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FORMÅL

At undersøge hvordan VR og AR fungerer når vi inddrager det 
undervisningen som et eksempel på hvordan digitalisering af den 
åben skole, kan se ud. 

At afprøve USE-MODIFY-CREATE metoden som en struktur for at 
stilladsere brugstudier, introspektion og redesign  

At forstå computational tænkning (f.eks. computation) og teknologisk 
handleevne (f.eks. automatisering) ved at erfare hvordan disse 
oparbejdes i en eksemplarisk USE-MODIFY-CREATE-tilgang i 
CoSpaces. 

At opleve sig selv i overgangen fra bruger af andres produktioner til 
kritisk forbruger til producent af CoSpaces til elever i folkeskolen. 

At få mod på at arbejde med blokprogrammering og 3D-landskaber i 
forbindelse med undervisningsplanlægning. 



UDBYTTE

● Erfaring med blokprogrammering. Både at afkode koderne de 
CoSpaces de tilgår  (modify-fasen) og selv at kode handlinger 
ind i CoSpaces, de producerer (create-fasen).

● At forstå sig selv i overgangen fra bruger til medskaber (af 
VR-oplevelser) og dermed mulighed for at spejle denne i den 
undervisning, de planlægger til eleverne i praktikken 

● Den studerende opnår kropslig erfaring med at navigere og 
bevæge sig virtuelt, både med briller og med AR, der gør den 
studerende i stand til at vurdere hvor og hvornår VR kan øge 
elevers udbytte af undervisningen 

● Den studerende kender Use-modify-create tilgangen og opnår 
derigennem digitalt mod på at skabe læremidler og forløb med 
VR og AR på baggrund af USE-MODIFY-CREATE faserne

● Den studerende kan anvende VR og AR i undervisningen og 
forholde sig kritisk til CoSpaces didaktiske potentialer

● Konkrete oplevelser og erfaringer, der danner grundlag for en 
erkendelse af hvad computational tænkning og teknologisk 
handleevne er (når man arbejder i CoSpaces)  



Om CoSpaces 

Forløbet om VR i undervisningen tager udgangspunkt i CoSpaces, da 
studerende har adgang hertil via SkoleTube og det er forholdsvis let 
at anvende. Der ligger mange gode tutorials på youtube. 
Pogrammeringsdelen er blokpogammering, hvilket også gør denne 
del lettere. 

Om CoSpaces 
CoSpaces Edu er et online program, hvor man kan bygge i et 
tredimensionelt rum. Virtuelle verdener. Alle elementer kan kodes 
med blokke til at være bevægelige og interaktive. Derudover kan der 
indsættes billeder, tekst, lyd og video. Et rum kan opleves direkte på 
computeren eller som VR, med VR-briller eller i AR med telefonen. 
Didaktik giver CoSpaces studerende muligheder for at omskabe 
viden fra en modalitet til andre. Elementerne kan gøres interaktive, 
og den studerende udfordres i at kommunikere deres viden med 
mange forskellige modaliteter. Studerende laver rum til elever i 
folkeskolen.

Det er bedst at producere på computeren og opleve på telefonen. 
VR papbriller kan købes til ca. 30 kr. pr. stk. 



Skærmbilleder fra brugersiden 

3D på mobilen 
rumlig oplevelse i 
skoven 

AR på mobilen
Kropslig oplevelse. 
Bevæg dig rundt i 
Skoven på stuegulvet    

VR på mobilen i papbrillen  
Virkelighedsnær oplevelse på mobilen 
gennem brillernes VR-linser 



Skærmbilleder fra producent-siden  

Indsæt, placer, scaler 
og roter Samme CT, 
som når vi tegner til 
3D-printeret 

Programmer og kontroller 
handlinger, begivenheder og 
funktioner Samme CT, som i 
Scratch 

Navigation i det CoSpaces 
du laver Samme CT, som 
f.eks CS, Minecraft og 
vektor-matematik 

Afkod programmeringen bag 
scenariet og bliv medskaber   
På opdagelse i kodeblokkene  



KONTEKST

Forløbet består af tre undervisningsgange af 2,5 timer i modulet 
Almen Undervisningskompetence, som er et modul i Lærerens 
Grundfaglighed på første år. 

Didaktik og fagligt indhold
Forløbet er planlagt sådan at de studerende selv skal igennem en 
erkendelsesproces, fra bruger der oplever VR i undervisningen til 
producent der fremstiller i CoSpaces. Forløbet giver mulighed for 
håndværksmæssig træning således at deres teknologiske 
handleevne i CoSpaces opøves. Imens de modificere og kreerer i 
CoSpaces oparbejdes deres computationelle tænkning i deres 
arbejde i f.eks. blokprogrammering.  

Sammenhæng med andre forløb
Vi har tidligere haft om Forsøgsfaget Teknologiforståelse. De 
studerende har derfor hørt om kompetenceområderne; 
Computationel tænkning (CT) og teknologisk handleevne (TH). 

Vi har haft om reformpædagogikken. Oplevelse - erfaring - 
erkendelse, hvor vi i dette forløb eksperimenterer med 
USE-MODIFY-CREATE-tilgangen som en erfaringspædagogisk 
ramme. 

I holdets undervisningsfag, som er; matematik skal samme 
studerende lave escaperooms i CoSpaces 



FORLØBET 

Forløbet er delt over tre undervisningsgange. 

Første undervisningsgang baserer sig først på receptiv, æstetisk 
oplevelse igennem en scenariedidaktisk playfull dyrejagt i en skov, i 
CoSpaces, Denne oplever de igennem AR og VR-briller.  Det er en 
induktiv tilgang til scenariedidaktik og playful learning. Det er 
USE-fasen. 
Herefter skal de studerende  redesigne skoven ved at ændre på 
dyrenes udseende og handlinger i en konstruktivt fremstillende 
virksomhedsform, hvor de afkoder programmeringen bag dyrene og 
indkoder nye handlinger. Computationel tænkning og teknologisk 
handleevne. MODIFY-fasen.

Anden undervisningsgang skal de studerende på ny på dyrejagt og 
opdage hinandens redesigns. I grupper skal de forklare og vise, 
hvordan de har ændret. Her udvikler de et sprog for den 
pogrammering de har foretaget. Virksomhedsformerne her er 
håndværksmæssig iagttagelse og træning, samt analytisk 
demonstration og afkodning. Aktiviteten efterfølges af et oplæg om 
scenariedidaktik og refleksion om hvorvidt VR kan være 
undervisningens krog ud i virkeligheden. Slutteligt skal de producere 
et CoSpace, der kan være læremiddel i den praktikundervisning, de 
skal planlægges og afprøves i forbindelse med modulet. 
CREATE-fasen. 

Tredje undervisningsgang deler grupperne deres CoSpaces og 
dertilhørende undervisningsforløb med hinanden. Afprøver og giver 
feedback.   



MATERIALER

Materialer og teknologier
● Pap VR-briller
● Note-skema og vejledning til første og anden lektie. Jeg har lagt 

dem ind som word-filer (forberelselse til første- og anden 
undervisningsgang) således at I selv kan ændre i dem. 

● CoSpace til dyrejagt: https://edu.cospaces.io/SMB-SUU
● CoSpaces-programmet, der er tilgængelig fra skoletube 
● Klasserum i CoSpace med opgaver der er kopier af 

dyrejagt-CoSpacet til redesign-opgaven i modify-fasen. Her skal 
I selv ind og oprette en klasserum til jeres hold. 

● CoSpace med forandret dyrejagt: 
https://edu.cospaces.io/FFF-UXU  

Tekster og fagligt forarbejde
● EMU-podcast om CT og TH (episode 3 og 4: 

(https://podcasts.apple.com/dk/podcast/teknologiforst%C3%
A5else-i-grundskolen/id1550761252

● Powerpoint til første og anden undervisningsgang. Jeg har lagt 
den ind som PP-fil så I selv kan ændre i den. 

● Tekst om receptive og konstruktive virksomhedsformer. jeg 
brugte vores grundbog Effektiv Undervisning, kap. 7 om 
Progression.

● Tekst om scenariedidaktik. Jeg brugte Scenariedidaktik - et bud 
på en fagdidaktik i Teknologiforståelse af Simon Skov Fougt i 
Uge Pædagoger, 1/2020. Alternativt kan de lytte Stemmer fra 
skolens podcast herom: 
https://podtail.com/da/podcast/stemmer-fra-skolen/scenari
edidaktik/



FORBEREDELSE

● Inden første undervisningsgang har de studerende haft til 
hjemmeopgave at finde de 8 dyr på tre forskellige måder, 3D på 
deres mobil, AR på deres gulv derhjemme og VR-med briller. 
Derfor skal de have brillerne med hjem inden første 
undervisningsgang 

De har læst om receptive og konstruktive virksomhedsformer 
og kender firefeltsmodellen 

● Inden anden undervisningsgang har de læst/hørt om 
scenariedidaktik og lavet mindst tre ændringer i en kopi af 
dyrejagt, der ligger som en opgave i klasserummet 

● I slutningen får de en opgave, der består I at lave et CoSpace 
der kan indgå som læremiddel  et undervisningsforløb til deres 
praktik, denne skal være klar inden tredje undervisningsgang, 
hvor de skal opleve og afprøve hinandens og i den forbindelse 
give feedback. 



FØRSTE UNDERVISNINGSGANG 

 CoSpaces i et brugerperspektiv 

Trin 1: Oplæg om VR i undervisningen 
Studenteroplæg om VR i undervisningen. En studiegrupper har 
orienteret sig på CFUs side om VR i undervisningen og formidler 
dette. 

Trin 2: Bearbejdelse af dagens lektie 
De studerende drøfter gruppevist udfordringer og fordele ved at 
opleve et scenarie igennem hhv. 3D, AR og VR. Her tager de 
udgangspunkt i forberedelsesskemaet, hvor de som forberedelse  til 
første undervisningsgang har noteret erfaringer ved de tre tilgange 
imens det har været på dyrejagt i CoSpace 

Pointer i opsamles plenum. Hvad kan CoSpaces set fra et 
brugerperspektiv, som indtil nu er det perspektiv, de studerende har 
haft. Underviser kobler det til begreberne de fire virksomhedsformer 
for receptiv og konstruktiv virksomhed.



FØRSTE UNDERVISNINGSGANG 

Trin 3: Konkurrence Find 6 forandringer
Her anvendes den forandret udgave skoven. Der er lavet 8 
ændringer, af forskellige karakter. Her opdager de studerende 
muligheden for at ændre og udvikle i CoSpaces (stadig fra et 
brugerperspektiv). Gruppen der først finder 6 af de 8 ændringer 
vinder. 

Husk tidtager og kåring af vinder. 

Trin 4: Igangsættelse af modify-fasen 
Igangsættelse af forberedelse til næste undervisningsgang: deltag i 
klasserum på CoSpace og foretag 3 forandringer ved et dyr. I 
hjemmeopgaven kommer de til at ændre perspektiv og 
virksomhedsform fra bruger til medskaber og fra oplevelse til udtryk. 
tidsforbrug på hjemmeopgaven er estimeret til halvanden time. 



ANDEN UNDERVISNINGSGANG 

CoSpaces i et skaberperspektiv 
Trin 1: Bearbejdelse af dagens lektie
Vis hinandens forandringer og forklar de tre forandringer i har lavet. 
Underviseren beder de studerende om at overveje hvilke begreber 
de bruger og hvordan deres syn på hinandens kreationer nu er 
anderledes end da de var på dyrejagt i skoven, før de selv havde 
skabt noget i CoSpace. 

Trin 2: CT og TH i CoSpaces
Fælles drøftelse af hvordan deres computationelle tænkning og 
teknologiske handleevne blev sat i spil. Her trækker vi på den viden, 
de studerende har fået af at lytte til EMU-podcast om CT og TH. Her 
er det underviserens opgave og synliggøre hvordan CT og TH kan 
italesættes i forhold til CoSpaces. 



ANDEN UNDERVISNINGSGANG

Trin 3: Oplæg om Scenariedidaktik
Oplæg om Scenariedidaktik og teknologiforståelse. Giver den alment 
didaktiske kobling mening? En åben drøftelse, hvor jeg som 
underviser fortæller dem at jeg faktisk selv er i tvivl. Oplæg og 
drøftelse tager udgangspunkt i Simon Skov Fougts artikel i Unge 
Pædagoger. 

Trin 4: Igangsættelse af create-fasen 

Opgavebeskrivelse: design et CoSpace, der kan fungere som et 
læremiddel for de elever i skal undervise i praktikken. Planlæg et 
forløb, hvor det indgår. 

Find klasserummet på CoSpaces og lav CoSpacet derinde, så alle 
har tilgang til hinandens udkast. Husk at I også kan modificere nogle 
af de CoSpaces i kan finde i galleriet, 

Fælles drøftelse om tilgange og udfordringer 

Aktualisering: Opgaven kan indgå i jeres AUK-rapport. Tænk også på 
artefakter til praktikeksamener



TREDJE UNDERVISNINGSGANG 

Hver gruppe får en time til at undersøge og afprøve en anden 
gruppes forløb og dertilhørende CoSpace. Herefter mødes de to 
grupper til fælles drøftelse og konstruktiv feedback. 



AFPRØVNING OG EVALUERING

Iagttaget udbytte 
Begreber og erkendelser om kodesprog (blokprogrammering) blev i 
høj grad bragt i spil. Sand/falsk, variabler, gentagelser, evighed, 
loops, stier osv. Disse kommer imens de arbejder med at afkode 
hinandens og producere egne. 

De studerende bragte selv TH og CT i spil og opdagede, hvordan de 
to kompetencer er gensidigt afhængige. "Når vi kan finde ud af at 
ændre dit rum (TH) kan vi bedre få realistiske ideer til de rum vi laver til 
vores læremiddel (CT)" Citat fra studerende. 

De studerende oplever at have fået et skoletube-værktøj i hænderne 
og ser nu sig selv om nogen, der kan producere læremidler heri. Men 
de oplever ikke CoSpace som et værktøj, hvor deres elever kan lave 
opgaver og dermed opnå teknologiforståelse. Denne dimension 
mangler i dette forløb.



AFPRØVNING OG EVALUERING

Feedback og respons fra studerende 
MODIFY-fasen inkluderer

"Det her teknologiforståelse er ligesom håndbold, hvis du ikke gik til det 
da du var yngre er det umuligt at komme i gang med at spille i en klub 
fordi det er umuligt overhovedet at deltage i kampen, når man ikke 
kender reglerne. Derfor synes jeg det var fedt at vi ligesom skulle ind og 
rode rundt i dit CoSpace inden vi skulle prøve selv. Jeg efterlignede 
bare din skov og så opdagede jeg nogle ting, jeg ville ændre" citat fra 
studerende

Brug templates

Flere påpeger at det er tidskrævende. Når en gruppe viser deres 
CpSpace er første spørgsmål; hvor lang tid har I brugt på det her? Her 
kunne jeg godt tænke mig at introducere templates grundigere, 
Altså at de kan kopiere rum andre har lavet. CoSpaces er et 
EDU-program og der her mange skabeloner herinde. Derfor kan 
forløbet udbygges med en inspirations fase imellem MODIFY- og 
CREATE-fasen. 



AFPRØVNING OG EVALUERING

Hvad har de studerende lavet?  

Eleverne forbliver modtagere (forbrugere)
Jeg spørger hvad de vil lave i deres CoSpaces.
1."vi vil lave et pakur-spil i matematik, de skal gennemføre ved at løse 
forskellige opgaver"
2. "Vi vil lave en pestby i historie så de kan gå rundt og mærke hvordan 
det var i en slags flipped classroom forberedelse til eleverne"
3"vi laver et escaperoom, hvor de slipper ud ved at løse 
brøkregnestykker" De studerende tænker kun TH og CT som noget 
de som lærer skal have, ikke som noget de er forpligtet på at udvikle 
hos deres elever. 
Dette tyder heldigvis også på at oplever sig kompetente til at udvikle 
scenarier, der kan opleves og erfares gennem VR som læremidler i 
deres undervisningsforløb. 

Styrker og svagheder
VR og CoSpaces er anderledes og vækker de studerendes 
motivation for at udvikle flotte og underholdende læremidler. Imens 
de udvikler disse øges deres CT og TH og de får begreb om de to 
kompetenceområder indenfor teknologiforståelse. MEN forløbet 
sætter dem ikke i stand til selv at udvikle undervisning, hvor elever 
udvikler disse kompetencer. 



AFPRØVNING OG EVALUERING

Ingen kender CoSpaces i forvejen, fordel 
eller ulempe?  
I tredje undervisningsgang spørger jeg: ville I helst lave et 
CoSpaces-forløb eller et minecraft-forløb? 
Nogle svare: klart minecarft så kan vi mange flere ting i forvejen. 
Andre siger: det havde jeg været ked af, for så havde der været nogle i 
gruppen, der kunne meget mere og så ville man være bagude fra start, 
hvis man ikke er minecafttypen. 

Er CoSpaces eksemplarisk for 
teknologiforståelse?  
Jeg spørger videre: "I har tidligere lært om Klafkis eksemplariske 
princip. Det med at vælge gode eksempler, der indeholder almene 
erkendelser. Med det i baghovedet, er minecaft og CoSpaces så lige 
gode?"

En studerende udtaler: 
"jeg tror der er mere teknologiforståelse i CoSpaces fordi der er der 
programmering med. Det minder om Scratch, som jeg tror er sådan en 
didaktiseret udgave af programmering". 

Konklusion: CoSpaces er eksemplarisk - men først når eleverne 
inviteres ind i produktionsfasen ellers kunne man ligeså godt bruge 
andre programmer til at lave læremidler der danner grundlag for 
oplevelser og scenarier.



Didaktisk design udviklet i  projekt “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere 
og andet pædagogisk personale” finansieret af Styrelsen for Undervisnings og 
Kvalitet (STUK) og afviklet i partnerskab mellem AAU, AU, ITU, KP, KU, PHA, UC 
Syd, UCL, UCN og VIA.


