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Denne publikation er et resultat af InterLab-projektet (2020-2021). Projektet har titlen 
Udviklingsprojekt om interaktive laboratorier (2020-2021), Børne- og Undervisnings-
ministeriet, Styrelsen for It og Læring. Projektet er ét af flere led i den overordnede 
udmøntning af den nationale strategi for at styrke naturvidenskabsfagene i grundsko-
len og på ungdomsuddannelserne1.

Formålet med projektet har været at udvikle og identificere principper for og eksem-
pler på, hvordan forskellige interaktive laboratorier kan anvendes som værktøj og 
skabe mest mulig værdi i naturfagsundervisningen for forskellige elevgrupper. 
Det primære fokus har været på at afdække undersøgelsesspørgsmål omkring dak-
tisk anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier og om-
sætte disse i inspirationsmaterialer til sektoren. 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 skullet afdække, 
hvilke forudsætninger det kræver at implementere forskellige former for interaktive 
laboratorier. 

Denne publikation er den tredje af i alt fem publikationer i InterLab-projektet:

• Interaktive Laboratorier, hovedrapport: Fund, oplevelser, eksempler og 
didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gymna-
sieskolen 

• 5 perspektiver på interlabdesigns: Inspirationsmateriale, hvor fund i pro-
jektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan undersøge 
en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte forskelli-
ge formål

• 11 pædagogiske formater: Bud på, hvordan man som underviser kan 
understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive 
laboratorier 

• VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer: Inspi-
rationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb og 
implementering af VR-udstyr 

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

Forord
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• 10 samlinger af interaktive laboratorier: Inspirationsmateriale, hvor for-
skellige og ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte 
af naturfag og fagniveauer, gennemgås

Projektet har haft deltagelse af 18 uddannelsesinstitutioner bestående af otte grund-
skoler, fem erhvervsuddannelser og fem gymnasiale uddannelser:

Grundskoler
• Bagsværd Kostskole
• Hadbjerg Skole
• Nordagerskolen
• Provstegaardsskolen
• Rønbæk Skole
• Skt. Josefs Skole
• Stenhus Kosstskole
• Østerhåbsskolen

 
Erhvervsuddannelser

• Jordbrugets Uddannelsescenter
• Kold College
• NEXT
• TEC 
• Tradium 

Gymnasier
• Egedal Gymnasium, STX
• Tradium, HTX
• VUC Storstrøm, HF
• ZBC Slagelse, HTX
• Århus Statsgymnasium, STX

De enkelte teams på skolerne har bidraget til projektet ved at udvikle og gennemføre 
en række nye undervisningsforløb (aktioner), hvor eleverne har arbejdet med at un-
dersøge og eksperimentere med forskellige typer og tilgange af interaktive laboratori-
er.
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Indledning 
– baggrund for materialet

Med pædagogiske formater præsenterer vi forskellige måder at skabe undervisnings-
forløb på, der involverer anvendelsen af InterLab. Formaterne er blevet til med afsæt 
i lærernes erfaringer fra projektet ”InterLab”, hvor naturfagslærere fra både grundsko-
ler, erhvervsskoler og gymnasieskoler har afprøvet forskellige interaktive laboratorier.

Hvad er et interaktivt laboratorie?

En interaktiv laboratoriesimulation (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 samlinger-
ne 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 typer af 
interaktive laboratorier til undervisningsbrug. 

Ordet ”laboratorie” skal ikke 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 labo-
ratorie. Eksempelvis ved at lade eleverne bygge rutsjebaner eller ramper til at forstå 
acceleration. Eller giver mulighed for at manipulere med tyngdekraften, ændre på kli-
maet eller se, hvordan dyrearter udvikler sig under særlige betingelser. Et interaktivt 
laboratorie (et interlab) er altså først og fremmest en interaktiv model af naturfaglig 
relevans – dette uanset om modellen foregår i kontekst af et ”rigtigt” laboratorie eller 
om den tager eleverne ud i verden og lader dem behandle ”urealistiske” forsøg og 
parametre (Se figur 1).
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Verden som forsøg

Diagrammet i figur 1 viser to akser, som man kan inddele simulationer efter. Den vigtigste er den lod-
rette akse. Til venstre for aksen placeres simulationer, der i højere grad visualiserer udstyr og mulig-
heder, som eleverne også har adgang til indenfor skolernes rammer og ressourcer. Til højre for aksen 
placeres simulationer, der giver undersøgelses- og forsøgsmuligheder udenfor de eksisterende ram-
mer. Projektet har vist at denne skelnen er vigtig, da simulationer af den ene eller anden type bruges 
forskelligt. Eksempelvis er simulationer tv. for aksen oplagte at bruge som supplement til fysiske for-
søg, til at visualisere usynlige effekter eller skabe forforståelse for forsøgsopstillinger. Simulationer th. 
for aksen kan give nye muligheder eller oplevelser.

Figur 1: Eksempler fra:
PhET: Salt og opløselighed
PhET: Balance akt
Labster
Virtual Biology: Island Biogeography

Forsøg i en laboratoriekontekst

undersøgelser

Undersøgelses- og 
forsøgsmuligheder

Førsøgskontekst

=

=
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Omfang 

Få aktiviteter → mange aktiviteter
Kan bruges på 5 minutter → kan bruges i timevis

Fagligt indhold 

Ét parameter → Mange manipulerbare parametre
Ingen forklarende tekst → meget forklarende tekst
Ikke indbyggede tests → Indbyggede test

Undersøgelseskontekst 

Klassisk laboratorie → Verden som laboratorie
Casebaseret scenarie → ikke casebaseret scenarie
Gamificeret → ikke gamificeret

Grafik 

Symbolske objekter → fotorealistiske objekter
Billedeserier → glidende dynamiske overgange
Lav kvalitet → høj kvalitet

Aktiviteter og frihedsgrader
 
Rækkefølgen er fastlagt (”On rails”) → Brugeren vælger rækkefølgen 
Én kombination af udstyr → mange kombinationer af udstyr.
Alle opgaver er fastlagt → Brugeren kan løse egne opgaver

Repræsentation af naturfaglige fænomener 

På et niveau → På tværs af makro og mikroniveauer

Tilgængelighed 

Gratis → betalte licenser
Kan gøre på alt it → kan kun køre under særlige

INFOBOKS

Varierende parametre

Figur 2: Her vises nogle af de parametre, som forskellige simulationer varierer på. Dette illustrerer 
behovet for at forholde sig til konkrete produkters potentialer og ulemper ift. didaktiske formål.  
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Denne skabelon er baseret på Yishai Mors pattern template brugt ved EduPlop Semi-
nar, Sandbjerg 2016 og Knutson og Ramberg (2018)
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported 
License.

Hvad er et pædagogisk format?

Et pædagogisk format er i dette inspirationsmateriale, et forslag til en overordnet 
struktur på et undervisningsforløb, som lærere kan lade sig inspirere af, når de udar-
bejder deres konkrete undervisningsforløb. Et format viser overordnet et framework 
for, hvor og hvornår et interaktivt laboratorie kan bruges, samt hvilke overvejelser der 
typisk kan være forbundet hermed. Men det er op til læreren selv at indholdsudfylde 
strukturen eller gentænke formatet, så det passer til dennes undervisningsmål, klas-
sens faglige niveau og emneindhold. De fleste af formaterne bør derfor også være 
relevante på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Et format indeholder en række informationer til inspiration, som beskrevet i nedenstå-
ende boks. 



7

OVERSKRIFT – her beskrives, hvad formatet handler om 

Her beskrives formålet, som simulationen bidrager til at opfylde
FORMÅL

Her beskrives i grove træk et muligt undervisningsforløb 
med eksempler på emner og simulationer. Eksemplerne 
skal bruges til at danne billeder hos læseren og give ideer 
til forløb med egne emner og simulationer

AKTIVITETER OG PROCESSER
Her beskrives en række vigtige op-
mærksomhedspunkter omkring forlø-
bet. Det kan være punkter vedrøren-
devalg af simulation, stilladserende 
aktiviteter og vigtige forudsætninger 
for succesfuld gennemførsel

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Her henvises til eksempler på simulationer og andre programmer (til fx video eller kodning), der kan 
inddrages i forløb som det beskrevne

PROGRAMMER

Her nævnes de faglige elementer, som er mulige at bringe 
i spil gennem forløbet. Det vil være op til den enkelte lærer 
at betone eller nedtone de forskellige elementer alt afhæn-
gig af lærernes egne ideer

FAGLIGHED

Figur 3: Skabelon for pædagogiske formater2 

2 Denne skabelon er baseret på Yishai Mors pattern template brugt ved EduPlop Seminar, 
Sandbjerg 2016 og Knutson og Ramberg (2018)
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
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Pædagogiske formater

I det følgende gennemgås de pædagogiske formater, der udspringer af arbejdet i 
InterLab-projektet. Som udgangspunkt kan man lade sig inspirere af de første seks 
formater, hvad enten man arbejder med desktop- eller VR-labs. Derefter følger tre 
formater, hvor VR er særlig oplagt at bruge. Til sidst følger to formater, der illustrerer, 
hvordan man kan benytte sig at kodningsværktøjer til at kode egne laboratorier/for-
søg (DIY). 

Formaterne er som følger:  

Eksempler på pædagogiske formater, hvor der arbejdes med desktoplabs:

• Skab forforståelse med interlabs før fysiske forsøg 

• Lav teser med interlabs

• Undersøgelser af naturvidenskabeligt fænomen

• Undersøgelser af utilgængelige fænomener

• Producer evalueringsprodukter med interlabs

• Sæt fokus på modelvalg og modelkvaliteter med interlabs 

Eksempler på pædagogiske formater, hvor der arbejdes med VR-labs

• Engagér elever i opstart af forløb gennem oplevelser

• Modellér egne præsentationsmodeller med inspiration fra interlabs

• Lav casebaserede/narrativ forløb som opstart til et forløb, hvor eleverne 

besøger utilgængelige steder

Eksempler på pædagogiske formater, hvor der arbejdes med DIY-labs

• Lav egne interaktive laboratorier til repetition af teoretisk fagstof

• Lav egne interaktivt laboratorie til opsamling på fysiske forsøg 
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Desktoplabs er interaktive simulationer, som tilgås via computerens eget interface. 
Der findes et væld af små og gratis simulationer rundt omkring på nettet, som til-
sammen kommer godt rundt om de naturfaglige discipliner*. Deres fordele er, at de 
modsat billeder og animationer, både giver dynamiske visualiseringer og eleverne 
en følelse af, at de interagerer med udvalgte aspekter af et naturfagligt fænomen. 
Derudover er de ”åbne” for eleverne 24/7, kan bruges alle steder og eleverne kan 
gennemspille alle de forsøg, de har brug for. Overvej derfor, hvordan du kan udnytte 
disse fordele.

OLabs: (Online Labs for Schools): https://www.olabs.edu.in/ 

PhET: https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/da 

Molecular Workbench: http://mw.concord.org/modeler/showcase/ 

Physics Aviary: http://www.thephysicsaviary.com/ 

Walter Fendt: https://www.walter-fendt.de/download/index.html 

Virtual Biology Lab: http://virtualbiologylab.org/ 

The Nebraska Astronomy Applet Project: https://astro.unl.edu/ 

Det Virtuella Färglaboratoriet: http://dvfl.portal.chalmers.se/index.php 

Labster: https://www.labster.com/dkeudfgu/ 
https://www.labster.com/dk8-10/ https://www.labster.com/dkstx/

Geogebra:
Nærmere beskrivelser kan findes på: www.geogebra.org

10 samlinger over desktopslab 

Pædagogiske formater, hvor der arbejdes 
med desktoplabs

https://www.olabs.edu.in/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/da
 http://mw.concord.org/modeler/showcase/
http://www.thephysicsaviary.com/
https://www.walter-fendt.de/download/index.html
http://virtualbiologylab.org/
https://astro.unl.edu/
http://dvfl.portal.chalmers.se/index.php
https://www.labster.com/dk8-10/ https://www.labster.com/dkstx/
http://www.geogebra.org


11

Vigtige didaktiske pointer:

• Find desktoplabs, der fremhæver præcis de visuelle aspekter ved fæno-

mener, som er abstrakte, utilgængelige eller usynlige. Dette, så simulatio-

nen giver nye inputs til elevens forståelse/mentale modeller

• Sæt dig godt ind i simulationen, så eleverne hurtigt hjælpes videre i deres 

undersøgelser hvis de går i stå

• Gennemgå simulationen grundigt med klassen, så de er helt med på, 

hvad alle elementer forestiller og hvad parametrene gør

• Gør eleverne opmærksomme på, hvordan de konkret skal bruge eller om-

sætte resultaterne fra simulationsarbejdet i efterfølgende opgaveaktivite-

ter.

• Arbejd i mindre grupper, så alle får hænderne på simulationen
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Skab forforståelse med interlabs før 
fysiske forsøg

Elever kan have udfordringer med at forestille sig et fysisk 
fænomen, forsøgsudstyr eller en forsøgsopstilling, før de 
skal bruge det i praksis. 

PROBLEM 

Eleverne præsenteres for det naturvidenskabelige fæno-
men (fx. kemisk ligevægt)

1. Eleverne undersøger simulationen med udgangs-
punkt i spørgsmål stillet af underviser, fx. forklar hvor-
dan en kemisk ligevægt påvirkes af forskellige ind-
greb 

2. Elevernes diskuterer i mindre grupper spørgsmål ud-
arbejdet af underviser, fx. Hvilke indgreb foretog I og 
hvad viste det?

3. Eleverne gennemfører herefter et fysisk forsøg, som 
ligner det fra simulationen

4. Opsamling og diskussion i plenum

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af simulation
• Vælg simulationer, der viser hvad 

der sker fremfor at forklare det (via 
tekst).

• Visualisér sammenhængen mel-
lem de simulerede og fysiske ob-
jekter de møder i hele forløbet (fx 
via vejledninger/billeder) 

Stilladsering af aktiviteter
• Udnyt, at eleverne kan undersøge 

simulationen hjemmefra.
• Stil åbne spørgsmål, så eleverne 

kan engagere sig i mere selvvalg-
te undersøgelser 

• Stilladsér evt. den faglige dialog i 
gruppearbejdet med opgaver og 
spørgsmål på forskellige takso-
nomiske niveauer - bed fx elever-
ne om først at diskutere hvad de 
kan observere (objekter og for-
bindelser) med egne ord, så knyt 
fagbegreber på de elementer de 
kender, så besvare spørgsmålene, 
evt. tegne deres egen model.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at bruge interaktive laboratoriers visuelle styrker til at skabe forforståelse hos eleverne 
og engagere dem i at undersøge naturvidenskabelige fænomener forud for gennemførelse af et fy-
sisk forsøg i laboratoriet. 

Forforståelse, observation, undersøgelse, modellering  

FAGLIGHED

Forforståelse for et fænomen (kemiske ligevægte)
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/disturbing_a_chemical_equilibrium_s.html
Forforståelse for en forsøgsopstilling (Generator)
Generator - Faraday’s lov | Magnetisk felt | Induktion - PhET interaktive simuleringer (colorado.edu)
Forforståelse for en proces (Dissektion) Dissection Simulator: Dogfish Edition on Steam (steampowered.
com)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER
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Elever kan have udfordringer med at danne de-
res egne hypoteser og på den baggrund lave egne 
undersøgelsesdesign. 

PROBLEM

Formålet er at bruge interaktive laboratoriers visuelle styrker til at engagere eleverne i at danne egne 
hypoteser og forsøgsdesign, som de efterfølgende afprøver med skolens eget udstyr.

1. Eleverne præsenteres for dét at arbejde videnskabeligt 
med hypoteser

2. Underviseren kommer med eksempler på hypoteser, 
med udgangspunkt i den simulation eleverne skal ar-
bejde med

3. Eleverne undersøger simulationen to og to og beskri-
ver, hvad de ser

4. Beskrivelserne vendes i plenum og skrives på tavlen
5. Eleverne går i grupper og udarbejder fem hypoteser til 

en fælles liste, der igen skrives på tavlen. 
6. Grupperne udvælger de hypoteser, de tror mest på
7. Grupperne laver et undersøgelsesdesign og en for-

søgsvejledning baseret på de udvalgte hypoteser (her-
under overvejelser om fejlkilder). aGrupperne kom-
menterer på hinandens design. Hypoteser afprøves i 
faglokalet ved hjælp af ægte udstyr og evalueres.

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Vælg simulationer, der viser, hvad 

der sker fremfor at forklare det (via 
tekst)

• Vælg simulationer, der lader ele-
verne eksperimentere med udsty-
ret i selvvalgt rækkefølge og efter 
egen logik

• Sæt evt. en begrænsning for hvad 
eleverne skal undersøge, hvis si-
mulationen har omfattende mulig-
heder. Visualisér sammenhængen 
mellem de simulerede og fysiske 
objekter de møder i forløbet (fx via 
vejledninger/billeder) 

Stilladsering af aktiviteter
• Giv eleverne eksempler på rele-

vante hypoteser for det fysiske 
fænomen (fx spænding), men som 
ikke kan udledes af selve simulati-
onen – fx fordi simulationen mang-
ler parametre fra den virkelige ver-
den. Hermed indbydes eleverne 
til at reflektere over modelbrug og 
repræsentation af naturvidenska-
beligt indhold.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forforståelse, observation, tesedannelser, undersøgelses-
design

Kræfter og bevægelse: Basis - Kraft | Bevægelse | Friktion - PhET Interaktive Simuleringer (colorado.
edu)
Generator - Faraday’s lov | Magnetisk felt | Induktion - PhET interaktive simuleringer (colorado.edu)
Bølger: Intro - Frekvens | Amplitude | Bølgehastighed - PhET Interaktive Simuleringer (colorado.edu)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

Lav hypoteser med interlabs

FAGLIGHED

https://phet.colorado.edu/da/simulations/forces-and-motion-basics
https://phet.colorado.edu/da/simulations/forces-and-motion-basics
https://phet.colorado.edu/da/simulations/generator
https://phet.colorado.edu/da/simulations/waves-intro
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Undersøg et naturvidenskabeligt 
fænomen med interlabs 

De fleste læremidler har både fordele og ulemper i forhold 
til forskellige elevgrupper. Traditionelle tekster kan opfattes 
som tunge af nogle elever, film er ikke interaktive og forsøg 
kan være logistisk krævende at stille op eller kræve (for) 
meget forsøgskompetence af elever. Der kan derfor være 
situationer, hvor det kan være frugtbart at bruge simulatio-
ner til at skabe nem adgang til fænomener, og udnytte mu-
lighederne for at ”gennemspille” forsøg med mange forskel-
lige parametre på kort tid.   

PROBLEM 

1. Underviser præsenterer det naturvidenskabelige 
fænomen for eleverne (fx. Opdrift og gasser)

2. Eleverne undersøger det valgte interaktive labo-
ratorie to og to med udgangspunkt i et arbejdsark 
udarbejdet af underviser. Spørgsmål er åbne 
hv-spørgsmål, såsom:

 ◦ Hvad sker der med opdriften på klodsen, 
når væskens densitet ændres?

 ◦ Undersøg hvordan forholdet er mellem de 
tre kræfter, som påvirker klodsen.

3. Elevernes anvender arbejdsarket to og to. 
4. Opsamling, sammenligning og diskussion af 

gruppernes resultater i plenum.

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Vælg simulationer, der viser, hvad 

der sker fremfor at forklare det (via 
tekst)

• Udnyt, at eleverne kan undersøge 
simulationen hjemmefra.

Stilladsering af aktiviteter
• Stil åbne spørgsmål, så eleverne 

kan engagere sig i mere selvvalg-
te undersøgelser 

• Stilladsér evt. den faglige dialog i 
gruppearbejdet med opgaver og 
spørgsmål på forskellige fagni-
veauer - bed fx eleverne om først 
at diskutere hvad de kan observe-
re (objekter og forbindelser) med 
egne ord, så knyt fagbegreber på 
de elementer de kender, så besva-
re spørgsmålene, evt. tegne deres 
egen model.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at engagere eleverne ved at give dem nem adgang til et forsøg/fænomener, de kan teste 
igen og igen indenfor kort tid og diskutere ud fra.

Undersøgelser, nem tilgængelighed
FAGLIGHED

fx.balloner og opdrift https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ideal-gas/latest/ideal-gas.html?simulation=-
balloons-and-buoyancy&locale=da

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ideal-gas/latest/ideal-gas.html?simulation=balloons-and-buoyancy&locale=da
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ideal-gas/latest/ideal-gas.html?simulation=balloons-and-buoyancy&locale=da
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Undersøg et utilgængeligt fænomen 
med interlabs

Eleverne kan have udfordringer med at undersøge et fæno-
men. Det kan både være fordi forsøg og udstyr er utilgæn-
geligt geografisk eller økonomisk, forsøgsopstillingen for 
kompleks eller tidskrævende, eller forsøget er for risikabelt 
at gennemføre i undervisningen.  

PROBLEM 

1. Eleverne præsenteres for det naturvidenskabelige fæ-
nomen fx. afsmeltning af gletcherfront

2. Eleverne undersøger simulationen to og to i forhold til 
spørgsmål stillet af underviser, fx.: Opmål gletcherfron-
ten i Jakobshavn på bestemte tidspunkter (årstal) eller 
find ud af hvad denne simulation kan vise om det på-
gældende fænomen

3. Eleverne undersøger via simulationen og besvarer i 
grupper spørgsmål udarbejdet af underviser. Evt. bliver 
eleverne de bare bedt om at undersøge hvad simulatio-
nen viser, herunder hvad man kan bruge den til.

4. Opsamling, sammenligning og diskussion i plenum.

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Udnyt at eleverne kan undersøge 

simulationen hjemmefra.
• Forklar hvad netop denne simulati-

on kan bidrage med.
• Hav supplerende simulationer, der 

behandler samme fænomen, på 
lager til de elever, der er hurtigt 
færdige.  

Stilladsering af aktiviteter
• Vær opmærksom på at eleverne i 

arbejdet med utilgængelige simu-
lerede forsøg ikke har mulighed 
for at blive korrigeret i deres opfat-
telser af et efterfølgende fysiske 
forsøg. Det kan derfor være vigtigt 
at gøre eleverne opmærksom på, 
hvordan det simulerede forsøg 
som model forholder sig til virke-
ligheden. Fx gennem spørgsmål 
som: 

 ◦ Vil forsøget kunne lade sig 
gøre i virkeligheden? Hvor-
for/hvorfor ikke?

 ◦ Hvilke parametre mangler 
simulationen, som vil have 
indflydelse på udfaldet?

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at give eleverne adgang til simulerede forsøg, undersøgelsesmetoder og fænomener, de 
ikke kan undersøge i virkeligheden. 

Undersøgelser, nye forsøgsmuligheder, modellering
FAGLIGHED

Simulationer af virkelige objekter på utilgængelig afstand - fx måling af gletsjere på: fx http://icefronti-
ers-tool.dk. Simulationer af scenarier over tid - fx fødevareaftryk og fremtidens konsekvenser: fx Food 
and climate change (VR) (https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/greenhouse/latest/greenhouse.html?si-
mulation=greenhouse&locale=da)(https://www.footprintcalculator.org/)
Simulationer, hvor man behandler verden som et laboratorieeksperiment – fx undersøgelser af lige-
vægtsforhold for biodiversitet på øer, hvor man kan manipulere øers størrelse og afstande på: Island 
Biogeography - Virtual Biology Lab

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

file:///C:\Users\srm\Desktop\fx%20http:\icefrontiers-tool.dk
file:///C:\Users\srm\Desktop\fx%20http:\icefrontiers-tool.dk
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.footprintcalculator.org/
http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html
http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html
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Producér evalueringsprodukter med 
interlab

Eleverne kan efter længere forløb med flere fysiske forsøg 
ikke i praksis demonstrere deres samlede læring, da for-
søgsopstillinger og fremlæggelser på tværs af flere forsøg, 
tager lang tid at repetere. Opsamlinger ender derfor med 
skriftlige produkter eller tests, hvor man kan savne et mere 
produktorienteret element.

PROBLEM 

1. Eleverne deltager i et undervisningsforløb omhandlen-
de et eller flere naturvidenskabelige emner – herunder 
gennemgår de forskellige teorier og praktiske forsøg.

2. Eleverne bruger (evt. selvvalgt) simulation til at formid-
le deres forståelse af det indhold, de skal repetere og 
evalueres på. Herunder skal...
• Eleverne undersøger først simulationen og overve-

jer, hvordan den kan bruges til at demonstrere de-
res viden og færdigheder

• Eleverne producerer et manuskript, der formidler de 
vigtigste indsigter

• Eleverne filmer simulationen via Screencast på de-
res computer 

• På filmen gennemgår de simulationen og bruger 
den aktivt til at beskrive fænomenerne og deres 
sammenhænge. 

3. Eleverne modtager feedback fra kammerater og/eller 
underviser

4. Eleverne tilretter eventuelt deres produkt

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Vælg simulationer, der viser, hvad 

der sker fremfor at forklare det (via 
tekst). 

• Vælg simulationer, hvis aktiviteter 
ikke skal gennemgås i en bestemt 
rækkefølge– eleverne skal nemt 
kunne tilgå de relevante elemen-
ter. 

• Udnyt at eleverne ofte har adgang 
til simulationen og skærmoptagel-
se hjemmefra

Stilladsering af aktiviteter
• Stil krav om at alle elever skal 

gennemgå simulationen på filmen. 
• Gør det klart, hvilke punkter ”den 

gode formidling” kommer omkring 
– fx valg af målgruppe, valg og fra-
valg af faglige elementer, inddra-
gelse af modellens begrænsninger 
som formidlingsværktøj, mm.

• Eleverne kan eventuelt selv væl-
ge en simulation at demonstrere 
deres viden ud fra. Eleverne vil 
således også reflektere over mo-
delvalg og modelbrug til formidling 
(modelleringskompetence). OBS: 
Kræver en del stilladsering 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at bruge interaktive laboratoriers digitale fordele til at lave videobaserede evalueringspro-
dukter, hvor eleverne får mulighed for at genkalde og ’vise’ hvad de har lært 

Evaluering, modellering, kommunikation og formidling
FAGLIGHED

Generator - Faraday’s lov | Magnetisk felt | Induktion - PhET interaktive simuleringer (colorado.edu)
Bølger: Intro - Frekvens | Amplitude | Bølgehastighed - PhET Interaktive Simuleringer (colorado.edu)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER
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Sæt kritisk fokus på modelvalg og 
modelkvaliteter med interlabs

Elever kan have svært ved at forholde sig kritisk til 
de modeller for naturvidenskabelig viden, de støder 
på i undervisningen og dagligdagen. De er ikke al-
tid bevidste om, hvordan fx en simulation adskiller 
sig fra et virkeligt forsøg eller fænomen – eller hvor-
dan forsimplinger i modellers repræsentationer kan 
føre til misforståelser eller unuancerede opfattelser 
af et fænomen. Modeller bruges dog hele tiden i 
naturvidenskabelig formidling og skal derfor kunne 
bruges kritisk kvalificeret - fx i en præsentation.  

PROBLEM 

1. Vælg et overordnet tema (fx energi)
2. Eleverne præsenteres for, hvad en model er. 

Kom fx ind på hvordan modeller….
a. bruges til at forstå og formidle naturfaglige 

problemstillinger 
b. Formindsker kompleksitet, afhængig af 

formål 
3. Underviseren gennemgår et eksempel på, 

hvordan man kan analysere en models styrer/
svagheder.

4. Eleverne gives undersøgelsesspørgsmål in-
denfor det overordnede tema (fx forklar hvor-
dan en energikilde fungerer og hvilke fordele 
og ulemper den har som kilde til vedvarende 
energi)    

5. Eleverne skal nu undersøge og vælge en simu-
lation (fra underviserens liste) som bedst be-
svarer undersøgelsesspørgsmålene. Eleverne 
skal i den forbindelse:
a. Forklare hvorfor de har valgt netop denne 

simulation fremfor en anden til at demon-
strere deres viden.

b. Kritisere simulationens styrker og svaghe-
der som repræsentation. 

c. Foreslå hvordan modellen kan ændres el-
ler udvides, så den bliver mere retvisende 
eller brugbar til at besvare spørgsmålene.

6. Eleverne præsenterer de samlede resultater 
gennem en fremlæggelse eller videoprodukt

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Vælg mindst 3-4 simulationer indenfor te-

maet med forskellige fordele og ulemper. 
Fx varierer de i kompleksitet, formidlings-
kvaliteter, realisme, m.m.

• Elevens valg behøves ikke være forkert 
– så længe eleven hjælpes på vej til at 
reflektere over, hvorvidt deres valg er den 
bedste løsning. 

Stilladsering af aktiviteter
• Vælg et tema hvor eleverne allerede har 

en god basisviden
• Vælg et tema som har flere forskellige si-

mulationer tilknyttet, så eleverne oplever 
valgfrihed og differentieringsmuligheder

• Udarbejd analyseguide eller hjælpe-
spørgsmål, der hjælper eleven til at kigge 
efter aspekter af modellens repræsentati-
on 

Særlige forudsætninger
• Du kan kun vælge emner, der har et højt 

udbud af simulationer – fx energi.
• Kræver et forholdsvist højt fagniveau 

blandt eleverne 
• Kræver en del forberedelse fra undervise-

rens side, herunder analyser af flere for-
skellige simulationer

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at bruge interaktive laboratoriers digitale fordele til at lave videobaserede evalueringspro-
dukter, hvor eleverne får mulighed for at genkalde og ’vise’ hvad de har lært 

Undersøgelseskompetence, modelleringskom-
petence, forsøgskompetence,

FAGLIGHED

Alles simulationer centralt eller perifært for det 
valgte tema.

PROGRAMMER OG EKSEMPLER
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VR-labs er interaktive simulationer, som tilgås via et VR-headset. Der er flere forskel-
lige headsets at vælge på markedet og de giver adgang til forskellige softwareløsnin-
ger og muligheder1. Styrken ved VR-labs er, at de kan give eleverne en immersive 
oplevelse, hvor de ikke blot får visualiseret fænomener, men ser det i 3D, går rundt 
om dem og interagerer med dem. VR er særligt oplagt til at eleverne på en underhol-
dende måde kan opleve steder eller forsøgsopstillinger på egen krop, som ellers er 
utilgængelige.

Vigtige didaktiske pointer:

• Flere VR-simulationer er underholdende og kan tage elevens opmærk-

somhed væk fra det faglige. Det er derfor vigtigt, at læreren ikke ser 

VR-simulationen som en ”black-box”, der står for undervisningen – i ste-

det skal læreren ind og redidaktisere opgaven. Stop fx simulationen un-

dervejs, så eleverne løbende kan svare eller diskutere observationer eller 

spørgsmål. 

• Giv eleverne en klar, faglig opgave med ind i simulationen – fx at de skal 

observere og lave hypoteser. Gør det også klart for dem, hvordan deres 

oplevelse skal omsættes i konkrete aktiviteter efterfølgende – fx at de skal 

bruge observationer til modelleringer. 

• Sæt dig godt ind i simulationen på forhånd, så eleverne hurtigt kan hjæl-

pes videre i deres undersøgelser (hvis de har spørgsmål til parametre, 

repræsentationer m.m.)

• Typisk deles flere elever om et headset i et gruppearbejde, hvorfor der al-

tid er en ”inde” i simulationen og en ”udenfor”, som ikke i real tid kan dele 

oplevelsen. Her skal du overveje:  

1 Se inspirationsmaterialet VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske 
implikationer

Pædagogiske formater, hvor der arbejdes med VR-labs
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 ◦ At tilslutte en monitor, der viser resten af gruppen hvad der sker i 

simulationen.

 ◦ Sørg for, at elever bytter undervejs – fordelt på tid, opgaver, m.m.

 ◦ Vend samarbejdsudfordringen til en fordel. Forbered opgaver, der 

kun kan løses igennem en aktiv, faglig dialog mellem elever inde 

og udenfor simulationen. Eksempelvis at eleven indenfor løbende 

skal beskrive fænomener med egne ord og hvad der sker, og eleven 

udenfor skal spørge ind, notere eller ”guide” eleven indenfor imod 

næste opgave.    

Valg af headsetproducent og model er vigtigt for flere parametre. Under-
søg derfor sammen med din it-vejleder, hvordan forskellige headsets giver 
dig didaktiske muligheder og afgrænsninger . Undersøg om det konkrete 
headset . . .

• ... er inde for en prisramme, hvor I kan få nok enheder til at bruge dem 

effektivt (fx en hel klasse ad gangen) 

• ... giver adgang til de specifikke softwareprodukter i har øje på. 

• ... bør kunne fungere trådløst, så eleverne kan bevæge sig frit og head-

sets kan bruges alle vegne

Skal I til at indkøbe VR-headset?
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Modellér egne modeller med 
inspiration fra InterLabs

Når elever laver modelleringer, der skal gengive særlige 
fysiske forhold (i form af 2- eller 3D modeller) ved objek-
ter på makro- og mikroskalaer, mangler nogle fornemmel-
se for skalaforhold, form og kompleksitet. Det betyder, 
eleverne ikke altid fortager kvalificerede til- og fravalg i 
deres modeller og derfor misser oplagte formidlingsgreb i 
deres præsentationer.  

PROBLEM 

1. Introducér eleverne til fænomenet gennem teoreti-
ske og praktiske modeller, der fremhæver forskellige 
aspekter (undersøg fx celler igennem mikroskoper, 
billeder, tekster)

2. I løbet af designprocessen får eleverne adgang til fæ-
nomenet i VR

3. Der opstår en ”dialog” mellem modellerne, da spørgs-
mål, der opstår af en observation ved model X, kan 
belyses ved model Y. Eleverne diskuterer løbende 
spørgsmål, såsom:
a. Hvad kan I se på de forskellige modeller? Hvad 

adskiller sig?
b. Hvad opdagede I var nyt ved hver model? 
c. Hvilke aspekter af simulationen vil I lægge vægt 

på I jeres endelige produkt? Hvorfor er disse vigti-
ge at formidle?

d. Hvordan kan jeres model vise dette, så klasse-
kammeraterne får en nøjagtig opfattelse?

4. Nu skal eleverne bygge deres egen model, som sam-
mensætter forskellige tværgående aspekter. De væl-
ger selv materialer og fokus samt argumenterer herfor. 

5. Produktet præsenteres for klassen og modtager læ-
rer-/peerfeedback

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Hvis eleverne ikke har prøvet VR 

så brug en lektion på det tekniske 
set-up – fx tilgang til softwaren, 
valg af bevægelsesområde, mm.

• Overvej om du vil bruge samme 
simulation til både den tekniske 
introduktion og undersøgelsen. På 
den ene side bliver simulationen 
velkendt for eleverne, men på den 
anden side falder nyhedsværdien

• Overvej hvorvidt gruppen skal 
arbejde sammen med hver sin 
VR-brille, én ad gangen eller via 
screencast 

Stilladsering af aktiviteter
• Lad eleverne trække på de fysiske, 

sproglige og simulerede modeller, 
der giver mening for dem i den vi-
dere modellering. 

• Giv eleverne mulighed for at bruge 
forskellige visualiseringsværktø-
jer (fx Geogebra) og materialer (fx 
flamingo) til at skabe personlige 
modeller og tilhørende formidlings-
materialer

• Hvis det undersøgte fænomen har 
abstrakte skalaforhold, kan det gø-
res til en del af elevens formidlings-
opgave at oversætte via eksempler 
fra hverdagen. Hvis fx eleverne 
sammenligner planeters diameter i 
modellerne, kan de store tal opgø-
res i X antal togrejser til Paris, ma-
ratonløb, m.m. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er, at eleverne igennem VR skal observere naturfaglige fænomener i deres ”ægte” skalaer 
og former, for at indarbejde informationen i efterfølgende modelleringsopgaver.  

Observation, Modellering, Formidling 

FAGLIGHED

Modellering på mikroskopisk niveau: Fx celler i The Body VR: Journey Inside a Cell på Steam (steam-
powered.com) Modellering på makroskopisk niveua: Fx planeter i Virtual Engineering by DrashVR LLC 
(titansofspacevr.com)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

http://teampowered.com
http://teampowered.com
http://titansofspacevr.com
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Undersøg utilgængelige og 
underholdende forsøg 

Flere elever kan have manglende motivation i naturfags-
undervisningen og kan finde det kedeligt at læse om de 
grundlæggende begreber. De oplever måske at undervise-
ren genbruger de samme læremidler eller tilgang, og/eller 
at de ikke bliver aktiveret med praktiske opgaver, som inklu-
derer emner, de både kan se som sjove og nyttige. 

PROBLEM 

1. Vælg et emne og introducér de grundlæggende begre-
ber (fx energiformer)

2. Vælg en simulation knyttet til emnet. Den skal på en 
sjov og genkendelig måde demonstrere emnets rele-
vans for elevgruppen - men også tillade eleven at lave 
små forsøg (fx bygge og afprøve rutsjebaner for at un-
dersøge energiformer)

3. Giv først eleverne ”mindre” opgaver, der fokuserer på 
de vigtigste begreber. Lad så eleverne selv observe-
rer fænomener i simulation og før de manipulerer dem 
gætte på, hvordan de vil opføre sig (fx se på forsøg 
med genstande i frit fald og gætte på hvilke der rammer 
jorden først)

4. Lad eleverne gennemfører flere forsøg med forskellige 
indstillinger og diskutere med fagbegreberne. Sørg for, 
at eleverne også begynder at diskutere nogle overord-
nede teser/regler på tværs af forsøg (Fx ”Find det de-
sign hvormed rutsjebanen opnår mest mulig energi”)

5. Saml op og gør det klart hvordan de skal applicere be-
greberne og eventuelt deres nye teser i et efterfølgen-
de fysisk forsøg

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Hvis eleverne ikke har prøvet VR 

så brug en lektion på det tekniske 
set-up.

• Overvej, at inddrage screencast.

Stilladsering af aktiviteter
• Simulationer med underhold-

ningsværdi kan til tider give lidt 
for meget støtte, idet simulationen 
”hjælper” med alle aktiviteter (fx 
at autogenerere data som bruge-
ren bare skal aflæse og nedskrive 
uden at bearbejde dem kognitivt). 
Husk dog at du selv kan sætte 
faglige opgaver i gang, der høj-
ner det faglige niveau – fx kan du 
bede eleverne om at hoppe ud på 
udvalgte steder i simulationen, og:

 ◦ Diskutere hvad de tror der 
skal ske, når de trykker på 
et parameter (evt. opstille en 
tese)

 ◦ Forsøge at forudsige autoge-
nereret data (fx ved at tegne 
kurver eller beregne facits ”i 
hånden” før forsøget og bruge 
simulationen som tjekliste)

 ◦ Diskutere om der er parame-
tre der vil påvirke forsøg i den 
virkelige verden, som ikke er 
repræsenterede (fx at vinde 
ikke er parametre i et simule-
ret nedfaldsforsøg)  

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at inddrage et sjovt oplevelses-/forsøgselement, der kan engagere eleverne i at lære nye 
fagbegreber og gøre et nyt emne interessant

Observation, Teser, fagbegreber
FAGLIGHED

I ´Science simulations´ kan eleverne både afprøve faldforsøg og bygge rutsjebaner, som de 
selv afprøver. Efter hvert forsøg får eleverne automatiske grafer, der viser hvor de forskellige 
energiformer opstår på turen. 
Science Simulations (Demo) | SideQuest (sidequestvr.com)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

http://sidequestvr.com
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Lav casebaserede/narrativ forløb som 
opstart til et forløb, hvor eleverne 
besøger utilgængelige steder

Flere elever kan have manglende motivation i naturfagsun-
dervisningen og kan finde det kedeligt at læse om de grund-
læggende begreber. De oplever måske at underviseren gen-
bruger de samme læremidler eller tilgang, og/eller at de ikke 
bliver aktiveret med praktiske opgaver, som inkluderer emner, 
de både kan se som sjove og nyttige. 

PROBLEM 

1. Vælg en case og lav er narrativ herom.  Fx at eleverne i 
regi af en profession skal foretage en rejse af stor vigtig-
hed– fx ”I er forskere der på vegne af FNs klimapanel skal 
besøge Grønland for at observere klimaforandringer- eller 
ingeniører, der skal besøge en rumfærge, for at forstå de-
signbehov på baggrund af manglende tyngdekraft. 

2. Eleverne foretager ”rejsen”. Hertil kan både være knyttet 
mere åbne opgaver og lukkede opgaver. Fx...  
a. ”Observer, hvorhenne du ser tegn på klimaforandrin-

ger”.
b. Find tre ting, som du undrer dig over eller syntes var 

spændende: Det kan være genstande, forandringer, 
eller fænomener. Forklar, hvorfor de var interessante, 
givet dit arbejde og formål (som forsker eller ingeniør)

3. Eleverne vender ”hjem”, med hypoteser og åbne spørgs-
mål. De skal nu selv søge på teorier, der hjælper dem 
med at forstå og undersøge deres egne hypoteser/undrin-
ger.

4. På baggrund af deres teoretiske undersøgelser, vælger og 
opstiller eleverne et fysisk eksperiment, som kan bruges til 
at forklare observationen. (Fx observerer eleven kælven-
de isbjerge, læser op på albedoeffekt og argumentere for 
dette via forsøgsopstilling og anden data) 

5. Eleverne præsenterer deres rejseoplevelser, teorier og 
forsøg i en samlet præsentation.

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Hvis eleverne ikke har prøvet 

VR, så brug en lektion på det 
tekniske set-up – fx tilgang til 
softwaren, valg af bevægelses-
område, m.m.

• Overvej, hvorvidt gruppen skal 
arbejde sammen med hver sin 
VR-brille, én ad gangen eller 
via screencast

Stilladsering af aktiviteter
• Introducer eller repeter de 

grundlæggende principper for 
gode observationer og hypote-
sedannelser forinden ”rejsen”.

• Skab gerne artefakter, der 
styrker det valgte narrativ. Fx 
at opgaveformuleringen leve-
res i form af officielt brev med 
stempel. Du kan også inddra-
ge avisartikler, der aktualiserer 
emnet og styrker dit narrativ 
(Fx avisartikel med holdninger 
til hvorvidt klimaforandringer er 
menneskeskabte eller ej, før 
”forskeren” skal besøge Grøn-
land for at finde tegn, der be-el-
ler afkræfter dette).  

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at bruge VR simulationer som scenografi i et casebaseret/narrativt undervisningsforløb, 
til at engagere eleverne til videre undersøgelse. Fx kan eleverne lege forsker der besøger utilgænge-
lige steder, for at lave observationer eller hypoteser om stedet.

Observation, Hypoteser
FAGLIGHED

Til dette formal kan også bruges mere simple 360-gradersvideooplevelser, hvilket åbner op for 
at eleverne kan besøge og observere forskellige klimazoner, biotoper, storbyer, rumfærger og 
meget andet, at relevans for eksempelvis geografifaget. Eksempelvis Google Earth VR på: htt-
ps://arvr.google.com/earth/

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

https://arvr.google.com/earth/
https://arvr.google.com/earth/
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DIY-labs er interaktive simulationer, som eleverne selv programmerer. I de pædago-
giske formater, er det med udgangspunkt i blokprogrammeringsværktøjet Scratch. 
Potentialet ved DIY-labs er, at de kan give eleverne åbne muligheder for at modellere 
og formidle deres læring via et kreativt produkt. I udarbejdelsen af egen modeller, vil 
de skulle forholde sig aktivt til forholdet mellem fænomeners matematiske og grafi-
ske repræsentationer, og foretage reflekterede valg rettet imod formidling af deres 
naturfaglige viden. For at eleverne skal kunne arbejde med sådanne opgaver i åbne 
processer, hvor deres egne valg er styrende, kræver det dog programmeringskom-
petencer. Det er et opmærksomhedspunkt, at det kan være en stor proces at sætte i 
gang ene lærer. Vi opfordrer derfor til, at man indleder samarbejder med fag, hvor der 
er overlappende interesse i programmering. Det kan fx være fag, der berører design, 
informatik, programmering, teknologiforståelse, m.m.

Didaktiske pointer:

• Vær bevidst om, hvornår programmeringskompetencer er det endelige 

mål og hvornår det ”blot” skal være et værktøj i en modelleringsproces. 

Ekspliciter det også overfor eleverne. 

• Gør eleverne kompetente henimod mere åbent brug af værktøjet igennem 

tre steps:

 ◦ Introducer til Scratch gennem lektioner, hvor programmering er for-

målet i sig selv – lad eleverne lave sjove spil og forstå logikker, samt 

funktioner, igennem ”kogebogsforsøg”

 ◦ Introducer eleverne til eksisterende Scratchprojekter af naturfaglige 

relevans (du fx selv laver eller finder på nettet). Giv eleverne til op-

gave, at de skal analysere og modificere på disse modeller og deres 

repræsentationer. 

 ◦ Lad eleverne prøve kræfter med selv at vælge fænomener eller for-

søg og modelleringen af dem. 

Pædagogiske formater, hvor der arbejdes med 
DIY-labs
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DIY er oplagt at bruge til modellering. Men modelleringsprocesser kan være 
meget andet end den programmerings-tekniske side, selv produktet udformes i 
et programmeringsprogram. Eksempelvis kan man inddrage analyser af andre 
modeller til inspiration, mockup processer, iterative brugertest og feedback fra 
andre, uden om selv programmeringsarbejdet. Dette udvider aktiviteterne og kan 
muligvis skabe rum til at elever, med andre styrker end programmeringsteknik, 
kan bidrage med kreativitet, samarbejde eller teoretisk viden om naturfaglige 
fænomener og modeller. Selve programmeringen kan så overlades til en elev i 
gruppen, der har gode forudsætninger herfor.  
Læs mere om designtænkning her: LINK

Inddrag Designtænkning

• Stilladser igennem tekniske vejledninger og eventuelt ekstra lærer i de 

første steps, for at imødekomme frustrationer. Skal eleverne følge koge-

bogsopskrifter, kan du som lærer ”forberede større kode blokke/scripts, 

som elever kan læse ind, hvis de går i stå. 
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Lav egne interaktive laboratorier til 
repetition af teoretisk fagstof 

Hvis man som underviser gerne vil arbejde med simulatio-
ner i naturfagsundervisningen, men samtidig vil lade elever-
ne formulere egne projekter (fx egne problemstillinger og 
forsøgsopstillinger), er det svært at finde simulationer, der 
kan understøtte denne åbne tilgang.  

PROBLEM 

1. Underviseren præsenterer scratch, og viser, hvordan 
det virker (basalt niveau)

2. Eleverne inddeles i mindre grupper og vælger hvilket 
fagligt område, de vil udarbejde et interaktivt laboratorie 
indenfor 

3. Eleverne kigger i samlingen af eksisterende scratch 
projekter til inspiration. De vælger på den baggrund, 
hvorvidt de vil designe deres eget projekt fra bunden 
eller modificere et eksisterende projekt

4. Eleverne udarbejder et interaktive laboratorie, som de-
monstrerer et udvalgt teoretisk princip eller forsøg

5. Eleverne præsenterer for en anden gruppe (som afprø-
ver laboratoriet) og modtager peer feedback

6. Eleverne tilretter på baggrund af den modtagne feed-
back

7. Opsamling, sammenligning og diskussion af grupper-
nes erfaringer i plenum

8. Elevernes projekter gemmes på et fælles drev, hvor 
kommende eleverne kan finde inspiration til samme 
øvelse fremadrettet

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Eleverne bør ikke kode for første 

gang og bearbejde svært fagligt 
stof på samme tid – eleverne kan 
blive i tvivl om formålet og dét at 
lære basal kodning, vil givetvis 
fylde mere end det faglige

• Introducer derfor til fx Scratch via 
mere legende opgaver med fokus 
på at engagere eleverne i at lære 
kodning. Lav fx små spil.

• Det kan være en god ide at in-
troducere eleverne til fx Scratch i 
samarbejde med flere faglærere, 
der finder programmet relevant at 
bruge, som fx præsentationsværk-
tøj. På den måde kan I sammen 
”dele investering” i tid på tværs af 
fag, når eleverne skal lære pro-
grammet at kende

Stilladsering af aktiviteter
• Det kan være en god ide at indde-

le eleverne, således at der i hver 
gruppe er placeret medlemmer, 
der har erfaring med blok-pro-
grammering

• Hvis man som undervisere vil tæn-
ke undervisningsdifferentiering ind 
ift. kodningsaspektet, er der inspi-
ration at hente på skolelommen.dk 
– her har to naturfagslærere ud-
arbejdet et eksempel på, hvordan 
samme simulation kan program-
meres med udgangspunkt i   tre 
forskellige kompetenceniveauer.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at engagere eleverne i repetitionen af faglig viden, ved at lade dem programmere et si-
muleret forsøg efter eget valg og få det peerevalueret.

Undersøgelse, programmering, evaluering, formidling, re-
petition, modellering, modelvalg, kodning

FAGLIGHED

Scratch, https://scratch.mit.edu/ 
Tutorials: https://scratch.mit.edu/explore/projects/tutorials/
Se også ASTRA: https://skolelommen.dk/ (her findes et lynkursus i scratch)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/explore/projects/tutorials/
https://skolelommen.dk/
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Lav egne interaktive laboratorier til 
opsamling på fysiske forsøg 

Hvis man som underviser gerne vil arbejde med simulatio-
ner i naturfagsundervisningen, men samtidig vil lade elever-
ne formulere egne projekter (fx egne problemstillinger og 
forsøgsopstillinger), er det svært at finde simulationer, der 
kan understøtte denne åbne tilgang.   

PROBLEM 

1. Underviser præsenterer Scratch. Og viser hvordan det 
virker (basalt niveau) 

2. Underviser præsenterer opgaven: Eleverne skal udar-
bejde et interaktivt laboratorie som viser en bestemt na-
turvidenskabelig undersøgelse, som de har udført i det 
fysiske laboratorie. 

3. Eleverne inddeles i mindre grupper  
4. Eleverne kigger i samlingen af eksisterende 

scratch-projekter til inspiration. De vælger på den bag-
grund, hvorvidt de vil designe deres eget projekt fra 
bunden eller modificere et eksisterende projekt

5. Eleverne udarbejder det interaktive laboratorie. Data 
fra deres oprindelige forsøg skal bringes i spil i simula-
tionen

6. Eleverne præsenterer for en anden gruppe (som afprø-
ver laboratoriet) og modtager peer feedback

7. Eleverne tilretter på baggrund af den modtagne feed-
back

8. Opsamling, sammenligning og diskussion af grupper-
nes erfaringer i plenum

LØSNING/PROCESSER

Valg og stilladsering af interlab
• Eleverne bør ikke kode for første 

gang og bearbejde svært fagligt 
stof på samme tid – eleverne kan 
blive i tvivl om formålet og dét, at 
lære basal kodning, vil givetvis 
fylde mere end det fagligeIntrodu-
cer derfor til fx Scratch via mere 
legende opgaver med fokus på at 
engagere eleverne i at lære kod-
ning.  

• Det kan være en god ide at in-
troducere eleverne til fx Scratch i 
samarbejde med flere faglærere, 
der finder programmet relevant at 
bruge, som fx præsentationsværk-
tøj. På den måde kan I sammen 
”dele investering” i tid på tværs af 
fag, når eleverne skal lære pro-
grammet at kende. 

Stilladsering af aktiviteter
• Det kan være en god ide at indde-

le eleverne således at der i hver 
gruppe er placeret medlemmer, 
der har erfaring med blok-pro-
grammering.

• Hvis man som undervisere vil tæn-
ke undervisningsdifferentiering ind 
ift. kodningsaspektet, er der inspi-
ration at hente på skolelommen.
dk – her har to naturfagslærere 
udarbejdet et eksempel på, hvor-
dan samme simulation kan kodes 
op fra tre forskellige kompetence-
niveauer igennem.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Formålet er at eleven på baggrund af et gennemført fysisk forsøg laver et evalueringsprodukt, ved 
konkret at lave en modellering over forsøget i et kodningsprogram.

Undersøgelse, programmering, evaluering, formidling, re-
petition, modellering, modelvalg, kodningskompetencer

FAGLIGHED

Scratch, https://scratch.mit.edu/ 
Tutorials: https://scratch.mit.edu/explore/projects/tutorials/
Introduktion til Scratch: https://skolelommen.dk/ (her findes et lynkursus i scratch)

PROGRAMMER OG EKSEMPLER

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/explore/projects/tutorials/
https://skolelommen.dk/


Denne publikation er et resultat af InterLab-projektet (2020-2021). Projektet har titlen Ud-
viklingsprojekt om interaktive laboratorier (2020-2021), Børne- og Undervisningsministeri-
et, 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 ungdoms-
uddannelserne.

Projektet har haft deltagelse af 18 uddannelsesinstitutioner bestående af otte grundsko-
ler, fem erhvervsuddannelser og fem gymnasiale uddannelser.

Denne publikation er den tredje af i alt fem publikationer i InterLab-projektet:  

• Interaktive Laboratorier, hovedrapport: Fund, oplevelser, eksempler og 
didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gym-
nasieskolen

• 5 perspektiver på InterLab-designs: Inspirationsmateriale, hvor fund i 
projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan under-
søge en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte 
forskellige formål

• 11 pædagogiske formater: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet 
omsættes til konkrete bud på, hvordan man som underviser kan under-
støtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive labo-
ratorier

• VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer: In-
spirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb 
og implementering af VR-udstyr

• 10 samlinger af interaktive laboratorier: Inspirationsmateriale, hvor for-
skellige og ofte gratis samlinger af desktop-labs, der dækker en bred vifte 
af naturfag og fagniveauer, gennemgås 
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