

5. Arbejdede godt sammen med andre 
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Situeret interesse 

Indekset for ’situeret interesse’ omhandler elevernes opfattelse af simulationen, som de har 

afprøvet gennem aktionsforløbet. Indekset består af fire forskellige spørgsmål, hvor der spørges til, 

om simulation var sjov, kedelig eller spændende at arbejde. Eleverne spørges kun ind til situeret 

interesse i eftermålingen. 

Tabel 18: Situeret interesse  

 Spørgsmålsformulering 

1. Arbejdet med {SIMULATIONEN} var sjovt 

2. Jeg syntes arbejdet med {SIMULATIONEN} var kedeligt 

3. Arbejdet med {SIMULATIONEN} var interessant 

4. * Jeg kunne godt lide at arbejde med {SIMULATIONEN}  

* Følgende spørgsmål indgår kun i undersøgelsen for VR og DIY   
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