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Interaktive laboratorie
simuleringer hjælper
eleverne med at gøre
abstrakte naturviden
skabelige fænomener
mere forståelige
Mange naturvidenskabelige laboratorieeksperimenter er så abstrakte
og vanskelige, at elever sjældent får mulighed for at prøve at udføre
dem i virkeligheden. Med en interaktiv laboratoriesimulering kan
elever nu få en læringsoplevelse, hvor de oplever at udføre sådanne
laboratorieeksperimenter. En interaktiv laboratoriesimulering kan
dermed anvendes som værktøj i undervisningen til at give eleven
forståelse og hands on-erfaring med nogle af de abstrakte og vanskelige opgaver, der foregår i det virkelige laboratorium.

Godt at vide, når du læser
•

Dette vidensnotat er
baseret på en vidensopsamling gennemført af
forskere på Københavns
Universitet, Virtual Learning Lab, i samarbejde
med Implement 2018.

•

Dette vidensnotat skal
bidrage til at give læseren
et lettilgængeligt overblik
over aktuel forskning i
brug af interaktive laboratoriesimuleringer i naturvidenskabelig undervisning. Vidensnotatet kan
derfor bruges som afsæt
for videre læsning.

•

Du kan læse videns
notatet her uden at blive
afbrudt af referencer
eller henvisninger. Vil du
vide mere, kan du finde
forslag til videre læsning
bagerst i notatet.

Anvendelsen af interaktive laboratoriesimuleringer er et relativt nyt fænomen.
I dette vidensnotat præsenterer vi centrale forskningsresultater om, (1) hvad interaktive laboratoriesimuleringer er, (2) hvordan de kan bruges i undervisningen, og
(3) hvilke potentialer og barrierer der er i relation til at anvende det som værktøj i
naturvidenskabelig undervisning.

Nye muligheder for interaktive læringsoplevelser
i naturvidenskabelig undervisning
Økonomiske, sikkerhedsmæssige og praktiske omstændigheder begrænser ofte
den naturvidenskabelige laboratorieundervisning. I takt med den teknologiske
udvikling opstår nye muligheder for at præsentere elever for interaktive læringsoplevelser, der kan stimulere elevernes nysgerrighed og give dem hands on-erfaring
med naturvidenskabelige fænomener, som kan være vanskelige at opleve i
virkeligheden. En interaktiv laboratoriesimulering er et eksempel på et værktøj, der
kan give sådanne læringsoplevelser. Det kan fx være en celles indre, eller hvordan
havenes økosystem påvirkes af syreforurening. Disse fænomener fremstår ofte
abstrakte eller uhåndgribelige, fordi de er for små/store eller foregår for hurtigt/
langsomt til, at de kan observeres med det blotte øje. Uoverensstemmelsen
mellem naturfaglige læringsaktiviteter og scenarier i den virkelige verden kan
på den måde spænde ben for motivation og indlæring.

Hvad er en interaktiv laboratoriesimulering?
En simulering kan forstås som en aktiv repræsentation af virkeligheden. En sådan
aktiv repræsentation af virkeligheden kan være mere eller mindre abstrakt. Af
simuleringer anvendt til undervisning findes både eksempler på simple 2D-videospil og realistiske 3D virtual reality-simuleringer. Med 3D og virtual reality bliver det
muligt at få en rumlig oplevelse af at være til stede i et simuleret univers.
En interaktiv simulering kræver, at eleven får mulighed for at handle og interagere frem for blot at observere. Denne interaktivitet er vigtig for at fremme læring.
Således defineres en interaktiv simulering ofte som en simulering, der giver
eleven mulighed for at ændre eller definere forskellige parametre i et laboratorieforsøg for derefter at observere konsekvenserne heraf.

STEM
•

Betegner kompetencer
inden for Science,
Technology, Enginee
ring og Mathematics.
Begrebet STEM anvendes
typisk i relation til
erhvervsuddannelser,
mens begreberne
naturfag og naturvidenskabelige fag anvendes i
forhold til folkeskole og
gymnasiale uddannelser.

•

I dette vidensnotat
anvendes STEM som
begreb på tværs af både
folkeskole, gymnasie og
erhvervsuddannelser.
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En interaktiv laboratoriesimulering er en interaktiv simulering, der, som navnet
antyder, foregår i en virtuel laboratoriekontekst og er udviklet til at give eleven en
oplevelse af at udføre eksperimenter i et virkeligt laboratorium. Betegnelsen (som
på engelsk er interactive virtual science laboratory simulations) er betegnelsen,
der dækker over interaktive simuleringer, der finder sted i et virtuelt laboratoriemiljø og omhandler et emne relateret til naturvidenskabelig undervisning.
Idet der findes en lang række forskellige teknologiske løsninger til simuleringer,
anvendes der i dette notat følgende sondring:

1

Virtuelle interaktive laboratoriesimuleringer
Kendetegnet ved interaktivitet i særlig grad og med mulighed for at
foretage avancerede laboratorieforsøg. Eleven oplever at være fysisk
til stede i et laboratorium.
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Interaktive laboratoriesimuleringer i særlig grad
Kendetegnet ved interaktivitet i særlig grad og med mulighed for at
foretage avancerede laboratorieforsøg. Uden oplevelse af at være
fysisk til stede i et laboratorium.
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Interaktive laboratoriesimuleringer
Kendetegnet ved mulighed for interaktivitet i forbindelse med simple
laboratorieforsøg. Uden oplevelse af at være fysisk til stede i et
laboratorium.
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Ikke interaktive laboratoriesimuleringer
Kendetegnet ved at være simuleringer eller visualiseringer inden for
STEM-fag, men uden mulighed for interaktion, fx video eller simpel VR.
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Øvrige produkter
Kendetegnet ved at have simuleringer eller grader af interaktivitet,
der ikke er direkte relateret til at understøtte STEM-kompetencer.

Potentialer for anvendelse
Forskningen peger på en række fordele ved at anvende interaktive laboratorie
simuleringer i undervisningen. Disse fordele vil blive præsenteret i dette afsnit.
Interaktive laboratoriesimuleringer gør det muligt for elever at afprøve
laboratoriearbejde
Interaktive laboratoriesimuleringer anvendes i stigende grad på gymnasier og
universiteter som en tilføjelse til eller erstatning for virkeligt laboratoriearbejde.
Arizona State University tilbyder fx et online biologikursus, hvor reelt laboratorie
arbejde er helt erstattet af en interaktiv laboratoriesimulering. Andre internationale
universiteter er i øjeblikket ved at gøre dem kunsten efter. Interaktive laboratoriesimuleringer gør det muligt for flere elever at få konkrete, hands on-erfaringer med
laboratoriearbejde. Disse erfaringer kan være både inspirerende og motiverende
og kan således danne grobund for, at eleverne senere forfølger en naturviden
skabelig karriere.
Forskning peger på, at interaktive laboratoriesimuleringer er lige så effektive som
virkelige laboratorieøvelser. Ydermere viser forskningen, at effekten af interaktive
laboratoriesimuleringer gælder uanset uddannelsestrin, lige fra folkeskole til
universitetsniveau.

Det siger forskningen
I USA har National Science
Foundation nedsat et udvalg,
som undersøger potentialet
af at anvende computerspil
og simuleringer inden for
naturvidenskabelig uddannelse. Resultaterne viser bl.a.:
1. at simuleringer har signifikant potentiale for at
øge elevernes motivation
til at lære om naturvidenskab, tilegne sig videnskabelige færdigheder
og opnå forståelse af
videnskabelige begreber.
2. at simuleringer potentielt
kan virke som effektive
fremmere af konceptuel
forståelse.
3. at konteksten, som
simuleringerne anvendes
i, har stor betydning for
deltagernes udbytte.
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Synliggør det abstrakte
Interaktive laboratoriesimuleringer giver mulighed for at ændre på parametre,
der ikke kan opleves i det virkelige liv, og dermed kan de synliggøre ”det usete”.
Fx kan elever observere, hvad der sker, når fysikkens love ændres, fx ved at
bremse/fremskynde tiden eller skalere størrelsen af objekter (fx ved at være inde
i en celle eller ude i det ydre rum). En sådan synliggørelse af noget abstrakt kan
hjælpe eleverne med at opnå en dybere forståelse for komplekse videnskabelige
begreber og processer.
Gør det muligt at eksperimentere og fejle uden reelle konsekvenser
Interaktive laboratoriesimuleringer muliggør, at elever kan mislykkes (mange
gange) og derigennem lære af deres fejl. Fordi øvelserne foregår virtuelt, er der
ingen reelle konsekvenser af fejltagelser, hvilket giver eleverne mulighed for at
eksperimentere og deducere sig frem til svar. Ligeledes kan elever lære gennem
repetition af udfordrende øvelser og derved forbedre deres praktiske færdigheder.
Således bruges interaktive laboratoriesimuleringer ikke kun til formidling af viden;
de er også med til at udvikle elevers erfaring med konkret anvendelse af viden
skabelige metoder.
Kan reducere omkostninger
Via interaktive laboratoriesimuleringer bliver videnskaben tilgængelig for flere
elever, samtidig med at uddannelsesmæssige omkostninger potentielt kan
reduceres. Udvikling af ordentligt software kan være dyrt, men til gengæld kan et
enkelt program distribueres på tværs af et stort antal devices. Derudover reducerer
interaktive laboratoriesimuleringer antallet af undervisningstimer med en lærer og
nedsætter derved institutionens omkostninger.
Skaber fleksibilitet i tid og rum
En interaktiv laboratoriesimulering optager ikke mere plads end den computer
eller device, det vises på. Dette gør det muligt at tilgå laboratoriet fra ethvert sted
til enhver tid. Da de fleste skoler og universiteter lider under tids- og pladsmangel
i forhold til at give samtlige elever laboratoriekurser, kan interaktive laboratorier
afhjælpe disse udfordringer.
Styrker motivation igennem virtuelle rollemodeller
Interaktive laboratoriesimuleringer giver mulighed for, at producenterne kan
justere variabler i det virtuelle miljø, fx hvem der underviser, eller hvordan miljøet
ser ud. Denne mulighed for at manipulere med variabler har vist sig at være vigtig
for elevernes interesse og viden. Fx viser en ny undersøgelse, at når danske piger
(i udskolingen) møder en kvindelig virtuel forsker, så kan det forbedre deres
motivation. Således giver simuleringer mulighed for at tilpasse specifikke virtuelle
rollemodeller, der kan målrettes bestemte grupper af elever.

Begrænsninger ved anvendelse
Forskning peger på, at interaktive laboratoriesimuleringer ikke bør anvendes som
en fuldstændig erstatning for virkelige laboratorier. Skønt de interaktive laboratoriesimuleringer i stigende grad anvendes i undervisningen på folkeskole-,
gymnasie- og universitetsniveau, er der enighed om, at de bør tjene et bestemt
formål, nemlig at undervise i fænomener og udføre eksperimenter, der er vanskelige at reproducere i et virkeligt laboratorium. Lige så vel som der er fordele ved
læring igennem interaktive laboratoriesimuleringer, er der også begrænsninger
samt aspekter i undervisningen, som kun er mulige i et virkeligt laboratorium.
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Mangel på taktil feedback
En udfordring for anvendelse af interaktive laboratoriesimuleringer er den
manglende mulighed for taktil feedback. Det centrale ved den taktile feedback er
elevernes mulighed for at benytte sanserne til at røre, føle, se og lugte i forbindelse
med laboratorieforsøgene. Forskning peger på, at taktil feedback og fysisk tilstedeværelse af objekter er nødvendige komponenter i tilegnelsen af nye færdigheder.
I interaktive laboratoriesimuleringer kan man på nuværende tidspunkt lære alle
nødvendige trin i et kemisk forsøg, men man kan ikke mærke, hvordan det føles
at opmåle en specifik volumen med en pipette, ligesom man ikke kan lugte det
kemiske forsøg. Netop derfor må de interaktive laboratoriesimuleringer ikke stå
alene, men anvendes som en integreret del af den almene naturvidenskabelige
undervisning.
I takt med at der sker tekniske og pædagogiske fremskridt inden for de inter
aktive laboratoriesimuleringer, forventes disse mangler på taktil feedback dog at
reduceres. Forskningsmæssigt sker der meget på området lige nu. Fx er en gruppe
forskere på Virtual Learning Lab på Københavns Universitet i gang med at eksperi
mentere med brugen af taktil feedback i de interaktive laboratoriesimuleringer.
Målet er at forbedre simuleringerne og på den måde nærme sig det, som eleverne
kan opleve i et virkeligt laboratorieforsøg, endnu mere.
Elever tager ikke de interaktive laboratoriesimuleringer lige så alvorligt som
de virkelige laboratorieforsøg
Erfaring viser, at elever kan være tilbøjelige til ikke at tage den interaktive laboratoriesimulering lige så alvorligt som det virkelige laboratorieforsøg. Som tidligere
nævnt, giver en virtuel laboratoriesimulering eleverne en mulighed for at opleve
fænomener, som ikke kan skabes i det virkelige laboratorium, fx fordi de er for
farlige. Den virtuelle læringsoplevelse udgør dermed ikke nogen reel fare. Det er
på den ene side en fordel, fordi det virtuelle kan muliggøre at gennemføre forsøget
alligevel. På den anden side kan det også være problematisk, idet eleverne måske
ikke i tilstrækkelig grad undervises i korrekt håndtering af specifikke situationer.
Eller de tager det ikke så alvorligt, når der ikke er en reel fare.
Elever får mindre erfaring med at forstå, hvordan og hvorfor ting går galt
Sammenlignet med virkelige laboratorieforsøg kan en interaktiv laboratoriesimu
lering give elever mindre erfaring med at forstå, hvordan og hvorfor ting går galt
i et laboratorieeksperiment. Det kan bl.a. skyldes, at mange simuleringer på
markedet i dag ofte er stilladseret omkring bestemte resultater i forsøgene, hvor
forsøg i det virkelige laboratorium nogle gange kan give helt andre udfald end
forventet. Det betyder også, at den konstruktive frustration, der kan opstå, når
forsøgene mislykkes, udebliver, ganske enkelt fordi fejl sjældent sker i det virtuelle
laboratorium.

Vidste du, at …
Virtual reality er et relativt nyt
fænomen, der med 3D-briller
giver eleverne mulighed
for at få en oplevelse af
en simuleret virkelighed.
Forskningen peger på, at VR
kan have en række fordele
sammenlignet med simple
computersimuleringer. For
det første er en VR-oplevelse
utrolig ”immersive”, hvilket
fremkalder højere niveauer
af interesse, motivation,
tilstedeværelse og tro på
egne evner (self-efficacy)
sammenlignet med computerbaserede simuleringer.
For det andet kan fysiske
handlinger rekonstrueres
og genopføres i VR-simu
leringer. Ved hjælp af
specielle kontrolenheder
eller handsker kan eleverne
arbejde med virtuelt
laboratorieudstyr, som
giver dem mulighed for at
imitere en konkret fysisk
bevægelse, hvilket ikke kan
efterlignes i arbejdet med
mus og tastatur. Således
synes VR særligt anvendeligt
i forbindelse med virtuelle
laboratorier.

Også her udvikles der forskningsmæssigt for tiden. Fx samarbejder forskere
fra Virtual Learning Lab på Københavns Universitet med forskere i Zürich om
et projekt, der integrerer nogle af disse aspekter. Her arbejder de bl.a. med
”productive failure”, som netop handler om det konstruktive læringsaspekt ved
at fejle i forsøgene. Formålet er at give eleverne mere realistiske laboratorie
oplevelser. Således skabes læring dels ved, at eleverne lærer af deres fejl, og
dels gennem mere følelsesmæssige processer, hvor de oplever frustration
og refleksion forbundet med øvelsen.
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Implementering af interaktive laboratorie
simuleringer i naturvidenskabelig undervisning

Få mere inspiration …

Vigtigt med elevernes refleksion under og efter
Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at reflektere over sine erfaringer under og
efter en interaktiv laboratoriesimulering. Det er lærerens opgave at udvikle en plan
for, hvornår og hvordan eleven skal få rum til denne refleksion. Læreren bør også
indarbejde et evalueringsforløb (kvalitetssikring) med henblik på at sikre, at alle
elever får gavn af de interaktive laboratoriesimuleringer.

Dette vidensnotat er en del
af et samlet inspirationsmateriale om, hvordan du kan
anvende interaktive simuleringer i undervisningen.

Der findes endnu ikke mere konkrete retningslinjer fra forskningen for, hvordan
man succesfuldt kan implementere interaktive laboratoriesimuleringer med
henblik på at øge indlæring og interesse i naturvidenskabelig undervisning.
Men dette vidensnotat indgår som en del af et samlet inspirationsmateriale,
der har til hensigt at give vejledninger til, hvordan du kommer i gang.
Lærere spiller en central rolle for elevers motivation og interesse
En interaktiv laboratoriesimulering bør beskæftige sig med et emne, som den
enkelte lærer finder relevant og meningsfuldt. Det er vigtigt, fordi læreren udgør
en central rolle i forhold til at motivere og skabe interesse for forløbet blandt
eleverne. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle og designe nye brugerdefinerede
laboratoriesimuleringer. Sådanne simuleringer vil give lærere mulighed for at
tilpasse simuleringerne til deres specifikke behov og klasse. Et eksempel på dette
er ”Lab Builder”, som er lanceret af Labster. I Lab Builder kan man bygge sit eget
virtuelle laboratorium, der i højere grad understøtter en undersøgelsesbaseret
tilgang til naturvidenskabelig undervisning.

I inspirationsmaterialet
finder du en vejledning
med anbefalinger til, hvilke
overvejelser du bør gøre dig
før, under og efter undervisningen med brug af interaktive simuleringer.
I inspirationsmaterialet finder
du også eksempler på undervisningsforløb med brug af
interaktive laboratoriesimuleringer, der kan hjælpe dig
med at komme i gang.

Når interaktive laboratoriesimuleringer skal anvendes i fremtiden, bliver det
helt essentielt, at lærere har den tekniske ekspertise til at implementere dem
i undervisningen. Lærernes ansvar omfatter ikke blot udvælgelsen og udformningen af relevante laboratoriesimuleringer, men også håndtering af de eventuelle
problemer, der kan opstå i praksis. Derfor er kendskab til, hvordan man udvikler
interaktive laboratoriesimuleringer, og hvordan de integreres hensigtsmæssigt i en
eksisterende undervisningsplan, afgørende for, at de får indvirkning på elevernes
læring og interesse for naturvidenskab.

Vidensnotatet er udarbejdet i samarbejde med lektor Guido Makransky
i samarbejde med Gordon Lucas, Sara Klingenberg og Oliver Meyer fra
Virtual Learning Lab, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
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