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Bilag 1 – Indledende interview af Frederik og Malte 
 

Angående GDPR: I denne transskribering sikres informanternes anonymitet ved at bruge opdigtede navne, 
der hvor informanternes rigtige navne bliver nævnt. 

 

 

 

Interviewer 

Alright, så, vi skal bruge det til et interview, så det er egentlig bare sådan nogle spørgsmål til hvad i synes 
omkring jeres fysik og kemi. Er det det i kalder det her? 

Elev(er) 

Ja eller, naturfag  

Interviewer 

Naturfag, ja okay fair nok. 

Interviewer 

Til at starte med, er det noget i synes om, det her naturfag? Hvad synes i om det, er det godt eller dårligt? 

Elev  

Nogle gange er det lidt kedeligt at høre på det i mange timer. 

Interviewer 

I mange timer? 

Elev  

Ja.  

Interviewer 

Har i det typisk i mange timer? 

Elev  

Ja i halvanden time, men det kan være lidt langtrukkent hvis hun bare sidder og forklarer om et eller andet 
og det bare tager 100 år.  

Elev  

Hvis man bare sidder ned. 

Elev   

Ja. 
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Interviewer 

Så er det, det der med at sidde stille og bare at lytte der er kedeligt, eller er det selve fysikken der er 
kedelig? 

Elev   

Det der med bare at lytte og sidde  

Interviewer 

Er det tavle undervisning eller? 

Elev   

Altså vi laver også mange forsøg, så det er ikke kun at sidde ned, men når man så skal sidde ned, så kan det 
godt være sådan lidt langtrukket.  

Interviewer 

Hvad med forsøgene, er de sjove så? 

Elev(er)  

Ja.  

Interviewer  

Det kan i alle sammen godt lide? 

Elev(er) 

Ja. 

Interviewer 

Hvorfor er de sjovere end tavle undervisning? 

Elev  

Man får lov til at lave noget. 

Elev  

Fordi det ikke er læreren der forklarer, men man selv får lov til at undersøge det. Så er det nemmere at 
finde ud af og huske det. 

Interviewer 

Kan i nævne nogle ting som er særligt dårlige ved naturfag? 

Elev  

Ja, som vi lige sagde, lytte-delen. 

Elev(er)  

Ja. 
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Interviewer  

Bare rolig vi går ikke ind til Rie og siger hej, ham der og hende der kan ikke lide din undervisning, det er slet 
ikke med den på. Hvis der er noget i synes er dårligt, så er det okay at sige det.  

Interviewer 

Hvordan er det så i forhold til andre fag? I nævnte selv at i har nogle forsøg det er vel ikke noget i har i de 
andre fag? 

Elev(er) 

Nej. 

Interviewer 

Er det så også kedeligt fordi man skal sidde og lytte i de andre fag? 

Elev  

I nogle, ja. 

Elev  

Det kommer også an på hvad man laver, tror jeg. Hvis du sidder og laver en opgave sådan som en 
fremlæggelse synes jeg det er meget sjovere end bare at sidde.  

Interviewer 

Hvilke opgaver er typisk sjove? 

Elev  

Jamen det kan være som hvis vi f.eks. skal lave en opgave på PowerPoint eller sådan noget, det er sjovere 
end bare at sidde og lytte til læreren. 

Interviewer 

Så når i får lov til at arbejde på noget selv, så giver det måske lidt bedre anledning til at kunne få lov til at 
kunne give sit eget præg eller?  

Elev 

Ja. 

Interviewer 

Hvad tænker i umiddelbart er årsagen til at det så er sjovere at få lov til at arbejde med det selv? I forhold 
til bare at sidde og lytte. 

Elev 

Se det er et godt spørgsmål. 

Elev 

Fordi at man er mere aktiv  
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Elev  

Ja, og så synes jeg at det kan være lidt nemmere at forstå, altså i forhold til naturfag, kan det være lidt 
svært at forstå hvorfor det sker, men hvis du selv gør det, så kan du bedre forstå det. 

Elev 

Du lærer det på din egen måde. 

 

Interviewer 

Hvad laver i typisk i fysik og kemi, arbejder i typisk i grupper, eller sidder i hver for sig? 

Elev(er)  

I grupper. 

Elev 

Rigtig meget gruppearbejde  

Interviewer  

Hvad kan i bedst lide? 

Elev(er)  

gruppearbejde, grupper. 

Interviewer 

Er der nogen bestemt årsag til at gruppearbejde lige sådan er... 

Elev  

Fordi man får lov til at være sammen med andre i stedet for bare at sidde sådan, og ikke rigtig lave så 
meget andet end at få nogle kopiark eller sådan. 

Interviewer 

Er der så nogle bestemte ting der giver jer lyst at møde op til naturfag? 

Elev 

Hvis vi skal lave forsøg, hvis vi får at vide, at vi skal lave en form for forsøg. 

Elev 

Det er ikke altid vi ved det når vi møder op. 

Interviewer 

Og forsøgene, er det lidt alt efter hvad det handler om eller? 

Elev(er)  
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Ja. 

Interviewer 

Er det noget i får præsenteret inden? 

Elev(er) 

Ja. 

Elev 

Vi får meget detaljeret rapporteret hvordan vi skal gøre og hvad det er der skal gøre og hvorfor vi skal. 

Interviewer 

Du snakkede sådan lidt om, at det der var tiltalende ved naturfag, det var at i kunne få lov til at kigge lidt på 
nogle forsøg, og at det kunne være en af årsagerne til at i godt kunne have lyst til at møde op.  

Elev  

Ja. 

Interviewer  

Nu tænker jeg bare, at det ikke er sådan normalt, at der er nogle af jer der udebliver eller får fravær, men 
er der nogle andre årsager til at i, altså hvis vi tager og vender den om, og siger, hvis der nu ikke var de her 
forsøg, hvad ville så ligesom kunne få jer til at møde op? 

Interviewer 

Er det fordi at i bare skal, eller er det...? 

Elev  

Fordi vi skal. Der er ikke så meget der. 

Elev  

Altså jeg ville da foretrække at sidde derhjemme, men altså. 

Elev(er)  

Ja. 

Interviewer 

Også selvom i skulle lave forsøg? 

Elev 

Nej, ja altså, det er stadig bedre end skolen, altså at sidde og spille computer.  

Interviewer 

Du synes det er sjovere at spille computer? 

Elev(er) 
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Ja. 

Interviewer 

Hvorfor er det egentlig sjovere at sidde og spille computer? 

Elev 

Fordi du selv har valgt det. I skolen er ikke selv hvad du vælger. Nu vil jeg godt gøre det her. Derhjemme 
Kan du bare sidde og spille hvad du har lyst til.  

 

Interviewer 

Du kom lidt ind på at det der med bare at sidde og lytte, det var en af de mere kedelige ting ved at sidde til 
de forskellige fag, er der noget du tænker kunne forbedre det i en eller anden retning? 

Elev 

Jeg ved ikke helt. Nej, jeg har ikke nogen gode ideer til hvad man kunne gøre, men man kan jo godt få 
børnene til at lytte, men stadig gøre det på en sjov måde. Så de får lyst til at lytte. 

Interviewer 

Ja, så måske være lidt mere komisk omkring det eller? 

Elev 

Ja. 

Interviewer 

Eller hvad hvis man nu f.eks. skulle spille noget som minder om et computerspil i skolen?  

Elev  

Se nu er vi på den rette vej. 

Elev(er) 

Ja. 

Elev 

Det gør vi jo nogle gange i fransk. Det har været meget hyggeligt. Nogle gange når XX ikke er der, kan vi 
godt finde på at spille de der franske spil. 

Interviewer 

Hvad går de ud på? 

Elev 

Det er sådan hvor du f.eks. skal, med din familie, og så skal du sige hvad de forskellige hedder. Det er 
rimelig nemt. Så kan du så spille, jeg kan faktisk ikke rigtig lige huske det, det er noget tid siden vi sidst har 
gjort det, men det er sådan noget med at skulle spille og svare. Ligesom den gang vi lavede det der 
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grammatik-noget på e-stavning, nej det er ikke e-stavning, det andet der. Det der med, at så kunne man 
sidde og køre den der bil efter man havde svaret på nogle spørgsmål.  

Elev 

Stavevejen. 

Elev  

Men det var også nemt. 

 

Elev 

Men med XX laver vi kun faglig tysk. 

Elev  

Ja, det er virkelig kedeligt. 

Interviewer 

Var det kedeligt at spille det spil? 

Elev 

Nej, det ved jeg ikke. 

Elev 

Nej det er i tysk, der laver vi kun faglige ting, vi laver ikke noget med sådan spil, eller noget andet. 

Interviewer 

Okay så det er typisk grammatik eller? 

Elev  

Ja kun. 

Interviewer  

Og det er ikke sjovt? 

Elev(er) 

Nej. 

Interviewer 

Har i nogensinde lektier for? 

Elev(er) 

Ja. 

Interviewer 
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Hvad kræver det af jer typisk? 

Elev 

Altså vi har ret mange UU-timer i forhold til andre tror jeg, så vi får tid til at lave det her i skolen, men nogle 
gange har jeg også været nødt til at lave lidt derhjemme, men det er sjældent det sker.  

Elev  

Har vi ikke fem UU-timer nu? 

 

Elev  

Jo. 

Interviewer 

Og en UU-time, det er hvor i hvor lov til at lave lektier? 

Elev(er) 

Ja. 

Interviewer 

Og hvad laver i så typisk der, er det sådan at i selv får lov til at kigge på hvad i har lys til? 

Elev 

Ja, vi får selv lov til at lave de lektier vi har lyst til. 

Interviewer 

Så i bestemmer helt selv hvad i laver der, men det skal være beregnet til skole? 

Elev  

Ja, det skal være fagligt. 

Interviewer 

Er der nogle ting der særligt kunne give jer lyst til at lave lektier i fysik og kemi, eller naturfag som i kalder 
det? 

Elev 

Jeg ved ikke med lektier, men jeg kan huske da jeg var mindre, lavede vi noget med vores lærer, der hedder 
XX, vi lavede sådan noget med Lego. Sådan noget hvor der var motorer på nogle af dem, og så skulle man 
sådan bygge den med den der vejledning, og så skulle… men det havde måske ikke så meget med naturfag 
at gøre, men hver gang vi hørte det der Lego så løb alle bare ned til hvor end det var henne. 

Elev 

Ja det kan jeg godt huske. 
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Elev 

Men det var sådan noget hvor du byggede med motor og satte det sammen, og så kunne det så køre eller 
gøre forskellige ting. Løfte en arm med en kran eller sådan. 

Elev 

Det var fedt for dem der godt kunne bygge Lego, så var der andre der ikke kunne finde ud af det. 

Elev  

Hvordan kan man ikke bygge Lego? 

 

Interviewer 

Hvordan var det så i forhold til nogle af de laboratorieforsøg, eller nogle af de forsøg i laver i naturfag? 

Elev 

Jeg synes det var det sjoveste vi har prøvet i naturfag. 

Elev  

Ja. 

Interviewer 

Ja, så der har ikke været noget der har være sjovere, eller noget der er kommet i nærheden af det? 

Elev 

Men det havde heller ikke så meget med naturfag at gøre.  

Elev  

Nej, en noget der kom i nærheden det var dengang vi legede med lamper, det var nemlig grineren, men det 
var mest på min gamle skole. Jeg har gået på to skoler nemlig. Og på min gamle skole der lavede vi meget 
det der med lamper. Du ved på et lavt niveau hvor man bare skulle sætte nogle batterier i og så lyser 
lampen og sådan noget.  

Interviewer 

Hvad laver i typisk af lektier, når det kommer til naturfag? 

Elev  

Fremlæggelser.  

Elev 

Forsøg og beskrivelser. 

Interviewer 

Hvad med sådan noget som læsning? 
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Elev 

Ja. Vi skal læse, hvad, sådan firehundrede sider, firehundrede og halvtredssider i dansk ikke? 

Elev 

Jo. 

Elev 

Læsekontrakt. Altså på skolen har vi sådan en læsekontrakt. Vi skal læse sådan et hundrede og halvtreds 
sider om ugen. 

 

Elev 

Ja. 

Elev 

Og så tre eller firehundrede danske. 

Elev 

Firehundrede i dansk, det er min i hvert fald på. 

Elev 

Og jeg ved ikke hvad min er på, men der er nogen der har sværere ved det end andre, så får de sådan 
ligesom sat det lidt mere ned, så det ikke er så meget de skal læse. 

Interviewer 

Hvad synes i om det, altså at det bliver sat efter personen? 

Elev 

Jeg synes det er meget godt, altså at de får det hjælp de har brug for. 

Interviewer 

Er firehundrede og halvtreds sider ikke meget? 

Elev(er) 

Jo. 

Elev 

Det føles uoverskueligt, men det er meget nemt hvis man prøver på det. Hvis du bare læser tyve sider om 
dagen, så er du i hvert fald meget hurtigt færdig. 

Elev 

Det behøver heller ikke at være svære bøger. 

Elev 
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Altså jeg vil hellere have en eller anden regel med at man skal læse en gang imellem, en god bog, end man 
skal læse en nemmere bog for at nå at blive færdig. Ellers så skal man læse rigtig meget. Hvis man f.eks. 
læser en Harry Potter bog, det har jeg gjort, og det er rigtig svært at udfylde til tiden. Så skal man læse ret 
meget.  

Interviewer 

Nu er du allerede lidt inde på det. Er der nogle ting som måske kunne gøre det nemmere for jer at få læst 
op? 

 

 

Elev 

Ja. Hvis de bare siger nu skal i læse, hver dag i tyve minutter eller sådan noget, eller hver dag i ti minutter, 
så ville det gøre det lidt nemmere. Så kunne du tage en svær bog og blive hurtig bedre, end dem der tager, 
der er mange der tager en vildt nem bog og nogle der tager en lidt nemmere bog, og så fræser de bare 
gennem bogen, og så kan de næsten allerede opfylde sin læsekontrakt.  

Interviewer 

Kan i nævne nogle eksempler på nogle lektier som i har lavet, som i bedst kunne lide fra naturfag? 

Elever 

Nej.  

Interviewer 

Nej, der har simpelthen ikke være nogen? 

Elev(er)  

Nej. 

Interviewer 

Nogle af jer andre der måske har et bud? 

Elev 

Altså det bedste, ud af alle de lektier vi har haft, så har vi haft, at vi skulle læse inden på et eller andet, det 
var rimelig kedeligt, og så har vi haft fysik-beskrivelse. Så vil jeg sige forsøgsbeskrivelse er bedre end bare at 
skulle sidde og læse.  

Interviewer 

Og hvad med det værste, et var så det der med bare at læse? 

Elev 
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Ja, eller bare at få det forklaret. I går der havde vi om elektroner og protoner og sådan noget. Det var 
rimelig langtrukkent. Jeg ved ikke engang hvor mange gange jeg gabte, men tårerne trillede ud hver gang 
jeg gabte. 

Elev 

Jeg lærte ikke engang noget, fordi så bedte jeg om hjælp og så kom hun og så sagde hun, du skal bare skrive 
elleve plusser og så gik hun igen. Så sagde jeg kan jeg få hjælp, og så kom hun og tegnede cirklerne, og hvad 
kan jeg bruge det til? 

Elev  

Der var det der i Det Periodiske System, der var det at man skulle tegne de der cirkler for protonerne og 
neutronerne og så sætte de der ringe på. 

 

Interviewer 

Tror i det havde være sjovere hvis i havde arbejdet med det på en anden måde end bare at sidde og lytte? 

Elev  

Man kunne jo godt have lavet det i GeoGebra. 

Interviewer  

Eller hvad hvis man havde spillet et spil f.eks.? 

Elev 

Vi prøvede jo et eller andet sted hvor man skulle spille nogle spil på et kæmpe Smartboard, der lå på 
jorden. 

Elev 

Det var i Køge. 

Elev 

Nej det var iværksættermessen. 

Elev 

Hvor man så fik lov il at sidde og spille på sådan en kæmpe tablet. Nu var det rimelig let, men man kunne jo 
enten gøre det til en frikvartersøvelse, en kort en, som er midt i timen, eller man kunne gøre så det blev lidt 
svære og man så kunne bruge det til rigtige spil i timen, så tror jeg det ville være meget hyggeligt. 

Interviewer  

Ville i glæde jer mere til at komme i skole hvis i vidste at i skulle spille et spil? 

Elev(er) 

Ja. 
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Elev  

Ja, hvis vi havde sådan en kæmpe tablet på jorden, men efter lang tid så kan man selvfølgelig sige, så er det 
måske ikke så spændende.  

Elev 

Altså hvis der bliver ved med at blive udviklet nye spil og sådan noget. 

Elev 

Så er det jo fint nok. 

Elev 

Det er bare ret dyrt sådan noget. 

 

Elev 

Ja det er det vel. 

Elev  

Det er lidt problemet. 

Interviewer 

Er der nogle ting i synes i er bedre til ved naturfag end andre ting? 

Elev 

Øh, nej. 

Interviewer 

Du er bare godt og vel med på det hele meste eller? 

Elev 

Nej. 

Interviewer 

Nu nævnte du blandt andet at i har haft om Det Periodiske System og de forskellige atomers kredsløb kan 
man nærmest kalde det, og det er jo selvfølgelig en enkelt ting, men er der måske nogen andre ting som 
står mere klart? Du sagde at det var sådan lidt trættende og at du næsten ikke kunne følge med. 

Elev  

Ja. 

Interviewer 

Er der nogen andre ting som måske står sådan lidt mere klart, fra naturfagene af, noget som du synes var 
mere spændende? 
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Elev 

Nej, mest når vi bare laver forsøg. Det er i hvert fald mere spændende.  

Interviewer 

Altså vi er lidt inde på det her med, at når man ligesom føler at man er god til noget, det kan f.eks. være i 
matematik, hvis man endnu ikke lige har fundet ud af hvordan at det her gange stykke, eller hvordan det er 
at finde procentsatsen af et eller andet, føles det så ikke bedre, eller er det ikke nemmere at gå til hvis man 
ligesom godt kan finde ud af det, sådan nogen lunde i hvert fald? 

Interviewer 

Altså er det sjovere at lave tingene hvis man er god til det? 

Elev 

Altså det er sjovere at lave tingene hvis man er god til det. 

Elev 

Så er du også hurtigt igennem. Videre til næste. 

Interviewer 

Hvad er den bedste fysik og kemi, eller naturfags oplevelse i har haft? Nu snakkede i om nogle forskellige 
forsøg. Hvilket forsøg var sjovest?  

Elev 

Jeg ved at du var ret begejstret for dem der hvor man skulle sidde og lave sådan nogle kredsløb, og få 
lamper til at lyse og... 

Elev 

Ja de var meget sjove, men jeg kan ikke engang huske den ene af dem, jeg har ret dårlig hukommelse når 
det gælder sådan noget. 

Elev  

Jeg ved ikke om i kan huske, men det der, med det der ild hvor man skulle få det til at få forskellige farver 
ved at komme noget pulver ind ovre eller sådan noget. 

Elev 

Når ja, det var meget sejt. 

Elev 

Vi oplevede, mig xx og en der hedder xx, vi oplevede på DTU, og det var også naturfag, men det var det der 
med, det var så deres eget show hvor de tog forskellige kemikalier og så dannede det skumvulkaner, og så 
tog de også det der pulver som får det til at få ild til at have farve, det var sådan rimelig fedt at se. 

Elev  
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Og i spurgte også om det der med hvad man kunne gøre for at gøre undervisningen lidt mere spændende, 
man kunne gøre det ved at stille spørgsmål, hvis du skal læse en tekst eller høre noget, så sig at, jeg har et 
spørgsmålsark i skal svare på bagefter, så man ved at man skal lytte godt efter hvis man skal kunne svare 
rigtigt.  

Elev  

Eller give os noget slik, man kunne sige, jo mere i svarer rigtigt, jo mere slik får i. 

Interviewer 

Så hvis i får at vide, at det som bliver sagt, det rent faktisk er vigtigt af en eller anden årsag, så har i ligesom 
en motivation for måske at lytte lidt mere efter og sådan lige spidse ørerne an eller? 

Elev  

Ja. Det lavede vi nemlig også, kan i huske det der kend din krop eller et eller andet? Eller den fantastiske 
krop, hvor vi fik sådan nogle spørgsmål bagefter hvor vi skulle give et kort indblik til hvad der skulle ske, 
hvor vi skulle tegne noget, og bagefter skrive noget. 

Elev 

Men jeg kunne bedst lide at tegne noget til det der var sket i stedet for at stille et spørgsmål til det. 

Elev 

Ja, det kunne jeg også godt, ellers at lave stikord, det var der også. 

Interviewer  

Hvad er dit yndlingsfag her på skolen? 

Elev 

Idræt.  

Elev  

Historie. 

Elev 

Idræt. 

Elev 

DIY, det er sådan ”do it your self”, det er et krea-fag. 

Interviewer 

Der var mange der sagde idræt synes jeg, hvorfor idræt? 

Elev 
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Fordi vi laver typisk ikke noget i idræt, nu vi så langsomt begyndt at lave fremlæggelser i idræt, det er lidt 
noget andet, men det er stadig sjovere, vi plejer bare at skulle lave nogle lege, så er det meget hurtigt forbi, 
så er der frikvarter.  

Elev 

Men det er også det med at komme ud og bevæge sig. 

Elev 

Jeg synes det er federe at lave idræt indenfor end at lave det udenfor. 

Interviewer 

Hvad med historie, hvorfor synes du det er spændende? 

Elev 

Min familie har altid syntes historie er meget spændende, så hver dag jeg kom hjem har min far altid sat et 
eller andet historie på TV’et eller et eller andet, og så kan jeg ikke rigtigt gå nogen steder rundt i huset uden 
der hænger et eller andet totalt historie relateret så kan du bare lige pludselig godt lide det. 

 

Interviewer 

Og så nævnte du DIY, ”do it your self” eller et eller andet? 

Elev 

Ja, sådan en krea-form hvor vi tager nogle ting og så laver vi det om f.eks. noget gammelt træ og laver det 
til noget nyt eller noget lignende det.  

Interviewer 

Hvorfor er det dit yndlingsfag? 

Elev 

Fordi vi har sådan god tid til at lave noget vi synes er sjovt og noget vi gerne vil fordybe os mere i, altså 
sådan vi er ikke så mange der har faget til valgfag, så vi, jeg tror vi er tolv, så vi det er meget sådan stille og 
roligt nede på jorden, og så får vi te, og så sidder vi bare og hygger. 

Elev 

Får i te? 

Elev 

Ja vi får te, og så sidder vi bare sådan og snakker og laver alt sådan hyggeligt. 

Interviewer 

Jamen, sådan det hele taget i betragtning, hvis naturfag så skulle forbedres, skulle der så være te til, eller 
skulle der være noget mere historie, skulle i få lov til at lave nogle flere lege, kan i give en begrundelse? 
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Elev 

Det kunne være hyggeligt nok hvis man havde sådan en lille, hvad, varmt vand og så havde du noget te, og 
så havde du noget honning og sukker. 

Elev(er)  

Ja. 

Elev   

Altså hvis naturfag blev blandet med historie så ville jeg melde mig ud. Det ville jeg ikke. 

Interviewer 

Omvendt hvis i så fik lov til at lege noget mere, er der noget særligt man kunne gøre, kender i en leg fra 
idræt måske der kunne bruges på en eller anden måde? 

Elev 

Det kan man da altid lave, man kan da også få lektier for, og ligesom at skulle lave et eller andet, som så 
kan bruges i undervisningen. 

 

Elev 

Jeg er bare ikke så stor fan af at man får sådan ti minutter til at lave et eller andet, og så skal man komme i 
gang. 

Elev 

Nej. 

Elev  

Nej præcis.  

Elev  

så har man ti minutter hvor man skal lave et eller andet aktivt, og så bliver det tit noget bras. 

Elev 

Ja. 

Interviewer 

Hvorfor bliver det noget bras når man kun har ti minutter? 

Elev 

Du kan ikke rigtig nå at lave noget, som er fedt. Det bliver altid sådan noget kedeligt noget, hvor man ikke 
rigtig lærer noget. Det er mere for at få bevægelse, men de der ti minutter de gør ikke rigtigt noget synes 
jeg.  

Elev 
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Det kunne være federe hvis vi de gjorde det sådan at vi havde måske historie, og så halvdelen af timen 
skulle vi spille rundbold eller et eller andet. 

Elev 

Ja. 

Elev  

Eller man kunne lave det sådan et spørgeskema, og hvis man får ni ud af ti rigtige, så må du komme med ud 
og spille rundbold, og hvis ikke du får dem alle rigtige, så må du ikke agtigt. 

Interviewer 

Så sådan en konkurrence nærmest, synes de er sjove, konkurrencer? 

Elev(er) 

Ja. 

Elev 

Ja vi er meget en konkurrence klasse. 

 

 

Elev 

Også fordi at vi altid vinder. 

Elev 

Det kommer lidt an på hvad det er. 

Interviewer 

Konkurrerer i, mellem de forskellige klasser? 

Elev 

Nogle gange. 

Elev 

Det gør vi faktisk nogle gange til idræt, der bliver vi nogle gange inddelt i klasser. 

Interviewer 

Jeg tror faktisk også vi er ved at være ovre det vi skulle vide, det andet er først til næste gang. Jeg kan godt 
lide at slutte af med at, nu har vi spurgt jer om så meget, så nu må i også gerne spørge os lidt hvis i har lyst. 

Elev 

Hvad laver i når i har naturfag? 

Interviewer 
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Det er et godt spørgsmål. Vi læser det faktisk ikke. 

Interviewer 

Altså mig og Interviewer vi går på et universitet, det ved jeg ikke om i kender? 

Elev 

Nej. 

Interviewer 

Det er sådan lidt ligesom en skole for voksne. Der vælger man selv hvad for nogle fag man har. 

Interviewer 

Vi kommer blandt andet ude fra Roskilde Universitet, hvor man kan vælge lidt forskelligt, man kan vælge 
om man vil læse noget om samfundsvidenskab, eller om man har lyst til at læse noget omkring mennesker 
og teknologi, det er så den linje vi går på. Der er også en linje for naturvidenskab, hvor man kommer ud i 
nogle forskellige store laboratorier og skal foretage nogle forsøg og den slags. Det er meget sådan lær-selv, 
der står ikke en eller anden person og siger du skal gøre sådan og sådan her, det skal vi selv tage ansvar for. 

Elev 

Så i har biologi eller hvad? 

 

Interviewer 

Nej. 

Interviewer  

Altså på et eller andet plan har vi vel biologi, hvis man går ned i Biofablab f.eks. Vi kan kombinere en masse 
forskellige fag der er ikke nødvendigvis nogle der bestemmer. F.eks. at vi er her i dag, mig og Interviewer 
og sidder og snakker med jer, det er noget vi selv har besluttet os for. Det er noget vi selv har valgt at 
snakke med jer og lave nogle sjove ting med jer på torsdag. 

Interviewer 

Mennesker er ikke nødvendigvis, bare på den biologiske side, altså vi kigger lidt mere på, hvad der f.eks. 
sker når vi sætter os ned og snakker på den her måde her sammen med jer, og så med teknologi så f.eks. 
med hvad er forskellen fra at i sidder med en bærbar i jeres undervisning, kontra at i måske sidder med en 
blyant og papir, så det er sådan noget vi undersøger lidt. 

Interviewer 

Med det sagt, er der andre spørgsmål? 

Elev 

Hvad synes i er den perfekte naturfagstime? 

Interviewer 
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Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. 

Elev 

Ja jeg læste jeres spørgsmål, det er derfor. 

Interviewer 

Altså lige nu, eller den gang vi selv gik i syvende klasse? 

Elev 

I det hele taget. 

Interviewer 

Altså jeg bryder mig ikke specielt meget om naturfag, det må jeg indrømme. 

Elev 

Velkommen til syvende klasse. 

Interviewer 

Jeg har selv gået i syvende klasse, og den gang synes jeg også det var hårdt at have naturfag. Jeg kan huske 
at jeg den gang også syntes det var sjovt med forsøg, som i også nævner. Det syntes jeg også var 
højdepunktet, i hvert fald i fysik og kemi, at man lavede nogle forsøg. 

 

Interviewer 

Jeg kan huske da, jeg var heller ikke særlig stor fan at bare at skulle læse op eller sidde at lytte, men da så 
jeg kom på gymnasiet, så var det ligesom om at det var sjovere for mig at kunne få lov til at få lov til at læse 
op på noget før det var, at man skulle have om det, fordi så når man ligesom skulle foretage forsøget, 
jamen så vidste man godt, at så skulle man bare lige, og så gik det bare tjept, og så var dagen lige pludselig 
overstået, og det var intet problem. 

Elev 

Men hvorfor stiller i spørgsmål om naturfag, hvorfor er det ikke andre fag end naturfag? 

Interviewer 

Det har egentlig noget med vores problemstilling at gøre. Det er lidt sådan, det er faktisk noget vi ikke helt 
må fortælle jer. 

Elev 

Jeg ramte det ømme punkt der. 

Interviewer 

Ja. 

Interviewer 
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Men det vil vi rigtig gerne, men så må du vente med at få svaret til på torsdag. 

Elev 

Så i har en problemstilling, og vi må ikke få at vide hvad problemstillingen er? 

Interviewer 

Jo det kan i godt men problematikken i at fortælle jer det er at vi egentlig helst ikke vil påvirke jer en 
bestemt retning, så i kan få det at vide på torsdag hvis i kunne tænke jer det.  

Interviewer 

Hvis vi fortæller jer hvad det er vi kunne tænke os at finde ud af, så kunne det jo være at der var nogle af jer 
der så tænkte at i ville sige hvad vi gerne vil gøre ikke. Det er jo super fedt når man hører hvad man gerne 
vil høre, men vi er egentlig mere interesseret i at se hvordan tingene forholder sig i virkeligheden, så hvis 
ikke i ved hvad det er vi ligesom leder efter så... Men vi skal snakke sammen igen efter på torsdag år vi har 
lavet et forsøg med jer, og så må du stille alle de spørgsmål du vil og så skal vi nok svare på det hele. 

 

Interviewer 

Jamen det var det. 

 

Interviewer 

Tak fordi i gad at snakke med os, det var super fedt. 

Elev 

I lige måde. 
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Bilag 2 – Opfølgende interview af Anders, Magnus og Simon 
 
Angående GDPR: I denne transskribering sikres informanternes anonymitet ved at bruge opdigtede navne, 
der hvor informanternes rigtige navne bliver nævnt. 

 
 
 
 
Interviewer (00:11) 
Jamen, proceduren er lidt den samme som sidst eller den er præcis som sidst. Vi stiller jer nogle spørgsmål. 
Det handler lidt mere om spillet, hvad I synes om det og så også noget om spil i undervisningen generelt og 
hvad I synes om hvad der ikke var så godt og hvad der var træls. Er den tændt den der? 
 
Interviewer (00:33) 
Ja. 
 
Interviewer (00:34) 
Yes. 
 
Interviewer (00:37) 
Jamen, lad os lægge ud med: Hvad synes om den her oplevelse, Virtual Reality? 
 
Elev (00:44) 
Det var sjovt. 
 
Interviewer (00:46) 
Hvad var det der var sjovt? 
 
Elev (00:48) 
Altså, man kom i gennem de her runder, hvor man så kunne forklare, altså, man skulle kunne forstå hvad… 
Ja, det er svært at forklare. 
 
Interviewer (01:01) 
Var det godt det her med at man skulle arbejde sammen om at løse problemet? 
 
Elev (01:05) 
Ja, vi sad og øh, så fandt den ene ud af protoner og den anden fandt ud af neutroner. 
 
Interviewer (01:13) 
Ja, lige præcis. 
 
Elev (01:15) 
Så fordelt det. 
 
Interviewer (01:23) 
Hvad synes I om spillet? Altså den måde det foregik på? 
 
Elev (01:27) 
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Det var fint nok, men der var jo også nogen enkelte fejl. Det var lidt uheldigt. 
 
Interviewer (01:30) 
Ja, det fandt vi så ud af. Det beklager vi ret meget. 
 
 
Interviewer (01:33) 
Nu er det ikke os der har lavet det, men dem der har skal nok få det at vide. Lad os sige det til dem, i hvert 
fald. 
 
Interviewer (01:41) 
Hvad gjorde det for oplevelsen at der var den fejl der nu var? Altså ødelagde det noget eller? 
 
Elev (01:46) 
Ja, en lille smule. 
 
Elev (01:48) 
Jeg følte lidt at man så ikke rigtig kunne finde ud af det, fordi at, altså vi er sikre på at det er rigtigt og det 
virker ikke. 
 
Elev (01:55) 
Det var også lidt trist for mig fordi jeg nåede ikke at få så meget af min spilletid, fordi at den fejl var der. Så 
jeg nåede ikke at få svaret på mange af spørgsmålene, mens jeg havde brillerne på. Det var lidt trist. 
 
Interviewer (02:05) 
Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. 
 
Interviewer (02:08) 
Var der andre ting ved spillet som var fedt? Var det godt med de her, de forskellige baner der gradvist blev 
sværere? Eller skulle der være fuld fart på fra start af, for eksempel? Hvad synes I om det? 
 
Elev (02:18) 
Altså, jeg tror det er meget godt at det blev stille og roligt sværere, fordi så lærer man også stille og roligt 
mere og mere af det, i stedet for man sidder hele tiden på det samme niveau. 
 
Interviewer (02:32) 
Kan I forklare hvad der er anderledes ved den her måde at blive undervist på fremfor de andre I kender til? 
 
Elev (02:39) 
Altså, jeg fandt ud af, der var det der med sådan forskellige flag, det der med at finde ud hvor de var 
opdaget henne og hvornår de var opdaget. Det ikke vi sådan rigtig har hørt om. 
 
Interviewer (02:52) 
Hvad synes I om det her med at nogle gange så fandt man, eller troede man havde fundet det rigtige svar, 
men så fandt man ud af at flere stoffer var opdaget i det samme land eller samme år, ellers så noget, så der 
var to sider til samme svar i virkeligheden, at I skulle overveje flere ting? 
 
Elev (03:10) 
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Der var en af dem, hvad var det for en? Det var en hvor vi havde rimelig svært ved at finde ud af, hvad var 
det for en? 
 
Elev (03:15) 
Det var den hvor der var et menneske og så billedet af en gas, men det var ikke den gas vi havde tænkt det 
var og vi prøvede alt muligt, men vi kunne ikke finde den. 
 
 
Interviewer (03:24) 
Løst I den til sidst? 
 
Elev (03:25)  
Nej… altså ikke i tide 
 
Interviewer (03:30) 
Kan I huske noget af dem I, altså af de stoffer I sad med? Altså som I sidder her nu og tænke tilbage, hvor 
mange protoner og neutroner der var, eller er det hurtigt glemt igen? 
 
Elev (03:43)  
Nej… Kalium 
 
Interviewer (03:45) 
Kalium? 
 
Elev (03:46) 
Ja, kalium, den kan jeg i hvert fald huske. Den sad jeg med i sådan 7,5 minut, tror jeg. Det var lidt uheldigt. 
 
Interviewer (03:52) 
Ja, det var ærgerligt. 
 
Elev (03:54) 
Så den kan jeg… 
 
Interviewer (03:55) 
Så nu ved du præcis hvor mange protoner der er i kalium? 
 
Elev (03:57) 
Nej. 
 
Interviewer (03:59) 
Det kunne godt være den bare sad rigtig godt nu. 
 
Elev (04:00)  
Var det ikke med ringene var det, var det ikke 4 tror jeg? 
 
Elev (04:04) 
Ja, 4 ringe og 1 bold. 
 
Elev (04:06) 
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Ja. 
 
Elev (04:06) 
Ja. 
 
Elev (04:07)  
20 tror jeg, 19, 19, 20. Den var dum. 
 
 
Interviewer (04:11) 
Sådan var det jo. 
 
Interviewer (04:12) 
Lidt godt har det faktisk været, at der problemer. 
 
Elev (04:17) 
Det er godt at have problemer. 
 
Interviewer (04:18) 
Lige præcis. Det med man kan afklare ting og… ja. 
 
Interviewer (04:24) 
Hvis nu man er sikker i sit svar, og ved der er en fejl i programmet, hvad gør det så ved oplevelsen? 
 
Elev (04:30)  
Jeg tror man bliver lettere irriteret. Fordi, sådan, at man ved det er rigtigt og man er megasikker på det er 
det rigtige svar og man bliver ved at få at vide, at det er forkert. Så sådan, det er ret besværligt. 
 
Interviewer (04:44) 
Har I nogensinde oplevet sådan hvor der er fejl i facitlisten og sidder og prøver at regne om hele tiden indtil 
man bare finde ud at man har ret? 
 
Elev (04:47) 
Ja. 
 
Elev (04:50) 
Også at læreren har regnet forkert på det vi har svaret. 
 
Elev (04:55)  
Ja, det var der med på et tidspunkt i engelsktesten. 
 
Elev (04:58) 
Årh, ja mig og XX. 
 
Elev (05:00)  
Det var XX der… Hun havde egentlig forklaret det ordentligt, men læreren havde læst forkert. 
 
Interviewer (05:10) 
Yes, hvad synes I det har af betydning at der lige pludselig kommer VR ind i undervisningen? 
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Elev (05:17) 
Det er fedt. 
 
Elev (05:19) 
Fordi man prøver noget anderledes. 
 
Elev (05:20) 
Ja. 
 
Elev (05:21) 
I forhold til bare sidde og skrive på computeren. 
 
Elev (05:23) 
Det er vel også, hvis det sådan, i andet samarbejde, hvor man bare sidder ved computeren og sådan et eller 
andet, så… Jeg har i hvert fald en tendens til hvis jeg var sammen med nogen der ikke rigtig yder noget, at 
de så bare sidder og ikke rigtig laver noget, så sidder jeg og laver det hele. I forhold til her, der har man 
ligesom brug for en der ligesom laver noget ved siden af sig. 
 
Interviewer (05:41) 
Så det engagerer ligesom alle folk i gruppen? 
 
Elev (05:45) 
Ja. 
 
Elev (05:47) 
Det er i hvert fald svært at sidde med brillerne på og så både kigge på den samtidig. 
 
Interviewer (05:51) 
Hvordan føles det at alle er engagerede? 
 
Elev (05:53) 
Det er jo godt. 
 
Elev (05:57) 
Det føles meget federe at man ikke lige pludselig selv står med det. 
 
Elev (05:59) 
Ja. 
 
Interviewer (06:01) 
Hvad ville I synes om hvis det nu var sådan single-player, rigtig godt dansk udtryk, sådan single-player spil 
hvor I skiftevis skulle have brillerne af og på, hvordan ville det fungere, tror I? 
 
Elev (06:11) 
Det ville være svært. 
 
Elev (06:12) 
Ja. 
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Interviewer (06:13) 
Så det er godt der her? At I snakker sammen? 
 
Elev (06:14) 
Ja. 
 
Interviewer (06:19) 
Ja, nu lagde jeg også mærke til at I sag og high-fivede når I fik rigtige svar, sådan så det giver jo også en 
anden form for sammenhold, eller hvad? 
 
Elev (06:26)  
 Ja, en god holdånd. 
 
Elev (06:27) 
Av, XX 
 
Elev (06:32) 
Jeg tror også at det gjorde det var sådan lidt sjovere end normalt, når man sidder i timerne. Det gjorde også 
at man faktisk synes det var federe i stedet for bare at sidde med et stykke papir eller et eller andet og bare 
sidde at føle at det kan man godt finde ud af, men det er virkelig bare kedeligt. Så lave hvor det her det 
ændrede sig… og der skulle vi gerne tænke en gang imellem, når man fik en der var svær. 
 
Interviewer (07:00) 
Kan I beskrive hvordan alternative undervisningsformer gør at I ser frem til en undervisning, hvis nu I ved at 
I skal arbejde med VR eller med, jeg ved ikke hvad det kunne være, 3D-printere for eksempel, i en lektion? 
Hvad vil det gøre at I så frem til det? 
 
Elev (07:28) 
Haha, vi står bare og griner. 
 
Interviewer (07:30) 
Man kan sige det på en anden måde, hvad var jeres reaktion, jeg går ud fra at Rie fortalte jer, det var så 
sidste fredag eller mandag, at I skulle udsættes for det her. Men hvad var jeres tanker om det, på det 
tidspunkt? 
 
Elev (07:44) 
Det var spændende. 
 
Elev (07:46) 
Det lød fedt. 
 
Elev (07:47) 
Det lød nemlig spændende. 
 
Interviewer (07:50) 
Var det fordi… Det var nogle af jer der havde prøvet det før, i hvert fald. 
 
Elev (07:53)  
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Ja, det fleste har jo… 
 
Elev (07:55)  
Jeg har aldrig prøvet noget lignende med det her. Jeg har mere bare prøvet noget hvis man gik ud på en 
planke eller sådan et eller andet… 
 
Elev (08:02) 
Jeg har prøvet at skyde med bue og pil. Det var grineren. 
 
Interviewer (08:05) 
Ja, det har vi også prøvet haha. 
 
Interviewer (08:10) 
Hvad hedder det, når nu du har prøvet en sådan HTC Vive eller et Oculus Rift system med controllere, 
hvordan synes du det var i forhold til det her? 
 
Elev (08:17) 
Altså det var lidt mere, så kunne man styre det på en lidt anden måde, men det her var også fedt, fordi der 
skulle man bare kigge sådan bare i lidt tid sådan og så ville den trykke. 
 
Interviewer (08:30) 
Det gjorde ikke nødvendigvis noget at du ikke havde til at trykke og pege med? 
 
Elev (08:33) 
Nej. 
 
Interviewer (08:37) 
Altså det var noget I så frem til det her, når i fandt ud af vi skulle komme? 
 
Elev (08:40) 
Ja. 
 
Interviewer (08:41) 
Ja. Okay. 
 
Interviewer (08:43) 
Hvis nu I selv skulle planlægge sådan et modul i naturfag, hvordan ville I så gribe det an? 
 
Elev (08:50) 
Måske lidt nogen lidt anderledes ting, som for eksempel at skulle lave sådan noget som vi alle lavede i dag, 
eller lægge noget ind som vi normalt ikke plejer at lave. Noget anderledes. 
 
Interviewer (09:02) 
Så hvilken undervisningsform tænker du på der? 
 
Elev (09:05) 
Det ved jeg ikke helt. Sådan for eksempel noget som det vi har lavet i dag eller… Jeg ved ikke helt hvad det 
kunne være, men et eller andet der er sådan lidt anderledes i forhold til hvad man plejer at lave. 
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Interviewer (09:18) 
Men er det så vigtigt at skifte, for eksempel, mellem at læreren snakker og så noget VR og så er der noget 
tredje eller noget fjerde eller skal det være den samme ting hele tiden, måske? 
 
Elev (09:26)  
Altså, man kunne sagtens gøre det der med at man skiftede lidt frem og tilbage, så man både fik sådan lidt 
mere viden men at man også lavede et eller andet andet hvor man også kunne arbejde på en anden måde. 
 
Elev (09:38) 
Man kunne måske prøve hvis det er, at få lidt undervisning i forskellige grundstoffer i det periodiske system 
og så bagefter prøve at begynde spillet og se om man faktisk kan huske det. I stedet for at andre skal sidde 
og hjælpe, så kan man lige se, kan I huske hvor protoner der var der? 
 
Interview (09:58) 
Hvad hedder det, ville det hjælpe hvis, sådan med at huske ting, hvis nu der var sådan en video undervejs 
med noget der forklarer, hvis man nu blander de her to stoffer sprænger de så i luften eller hvis man 
blander de her to stoffer så kan det noget andet. Ville det hjælpe med at huske de forskellige grundstoffer 
bedre fra hinanden? 
 
Elev (10:16) 
Det tror jeg. 
 
Elev (10:19) 
Man kunne godt lave sådan et eller andet med at man ligesom, at der kom et eller andet break hvor fik et 
eller andet fact om et eller andet som man for eksempel lige havde haft og så gå videre med det samme. 
 
Interviewer (10:38) 
Skal vi hoppe videre? 
 
Interviewer (10:39) 
Ja. 
 
Interviewer (10:40) 
Hvordan synes det var at spille et spil i undervisningen? 
 
Elev (10:45) 
Det var anderledes i forhold til hvad vi plejer at gøre. 
 
Elev (10:48) 
Men det er meget fedt. Jeg føler man lærer lidt mere, fordi man synes det er sjovt og noget man synes er 
mere interessant. 
 
Interviewer (10:56) 
Og var det interessant fordi at man ikke ville dø, for eksempel, eller det lyder lidt voldsom, men at det 
gjaldt om at vinde i virkeligheden, er det det der gør det…? 
 
Elev (11:05) 
Ja. 
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Elev (11:05) 
Ja. 
 
Elev (11:05) 
Ja. Det var fedt. 
 
Interviewer (11:07) 
Motivationsfaktor. 
 
Elev (11:08) 
Også så man havde tid, så man havde sådan lidt travlt, så man ikke bare kunne sidde på den samme ting og 
tænke i lang tid. 
 
 
Interviewer (11:13) 
Så det er godt med lidt stress i virkeligheden? 
 
Elev (11:15) 
Ja. 
 
Elev (11:15) 
Ja. 
 
Interviewer (11:20) 
Arbejde bedst under pres. 
 
Interviewer (11:21) 
Ja, lige præcis. 
 
Interviewer (11:26) 
Hvis nu I skulle opfinde jeres eget spil til naturfag, hvad kunne I tænke jer det skulle handle om? 
 
Elev (11:34) 
Måske kroppen og noget. 
 
Elev (11:37) 
Måske, ja, at kunne se de forskellige… At skulle sætte navne på forskellige kropsdele. 
 
Elev (11:42) 
Ja. 
 
Elev (11:42) 
Ja. 
 
Interviewer (11:44) 
Så det skal være sådan et: ”her er en del, hvad er den del?”, for eksempel spil. 
 
Elev (11:49) 
Ja, hvor den passer. 
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Interviewer (11:50) 
Hvor passer den hen. 
 
Elev (11:52) 
Hvor sidder armen? 
 
Elev (11:54) 
Lige her. 
 
Interviewer (12:02) 
Kan I komme med et eksempel på hvor det giver mening for jer at spille spil i undervisningen? 
 
 
 
Elev (12:08) 
Jeg tror sådan noget hvor skal sætte de forskellige organer eller, sætte på plads, ville hjælpe lidt med at 
huske hvor er de henne. 
 
Interviewer (12:24) 
Måske igen det der med hvis der var et scenarie, så prøver man at sætte den et mål op man skulle nå 
indenfor noget tid, kunne det være noget der ville hjælpe på en paratviden, måske? 
 
Elev (12:35) 
Ja. 
 
Elev (12:35) 
Ja. 
 
Interviewer (12:48) 
Var der noget ting I synes der ville kunne være anderledes i forhold til virtual reality, var der noget her der 
ikke fungerede, bortset fra kalium? 
Er der noget andet I synes der var lidt upraktisk i forhold til det skulle være undervisning? 
 
Elev (13:04) 
Altså, jeg synes ikke rigtig noget der var så upraktisk, ikke hvis vi tager det helt fra bunden af. Den der kasse 
i havde med var ikke særlig stor, det ret nemt at komme i gang. Sådan, det tager ingen tid at komme ret 
hurtigt i gang, man forstår ret hurtigt spillet, det er ikke et spil der tager lang tid at forstå, så. 
 
Elev (13:24) 
Jo, lige i starten, da den der globe kom frem eller da det der menneske kom frem, der blev man lidt 
forvirret… 
 
Elev (13:29) 
Ja. 
 
Elev (13:30) 
Men så fandt vi hurtigt ud af det. 
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Interviewer (13:33) 
Så hele det der med at skulle kigge på noget for at få et svar eller for at kunne taste ind, var det noget der 
var til at have med at gøre eller var det også svært i starten? 
 
Elev (13:45) 
Altså, jeg synes det var fint nok, det blev bare lidt sløret for mig, så jeg kunne ikke rigtig se tallene ordentlig. 
Men nu er mit syn hellere ikke det bedste. 
 
Interviewer (13:52) 
Og du opmærksom på indstillingsmulighederne? 
 
Elev (13:55) 
Ja. 
 
 
Interviewer (13:58) 
Hvad hedder det, hvad var det jeg tænkte på. Jo, det med at man skulle snakke... på fagsprog, sådan snakke 
om de forskellige dele, hvad gjorde det? Altså grundstoffet har det her nummer, har så mange elektroner 
her og så videre? 
 
Elev (14:18) 
Altså, jeg tror ikke jeg ville tænke over det lige nu og her, men jeg tror helt klart at det er noget du kan kom 
til at bruge selv senere hen, især når du skal lave en fremlæggelse af noget, fordi du øver dig på at kunne 
tale lidt mere, sådan naturfagsagtigt, det her med protoner og neutroner og elektroner. Altså så man øver 
sig på at tale lidt mere naturfagsrelateret i stedet for kun at bruge andre ord. 
 
Interviewer (14:43) 
Men I ser det klart som en fordel at man ikke siger prik nummer 3 og ring nummer 4, der sker et eller andet 
med den her, som har nummer det og det her, men at det er hovedgruppe 3, periode 4, grundstof nummer 
1; at det bliver lidt mere korrekt, kan I godt se fordelen i. 
 
Interviewer (15:03) 
Har det givet jer en eller andet form for nysgerrighed så vil have mere styr på det periodiske system efter 
det her? Til at sætte sig ned og kigge på det igen, måske i forhold til at spille det igen eller prøve noget 
lignende? 
 
Interviewer (15:24) 
Ikke sådan for alvor? 
 
Elev (15:25) 
Nej. 
 
Interviewer (15:32) 
Det er bare i orden. 
 
Interviewer (15:34) 
Er der nogen andre fag I kunne forestille jer der kunne være fedt med VR? 
 
Elev (15:39) 
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Dansk. 
 
Interviewer (15:40) 
Dansk? Hvordan tænker du? 
 
Elev (15:41) 
Geografi. 
 
Elev (15:42) 
Så man sammensætter ord. 
 
Interviewer (15:43) 
Ja? Altså sådan helt… I forhold til geografi? 
 
 
Elev (15:50) 
Nå ja. 
 
Interviewer (15:52) 
Hvordan… har I en ide om hvordan det kunne lade sig gøre? 
 
Elev (15:51) 
Kunne lave noget med lande og sådan... puslespil eller sådan et eller andet. 
 
Interviewer (16:00) 
Hvad med noget som, hvis man nu tager udgangspunkt i en by eller sådan noget, for eksempel, og så man 
kunne komme ind i byen altså VR-mæssigt og se særværdighederne og måden den er bygget op på og 
hvordan kulturen er… det ville også være… 
 
Elev (16:08) 
Ja. 
 
Elev (16:12) 
Ja. 
 
Elev (16:14) 
Altså måske svare på nogle spørgsmål undervejs der handler om byen eller et eller andet i forhold til hvor 
den lå henne. 
 
Interviewer (16:23) 
Tror I det ville give jer en større lyst til at ville vide noget, sådan, nu nævner du geografi. Det bare sådan, 
hvis I skulle sætte nogle brikker sammen? 
 
Elev (16:33) 
Ja. 
 
Elev (16:34) 
Ja. 
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Elev (16:35) 
Ja. 
 
Elev (16:36) 
Det ville gøre at jeg kunne huske det lidt bedre. 
 
Elev (16:38) 
Ja. 
 
Interviewer (16:40) 
Hvordan tror du det kan være? 
 
 
 
 
Elev (16:42) 
Fordi at man ligesom bedre… hvis man nu går… tager over… for eksempel til Canada eller sådan et eller 
andet, så kan man allerede huske hvilken vej ligger det fra Danmark og sådan måske også hvilken hav er det 
over kunne man måske også lidt se for sig. 
 
Elev (17:09) 
Jeg tror også det handler meget for os om det her med at du ser det, så husker du det bedre, sådan. Nu kan 
du se det i VR-brillerne fordi du har den for dig og tror måske at du kan huske tingene lidt bedre fordi du 
har set det for dig. Du kan ligesom huske, når ja det så sådan her ud, så derfor ligger det der. 
 
Interviewer (17:30) 
Så det igen der her vi snakkede om sidst om at få ting fortalt og vist på flere forskellige måder… 
 
Elev (17:35) 
Ja. 
 
Interviewer (17:40) 
Jamen, vi har vel egentlig ikke rigtig mere. 
 
Interviewer (17:42) 
Nej, jeg var lige oppe og kigge i dem fra sidste interview om der var noget vi kunne gentage der, men det 
har vi jo fået dækket ind, virkelig. 
 
Interviewer (17:56)  
Vi kan slutte af med: føler I jer mere motiverede til næste lektion? 
 
Elev (18:00) 
Ja. 
 
Interviewer (18:02) 
Eller, nu er der ikke så lang tid tilbage af det her skoleår, men der er gåpåmod fra jer? 
 
Interviewer (18:10) 
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Hvis nu I havde et fag hvor I vidste I skulle lave noget med virtual reality, ville det give en lyst til at dukke 
op? 
 
Elev (18:15) 
Ja. 
 
Elev (18:15) 
Ja, for dævlen da! 
 
Interviewer (18:19)  
Ja, selvfølgelig, i allerede har lyst… Men det ville hjælpe på det? 
 
Elev (18:24) 
Ja. 
 
 
 
Elev (18:26) 
Ja, i hvert fald i forhold til nu, så er det sådan at du skal være til timen, agtigt, så vil man måske glæde sig 
ligefrem til at komme til det der… 
 
Interviewer (18:36) 
Kan I prøve at forklare hvad der er fedt ved VR i stedet for bare en computerskærm? 
 
Elev (18:42) 
Det er anderledes. 
 
Elev (18:43) 
Ja. 
 
Interviewer (18:43) 
Og hvad er det der er anderledes? 
 
Elev (18:44) 
Du kommer ligesom ind i verdenen, i stedet for du bare ser på verdenen så kommer du ind i den. 
 
Elev (18:48) 
Ja. 
 
Interviewer (18:49) 
Og hvordan var det? Gør det at man forstår det mere at få vist det på flere måder igen? 
 
Elev (18:54) 
Man forstår det mere. Ja. 
 
Interviewer (18:59) 
Sidder I og tænker der er et eller andet, ”hvorfor har I ikke stillet det spørgsmål”, sådan et eller andet I 
tænker? 
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Interviewer (19:05) 
Noget I brænder inde med at sige? 
 
Interviewer (19:09) 
Nej. Det er også okay. 
Jamen, så vil jeg sige tusind tak fordi I gad at snakke med os og tak for gode svar. 
 
Interviewer (19:11) 
Virkelig lækre svar. 
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Bilag 3 - Opfølgende interview af Frederik og Malte 
 

Angående GDPR: I denne transskribering sikres informanternes anonymitet ved at bruge opdigtede navne, 
der hvor informanternes rigtige navne bliver nævnt. 
 

 

 

Interviewer 
Igen det er ikke sådan at vi går ind og rapporterer til Rie eller at vi regner med at nu skal I sige at det var 
rigtig sjovt. Det er bare I skal bare fortælle hvordan I har det. 
 
Interviewer 
Jamen vi vil starte ud med hvad I synes om det... Var det en fed oplevelse? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
Ja helt sikkert 
 
Interviewer 
Hvordan kan det være? 
 
Elev 
Det var en bevægelse, men ikke sådan en hvor man var rigtig aktiv, men det var stadig noget andet end det 
vi plejer, så vi lærte stadigvæk en masse  
 
Interviewer 
Hvad synes I om spillet, sådan generelt? 

Elev 
Mega fedt 
 
Elev  
Det minder mig om et andet spil, også sådan et spil man kan få til VR, som hedder “keep talking and no one 
explodes”. Det handler om at der er en der sidder i VR med en bombe som skal detoneres (demonteres), og 
så er der en der sidder med en manual, hvor man kan se hvad man skal gøre for at klare de forskellige 
udfordringer.  
 
Interviewer 
Er der nogle andre der har nogle inputs til det – omkring spillet? 

Elev 
Jeg synes bare det var godt 
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Elev  
Jeg kunne godt lide det der twist med at der var en der sad og spillede mens der var en anden der sad og... 
 
Interviewer 
Okay så det var det der med samarbejdsformen der var fedt? 
 
Elever 
Ja 
 
Interviewer 
Det er rart at få lov til at samarbejde om tingene, det snakkede vi også om sidst 
 
Interviewer 
Vi var meget inde på det med undervisningen sidst. Kan i forklare hvad der var anderledes med dette i 
forhold den almindelige undervisning? 
 
Elev  
Ja, vi skulle sidde og lytte, som vi snakkede om sidst... vi fik lov til selv at lave noget 
 
Elev  
Så man stadig lærte noget 
 
Interviewer 
Og stadig lærte noget af det, ja 
 
Interviewer 
Så det var noget med at det var nyt for jer, da det var noget med at i lige var blevet introduceret til det, så 
var det her en god måde ligesom at kigge på det? 
 
Elev 
Ja 

 
Elev 
Ja 

 
Elev 
Ja, det var i hvert fald en sjov måde. 
 
Interviewer 
Hvorfor synes du det var sjovt? 

 
(2:00) 
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Elev 
På grund af mange ting, for det første er det der med samarbejdet, men det var også bare en fed oplevelse, 
altså jeg tror bare det var noget med hvor man skulle sidde 
inde på p tables (periodiske system program) og bare side og kigge, hvilken vej, eller at du selv skulle kunne 
dem i hovedet. Det kan godt være lidt mere kedeligt, men det der med at der var hints til det og så skulle 
dine venner sidde og tjekke alle de der sider igennem og så regne det ud. Det synes jeg var en sjov måde at 
gøre det på. 
 
 
Interviewer 
Hvordan var det at arbejde sammen omkring problemet? 
 
Elev 
Vi lærte hinanden bedre at kende. 

Elev 
Det var nemmere når alle havde prøvet og se hvordan et så ud, fordi ellers er det lidt svært at forklare 
 
Interviewer 
Hvordan var det at få en afveksling i undervisningen? 
 
Elev 
Det var perfekt 
 
Elev  
Det var dejligt 
 
Elev 
Det gav mere energi, og man var mere klar til resten af timerne i løbet af dagen. 
 
Interviewer 
Okay, nogle andre kommentarer? 
 

Interviewer 

I synes alle sammen det var sjovt? 
 
Elev 
Ja 
 
Interviewer 
Tror i synes det var sjovt, fordi det var anderledes, eller fordi det var virtual reality? 
 
Elev 
Begge ting 
 
Elev 
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Ja 
 
Elev 
Ja, det tror jeg 
 
Interviewer 
Havde det været lige så sjovt, hvis det havde været på computer for et eksempel? 
 
Elev 
Mindre, men ja 
 
Elev 
Men det havde stadigvæk været sjovt. 
 
Interviewer 
Tror i det ville have været mindre sjovt? 
 
Elev 
Nok en lille smule 
 
Interviewer 
Hvorfor? 

Elev 
Jeg tror det giver en anden effekt, når man har brillerne på og det ligesom er noget helt andet 

 

(4:00) 

 

Interviewer 
Hvis i skulle lave noget ligesom det her, i andre fysiktimer, ville i så have mere lyst til at dukke op til 
timerne? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
Ja 

Elev 
helt sikkert 
 

Interviewer 
Hvordan kan det være? 
 
Elev 
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Det var bare alt i alt sjovere – Men det der også er med computeren ville også være mere nederen med 
computeren, fordi at her elimineres den illusion om at andre bare køre derud af. Hvis man er i en gruppe på 
10, så kan det godt være at to måske køre derud af, men det ødelægger stadig tingen med at der bare er en 
der kører derud af, og laver det hele. - Fordi man skal samarbejde, så der er i hvert fald en med brillerne på, 
og en anden der sidder og kigger papirerne igennem, og så måske en tredje med en lommeregner. 
 
Interviewer 
Så var det samarbejdsdelen der var sjov? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev  
Ja 
 
Interviewer 
Hvordan var det at få lov til at spille et spil i undervisningen? 
 

Elev 
Det var fedt, det er altid fedt og sådan, og det er jo stadigvæk lærerigt, så vi lærer stadig noget, men det er 
stadig noget helt andet end normalt. 

 

Interviewer 
Hvad så med selve spillet, var der nogle ting i ikke kunne lide kontra godt kunne lide? 
 
Elev 
Der var mange ting jeg godt kunne lide ved det, men det der var lidt nederen kunne måske være grafikken, 
og hvis man lige skulle kigge rigtig langt væk, i den anden ende i sidste bane for eksempel, så kunne det 
være svært at skulle stå og holde brillerne, for at kunne holde øje, og så var der lidt delay, men ellers var 
det rimelig fedt. 

 

Interviewer 
Hvordan var det, da der var tid på, da i skulle svare på de spørgsmål? 
 
Elev 
Det var endnu federe, så fik man et adrenalin rush, så blev det lidt mere presset 
 
Interviewer  
Vi kunne godt se at, fordi der var tid på, var i lidt presset. 
 
Elev 
Ellers skulle det være helt uden pres, meget langsomt, alle kunne sidde og prøve masken, men det ville 
også være lidt mere kedeligt, så hellere at der var tid på 
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Elev  
Lidt mere spænding. 

Interviewer 
Er der andre der synes det ville være kedeligt, hvis der ikke var tid på? 
 
Elev 
Jeg synes det stadig ville være sjovt, men jeg tror at det ville være kedeligere 
 
Interviewer 
Hvad hvis i havde fået point, og man så kunne finde en samlet vinder fra klassen, et hold der havde klaret 
det hurtigst eller bedst, havde det været sjovere eller? 
 
(6:00) 
 
Elev 
Det kunne også havde været sjovt, med det at man skulle være hurtigst 
 
Elev 
Vi er jo også en konkurrence klasse, så det handler også om at være hurtigst, fordi vi godt kan lide at være 
dem der vinder 
 
Elev 
Da vi lavede matematik, var der altid nogle der skulle – xx og xx, de lavede altid noget som at gange, da de 
skulle altid være hurtigst og bedst, der var også andre der var med i det, men det var typisk altid dem der 
var hurtigst. 
 
Elev 
og xx 
 
Elev 
xx havde også rekorden i et stykke tid. 
 
Interviewer 
Tænker I at der kan være nogle problemer med at bruge det her? 
 
Elev 
Altså lige præcist de der briller i brugte, de var lidt tunge foran synes jeg. 
 
Elev 
Ja det er også rigtigt 
 
Elev 
Og der var ikke rigtig plads til min næse 
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Elev 
Ting der kunne være, ville være at der kunne være for meget larm. Det kunne være fedt nok som et spil, 
hvis der bare var to, men der er så meget larm at de andre klasser nok kan høre det, fordi der er så tynde 
vægge. 
 
Interviewer 
Så hvis der var mindre larm, hvordan havde det så været tænker du? 
 
Elev 
Jamen jeg synes faktisk det er fint nok med larm, da det kunne være en slags frikvarters pause, hvor man 
lavet den der, men at man så lavede det udenfor, da det er der vi holder frikvarter. Men ja jeg tror det ville 
blive for støjagtigt. I hvert fald i vores klasse, fordi de kan godt larme. 

(8:00) 

Interviewer 
Tænker i at der nogle måder man kan forbedre det på så? - I kan godt få lov til at tænke lidt over det hvis 
det er. - Det er okay. 
 
Elev 
Men altså man bestemmer vel selv lydniveauet. Det er bare fordi at nogle prøver at overdøve nogle andre, 
og prøver de at overdøve dem, og så bliver det bare. Så hvis man bare holder det i et lavt niveau, så ja. 
 
Elev 
Det kan man jo godt, man skal bare lære det. 
 
Elev 
Det er vel også fordi det er første gang vi prøver det, og at vi er helt hype over det her VR. Det var det 
eneste der gav lidt stress, det var at man skulle snakke lidt højt og man skulle høre godt efter, for at man 
kunne vide hvad man skulle vælge 
 
Elev 
Ja så hvis en person drejede den anden vej, så kunne man ikke rigtig høre eller sådan noget, og så skulle 
man råbe højere 
 
Interviewer 
Hvordan var det i forhold til at spille computer derhjemme? - Kan i huske at vi snakkede sidst om at i synes 
det var sjovt at være i skole, men i ville hellere og lave ting til det? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
ja 
 
Interviewer 
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Hvordan var det her i forhold til at være derhjemme? 
 

Elev 
Altså på nogen måde, kunne jeg godt finde på at lave det derhjemme med en ven og sådan noget, men det 
var jo ligesom at være i fællesskab med en klasse, mens du spillede, så jeg synes det var en god blanding. 
Men der som xx snakkede om, det der bombe spil der, som er med bedre grafik og med de dyre VR masker, 
som sådan er lidt sjovt, men det her kommer i hvert fald tættere på og det er billigere, så det er en god 
sammenligning. 
 
Interviewer 
Jeg tænkte at igennem de forskellige dele af spillet, der var de her baner, det første rum, hvor at i fik lov til 
at finde ud af hvad atom stoffet det var ud fra simple ting, som hvad er navnet på det og derfra så finde ud 
af hvilke protoner det har eller så dette ene billede her, som kunne være en tandbørste med noget 
tandpasta osv. Hvor i næste bane skulle i så tage forhold til nogle flere ting. Hvordan var det, hvad tænkte, 
hvad gik igennem hovederne på jer da i lige pludseligt stod der. 
 
(10:00) 
 
Elev 
Altså jeg synes det var fedt, da det blev lidt quiz-spil agtigt, hvor man skulle, finde ud af rigtig mange ting. 
 
Interviewer 
Var der nogen af jer der var gode til det? 
 
Elev 
Nej ikke hvad jeg lagde mærke til 
 
Elev 
Nej 
 
Interviewer 
Hvor lang tid gik der før i forstod idéen med det? 
 
Elev 
For os gik der alligevel lidt tid, og så fandt vi ud af det, og så gik det meget nemt 
 
Interviewer 
Var det fordi i syntes det periodiske system er svært eller? 
 
Elev 
Nej, jeg tror bare ikke vi lige fik fanget reglerne, og så da vi gjorde, og da vi fik forklaret reglerne ordentligt 
sådan helt, så forstod vi det. 
 
Elev 
Vi troede bare det var sådan en, hvordan regner du det ud, og ellers kunne du bare selv finde ud af det, 
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eller at huske det, så jeg tænker at det ville være lidt for svært, men altså det der med at der var hints og 
sådan noget hvor man kunne finde ud af det på den måde, det gør det sjovere. 
 
Elev 
Ja det gjorde det meget bedre 
 
Interviewer 
Er der nogle ting i godt kunne savne ved brugen af Virtual Reality i forhold til almindelig undervisning. 
Virtual Reality er en ny ting, så når i får lov til at prøve det er det selvfølgelig noget nyt, men tænk på at hvis 
i havde haft brugt Virtual Reality i lad os sige det sidste halve år, hvordan tror i så det ville have været nu? 
 
Elev 
Så ville det have været mindre hyped tror jeg, men det ville da stadig nok have været sjovt, men det ville 
være mere normalt 
 
Elev 
ja 

Elev 
Jeg tror det ville være mere ligesom bare at bruge en computer 
 
(12:00) 
 
Elev 
Ja, ligesom når du starter i skole, så bliver du helt glad, sådan ååh! - Det er et fedt skolested, så når der er 
gået noget tid, så bliver du træt af det. 

 

Interviewer 
Hvad tror i der er bedst. Kun at have undervisning i Virtual Reality eller have Virtual Reality som et 
supplement til undervisningen? 
 
Elev 
Der er nogen der ikke er så god til at være i det i længere tid. 
 
Interviewer 
Nå ja, selvfølgelig, var der nogen af jer der fik dårligt undervejs? 
 
Elev 
Ja jeg hørte at der var nogen der gjorde, men jeg fik ikke. 
 
Elev 
Jeg fik det ikke rigtig dårligt, men jeg kunne godt blive lidt svimmel, fordi jeg sad sådan her, mens jeg 
ventede og rystede mit hoved, så blev den ikke svimmel, men jeg blev svimmel 
 
Elev 
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Og du fik en besked, så jeg sådan der lidt halv skeløjet 
 
Elev 
Ja ja, det der med at man får en besked så fik den en facebookannonce. 

Elev 
Jeg har prøvet en gang i VR hvor jeg fik det dårligt, men det var også fordi at jeg prøvede min fars 
PlayStation, det er sådan et fly spil, sådan et krigsspil, hvor man skal flyve rundt og skyde, så der havde jeg 
det lidt dårligt. 
 
Interviewer 
Okay så du fik det dårligt der ja? 
 
Elev 
De der freeworld spil, det er typisk minecraft der har prøvet det der Oculus Rift, det gør en ligesom lidt 
dårlig. 
 
Interviewer 
Kan du beskrive, hvordan dårligt du fik det? 
 
Elev 
Jeg havde det ligesom kvalmeagtigt, fordi man fløj rundt og man skulle jo skyde nogen. 
 
Interviewer 
Okay, så lidt ligesom køresyge måske? 
 
Interviewer 
Er der nogle af jer der har problemer med køresyge? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
ja 
 
Elev 
ja jeg er hele tiden køresyg 
 
Elev 
En lille smule 
 
Elev  
en gang imellem 
 
Interviewer 
Der var ikke nogen af jer der fik det dårligt af det her? 
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Elev  
Nej 
 
Elev 
Nej 
 
Elev 
Nej 
 
Elev 
Jeg har også prøvet det nogle gange efterhånden. 

 

Interviewer 
Sidst vi snakkede der havde vi jo forskellige eksempler på ting der havde været sjove, vi snakkede noget om 
Lego, og motorer, kan i huske det, og forsøg. Hvis nu at der var nogle andre der spurgte jer, hvad havde i 
ellers lavet af sjove ting, ville i så nævne det her VR? 
 
Elev 
Ja 

Elev 
Ja, helt sikkert 
 
Elev 
ja 
 
(14:00) 
 
Interviewer 
Hvorfor? 
 

Elev 
Fordi det var sjovt. 
 
Interviewer 
Er det nu sådan at Rie kommer her i næste uge, og siger at i skal lave noget med VR, er det så noget i vil 
være glade for? 
 
Elev(er)  
Ja 
 
Interviewer 
Er det så noget i vil se frem til så? 
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Elev(er) 
Ja  

 

Interviewer 
Hvis i nu tager den undervisning i havde i mandags, og sætter det på en skala fra 1 til 5, og denne 
undervisning i havde i dag og så sætter det på en skala fra 1 til 5, hvordan ville de så komme ud hver især? 
 
Elev 
Jamen den første ville ligge på en 2’er, og den vi havde i dag, vil ligge på en 5’er, fordi det føltes lidt ligesom 
et frikvarter, hvor man skulle sidde og samarbejde. 
 
Elev 
I mandags, skulle vi lytte rigtig meget, men vi lavede ikke rigtigt noget. 
 
Elev 
ja 
 

Elev 
Ja 
 
Elev 
ja, jeg følte det lidt ligesom om jeg gabte tusinde gange. 
 
Interviewer 
hvad med dig? 
 
Elev 
Jeg synes det her ligger på en 5’er 
 
Interviewer 
Og hvad med det i havde i Mandags? 
 
Elev 
Det ligger på en klar 1’er 

 
Interviewer 
Okay 
 
Elev 
Det var kedeligt 
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Interviewer 
Hvordan kan det være at der er så stor en forskel? 

Elev 
Fordi vi ligesom samarbejde om det her i stedet for og bare at sidde og lytte til noget vi gennemgår 
undervejs. 
 
Interviewer 
Så i er igen inde på det her med at, ja i får lov til at samarbejde, og finde frem til nogle resultater sammen? 
 
Interviewer 
Hvad med dig, hvad synes du? 
 
Elev 
ja, det er pænt meget det samme. 

 
Interviewer 
Okay, så det er simpelthen en samlet holdning i har? 
 
Elev 
Ja, men det er også det med det vi havde her i mandags, havde vi nemlig hørt om 3 gange før, men det er 
fordi det er svært at huske præcist, så vi havde hørt den igen og igen og igen, men så stadig ja, man skulle 
høre den igen, selvom man allerede havde hørt den, så bliver det rimelig stressende. 
 
Interviewer 
er i klar over at det i havde lavet i dag, næsten er det samme som i mandags? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
ja 
 
Elev 
ja, det sad jeg også lige og tænkte over mens vi snakkede 
 
Interviewer 
Det ved i godt? 
 
Elev 
Ja 
 
Elev 
Ja det med protoner, elektroner og så neutroner 
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(16:00) 
 
Interviewer 
Hvad tror i det var, det som var imellem hver stadie, når i havde svaret rigtigt på et spørgsmål? Der hvor 
der kom en lille video op, med en kort simulation. 
 
Elev 
Det er vel en form for de der cirkler, som vi også havde arbejdet med, de der ringe, det der med de der, nu 
står der så grupper, men vi fik at vide, da vi skulle tegne dem selv, der hvor vi skulle tegne de der cirkler, 
sådan nogle små ringe, så var det dem kørte rundt på en eller anden måde, og så var de i forskellige farver. 
 
Interviewer 
Ja, jamen det er faktisk rigtigt, det er en simulation af hvert atoms kredsløb, baseret på en eller anden fancy 
matematik teori. 
 
Interviewer 
Men hvad synes i om det, var det bedre end bare at sidde og tegne det i hånden? 
 
Elev 
Jeg synes det var fint nok det der med at tegne i hånden, så man fik et godt indblik af det der, hvis man ikke 
lige fik at vide hvad det var, så kunne det godt være lidt forvirrende bare at se det der fløj rundt, men da 
der så stod også 36 karbon og sådan noget ikke, så man tællede alle prikkerne, så kunne man godt lige selv 
se 36. 
 
Interviewer 
Er der nogle af jer andre der har noget at sige om det? 
 
Elev 
Det samme 
 
Elev  
Ja det samme. 
 
Interviewer 
Jamen okay, så er vi færdige. 
 
Interviewer 
Er der noget i kunne tænke jer at sige, er der nogen der sidder og brænder inde med et eller andet? 
 
Elev 
Altså sidste gang, der bragte vi jo den der problemstilling på bordet. 
 
(18:00) 
 
Interviewer 
Okay, så vi er nået til at i gerne vil stille os nogle spørgsmål, det er også helt i orden. Det er sådan at for 
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fremtiden, der har nogle politikere været ude i sammenhæng med nogle statistikker fundet ud af at der 
kommer til at mangle 6300 mennesker indenfor det naturvidenskabelige felt. Det er ingeniører, 
professorer, laboratorie folk, læger og den slags. Og en af årsagerne til dette er at de folk ikke bliver særlig 
godt betalt her i Danmark, så mange af dem som vi rent faktisk uddanner, tager andre steder hen. 
 
Interviewer 
En anden årsag er også at det egentligt er lidt svært at lære, hvis man skal sidde og lytte 
 
Elev 
Det modbeviser det her vi har prøvet så. 
 
Interviewer 
Det er selvfølgelig interessant at se for os, om vi så kan gå ind og påvirke dette med en form for teknologi, 
som jo er bundet i vores studie, der handler om mennesker og teknologi. Så vi kigger på en samfundsdel, og 
hvordan teknologi kan påvirke det. 
 
Elev 
Jeg skal også lige nævne to ting. For det første, det her må i få et 12 tal for, i får jo bevis for det i siger, dem 
der siger de vil spille, og den anden ting er at det eneste der bliver dårligt ved det, det er at hvis den der 
skærm så tæt på ansigtet, og hvis du har det i lang tid, hvis det bliver en hel dag du har den der på. Det 
kunne være sjovt nok at gøre en gang imellem, måske hver dag, men ikke hele dagen, for et eksempel, hvis 
du gør det i alle timer hvor du har dem her på, så bliver det jo lidt uheldigt. 
 
Interviewer 
Så i ville bruge den en gang imellem? 
 
Elev 
Ja måske en halv time i naturfag eller et eller andet ikke? 
 
Interviewer 
Den mængde af forsøg i laver i naturfag nu, skulle det være lige så ofte, som i laver forsøg eller skulle det 
være mere? 
 
Elev 
Oftere 
 
Interviewer 
Oftere? 
 
Elev 
Ja, fordi vi næsten aldrig laver forsøg 

 
Interviewer 
Okay 
 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: S1924791697 

 Basisprojekt 2: Motivation gennem VR Udgave: 1 
 

 

27/05/2019  Side 53 af 99 

Elev 
Ja hvis det hele tiden var noget nyt at lave, ville det være virkelig spændene. 
 
Interviewer 
Altså forskellige spil og? 

 
Elev  
Ja lige præcist 
 
Elev 
ja 
 
Elev 
Ja der skal selvfølgelig være flere spil, men det bliver også vildt kedeligt, hvis alle begynder at bruge den 
her. 

Interviewer 
Og man kan sige at grunden til at vi ikke havde lyst til at sige til jer, hvad det var vi lavede sidst... 
 
Elev 
Det påvirker vores svar 
 
Interviewer 
Ja, hvis i vidste hvad det var vi skulle undersøge, og om det var sjovt, så ville det være rigtig let for jer nu at 
sige at vi synes det var rigtig sjovt, så man kan sige på vores opgave kan man sige at der er mere troværdigt 
at i siger at i synes det var sjovt nu, når i ikke ved at det var det vi var ude på at undersøge. 
 
(20:00) 
 
Interviewer 
Har i ellers nogle andre spørgsmål? 
 
Elev 
Nej 
 
Elev 
Nej 
 
Interviewer 
Okay 
 
Elev  
jeg tror det var det. 
 
Interviewer 
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Ja 
 
Interviewer 
Jamen det var super fedt at gad og være med til det her, både herinde og inde i klassen. 
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Bilag 4 – Indledende interview af Anders, Magnus og Simon 
Angående GDPR: I denne transskribering sikres informanternes anonymitet ved at bruge opdigtede navne, 
der hvor informanternes rigtige navne bliver nævnt. 

 
 
 
(00:00) 
 
INTERVIEWER: 
Det vi gerne vil finde ud af, vi stiller nogle spørgsmål til hvordan i er motiverede for jeres fag, hedder det 
fysik/kemi eller hedder det natur og kemi, hvad hedder det i har nu? 
 
ELEV: 
Naturfag. 
 
INTERVIEWER: 
Så vil vi også stille nogle spørgsmål senere om hvordan I mener undervisningen kan forbedres. Hvad I synes 
kunne være rigtig godt i forhold til at motivere jer yderligere. 
 
INTERVIEWER: 
Ja, hvad siger I til det? Er det godt? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Jamen, vi kan starte med at stille, i åbent forum hvis der er en der vil gribe ind, hvad synes I er godt ved 
naturfag? Vi kan bare starte ved en ende. 
 
ELEV: 
Altså, jeg plejer at kunne lide det på grund af de forskellige forsøg, altså jeg er meget interesseret i naturfag 
og matematik. Altså, selve forsøgene, med at prøve forskellige ting og det vi læser om. Vi læser om kroppen 
lige nu. Vi har lunger og forskellige organer. 
 
ELEV: 
Ja, jeg synes det der med at vi er i gang med at lave sådan en kæmpestor mand, ”Høn” kalder vi den, hvor 
det er vi laver forskellige organer, så vi sådan små grupper hvor vi laver et organ hver. Det synes jeg er 
meget fedt. 
 
INTERVIEWER: 
Har I andre nogle meninger? 
 
(02:00) 
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ELEV: 
Ja, altså den lærer vi har er rigtig god til at skabe nogle store projekter hvor vi har sådan længere, over 
længere tid, vi kommer arbejdet rigtig godt igennem de her forskellige ting, så vi lærer mere af det. Også 
sådan at vi kommer ud og bevæger os lidt, fordi altså… Nu er jeg jo en af dem som skulle tegne den der 
mand, så vi ligesom også er med i den del af undervisningen. 
 
INTERVIEWER: 
Så I kan godt lide der er sådan lidt tværfagligt og sådan lidt over en længere periode, som det er nu? 
 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Det synes jeg er fint. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad med jer drenge? Har I noget I godt kan lide? 
 
ELEV: 
Nej. 
 
ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Nej? Det er ikke noget I sådan lige…? 
 
ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Nej… Kan I forklare hvad I ikke kan lide måske? 
 
ELEV: 
Synes ikke rigtig der noget jeg ikke kan lide. Jeg synes det er fedt. 
 
ELEV: 
Jeg synes det er meget sjovt. 
 
ELEV: 
Det er nogle fede oplevelser. 
 
INTERVIEWER: 
Men det er ikke det bedste i hele verden? 
 
ELEV: 
Nej. 
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ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Er der noget I synes sådan der kunne være bedre ved faget? Er der noget I synes der er dårligt, måske? 
 
ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Ikke sådan umiddelbart? Nej, det er bare i orden. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad synes I der er… eller hvordan ser I det her fag i forhold til de andre fag her? Er det det bedste fag i 
hele verden eller kan i bedre lide dansk eller…? 
 
ELEV: 
Altså, det er ikke det bedste i hele verden, men det er en af de bedre. 
 
ELEV: 
Jeg tror også det hænger sammen med vi alle sammen er rigtig, rigtig, rigtig glade for den lærer vi har. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Det er læreren der gør ret meget. 
 
ELEV: 
Altså, hun er rigtig, rigtig dygtig til at undervise os, sådan så vi alle sammen forstår det, sådan så vi alle 
sammen kommer igennem det og forstår det alle sammen. Det der med at skulle arbejde ordentligt med 
det, det er hun rigtig god til at få os til, sådan så vi alle sammen har forstået det. Også dem der har det 
sådan lidt svært. Det er ikke det bedste fag, men hun gør det i hvert fald til et af de bedre. 
 
(04:00) 
 
INTERVIEWER: 
Og hvad er det præcist hun gør, forklarer hun ting på mange måder eller…? 
 
ELEV: 
Ja. Og så er hun mega-entusiastisk i det hun laver, altså sådan, hun har entusiasmen til virkelig at prøve at 
få gejlet os op til det her vi laver og ikke bare sådan står og snakker og virker sådan lidt kedelig. 
 
ELEV: 
Hun får os ind i undervisningen. 
 
ELEV: 
Hun ikke så meget en lærer, mere en ven. Eller en storesøster. 
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ELEV: 
Hahaha ja. 
 
INTERVIEWER: 
Det er jo perfekt. 
 
INTERVIEWER: 
Så… det var Rie hun hed ikke? Så det er i stor grad hende der giver jer lyst til faktisk at møde op og følge 
med? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
I forhold til nogle andre lærere. 
 
INTERVIEWER: 
Ja? 
 
ELEV: 
Jeg tror vi ved hvad for en jeg mener. 
 
ELEV: 
Eller to. 
 
ELEV: 
Det jeg tror er bare at læren gør en kæmpe forskel, altså i forhold til det man skal lære, altså jeg kan selv 
mærke hvis jeg har haft en lærer jeg ikke kunne forstå og ikke kunne måske lide så meget, så har jeg også 
meget mindre lyst til at lære noget, og så lærer jeg ikke noget. Så hvis jeg har en god lærer, så hjælper det 
også en til at lære lidt mere. 
 
INTERVIEWER: 
Det kan vi jo sagtens forstå. 
 
INTERVIEWER: 
Er der andre ting der, udover læreren måske… er det interessant stof i har generelt eller er det kun sådan 
specifikke ting i stoffet, af pensum, hvad kalder I det her? Ved I hvad jeg mener med stoffet? Ja? 
 
ELEV: 
Forløbene. 
 
INTERVIEWER: 
Forløbene, ja. Kan man sige, er det stoffet eller er det projektet? Som I synes der er gode? Udover Rie, 
selvfølgelig. 
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(06:00) 
 
ELEV: 
Ja, jeg synes det kommer lidt an på hvad det er vi laver. Jeg kan ret godt lide det vi arbejder med nu, med 
kroppen og hvordan kroppen fungerer, kredsløb og så noget. Men nogle gange kan godt blive sådan lidt 
trættende i længden, fordi vi også på et tidspunkt noget fysik/kemi med en hel masse formler og så noget 
og så kan det godt blive lidt trættende. Men vi laver lige nu er meget sjovt. 
 
INTERVIEWER: 
Hvorfor er det det er sjovere end…? 
 
ELEV: 
Fordi vi er ude og lave noget og vi ikke bare sidder og har teori. 
 
INTERVIEWER: 
Ja. Så I får lov til sådan at lave noget praktisk? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Smaddergodt. 
 
INTERVIEWER: 
Er der noget andet der sådan, giver jeg lyst til at møde op, sådan i det hele taget, til undervisningen? 
 
ELEV: 
Man skal vel bare for sine forældre. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Ja, det står i loven, ikke sandt? 
 
ELEV: 
Haha, ja. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad giver jer lyst, udover at Rie er en rigtig dygtig lærer, til at høre efter i timen? Er det måske noget med 
der ikke er så meget tavle eller mere at læse eller noget teknologi I kan bruge? 
 
ELEV: 
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Hmm, nok at hun er sådan glad i den måde hun siger det på og hun sådan, bevæger sig rigtig meget rundt 
omkring i klassen. 
 
INTERVIEWER: 
Så hun kommer simpelthen ud til jer alle sammen og… 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
… lige er sikre på I er med og forstår det hele? 
 
ELEV: 
Man kan ikke undgå at ligesom ikke kigge på hende på et eller andet tidspunkt i løbet af timen, fordi hun 
bevæger sig så meget og tager os så meget ind i det, så det er nærmest umuligt. 
 
ELEV: 
Hun varierer også rigtig meget i det hun gør, altså det der med hun kan godt stå og tale i et kvarter, men så 
kommer der sådan en video bagefter, så det ikke hele tiden er hende vi fokuserer på når vi også har andet 
vi sådan… så det er sådan… 
 
INTERVIEWER: 
Så man bliver grebet af hendes person, hun får det til virke? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
(08:00) 
 
INTERVIEWER: 
Du sagde noget med at de spillede, altså Rie spillede en video en gang imellem. Er det noget I egentlig 
synes godt om, at der er noget opbrud mellem tavlesnak og så der kommer en video ind, for eksempel, en 
gang i mellem? 
 
ELEV: 
Altså, jeg kan godt lide det. Det gør sådan lige lidt mere spændende og man har sådan lyst til at følge med i 
igen, hvis man er faldet lidt ud af det. 
 
ELEV: 
Øh, og så lærer man også en del af de her videoer. 
 
ELEV: 
Vi ser en del dokumentarer. 
 
ELEV: 
Ja. 
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ELEV: 
Vi har set ’Den Fantastiske Krop’ og sådan forskellige… Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad er det der gør det anderledes i forhold til hvis det bare var Rie der stod og fortalte om præcis det 
samme? 
 
 
ELEV: 
Det der med man kan se det, altså i ’Den Fantastiske Krop’ så vi sådan plasticerede afdøde mennesker, som 
ligesom var blevet plasticerede. Man kunne se de forskellige kropsdele… i forhold til at hun bare stod og 
forklarede… prøvede at forklare det og vi ikke rigtig kunne få et billede af det inde i hovedet. 
 
ELEV: 
Altså det bliver sådan sat i perspektiv det hele, hvilket også nogle gange hjælper en med at se det lidt mere 
sådan… og man lærer også lidt mere af det. 
 
INTERVIEWER: 
Hvordan får I… når nu I får lektier for, for eksempel, får så også nogle gange videoer for, som I skal se eller 
noget andet, eller gør I det måske af eget initiativ inden i skal til undervisning? 
 
ELEV: 
Altså, vi får det nogle gange anbefalet at man kunne finde en video hvis man nu havde det svært med noget 
af det. Det er ikke fordi du får en ’du skal’-agtigt, men hun siger altid hvis I nu har svært ved og hvis I har 
brug for noget hjælp, hvis jeres forældre ikke er hjemme, så gå ind og find en video på YouTube eller et 
eller andet, så vil I få mere ud af det. 
 
INTERVIEWER: 
Så, hvad får sådan for af lektier? 
 
ELEV: 
Vi får faktisk ikke så mange lektier. 
 
INTERVIEWER: 
Det var faktisk ikke så relevant i virkeligheden, at stille spørgsmål til det. 
 
(10:00) 
 
ELEV: 
Vi laver for det meste… vi når at lave det i skolen, eller så lave det i løbet af de timer eller lave det i UU-
timer hvor vi kan sidde og lave lektier, hvor der er en lærer til at hjælpe. 
 
ELEV: 
Der er også nogle gange hvis vi skal forsøgsbeskrivelser og vi så ikke bliver færdige i timen, så er det lektie 
til de næste timer. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad synes I om det I ikke har mange lektier for, i virkeligheden? 
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ELEV: 
Det er mega-fedt. 
 
ELEV: 
Det er i orden. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Det er mega-fedt? Så kan I få lov til at holde fri når i får fri. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Det er fedt. 
 
INTERVIEWER: 
Det kan jeg sgu godt forstå. 
 
INTERVIEWER: 
I snakker om de her laboratorieøvelser, kan I prøve at forklare hvad der er fedt ved det? Altså 
laboratorieforsøg og den måde at arbejde på. 
 
ELEV: 
Øh, altså lige nu der har vi, har vi nogle mikroskoper, vi kigger i nogle mikroskoper og så lavede vi den der 
med fedtet i kødet. Og det er sådan ret lærerigt, fordi man ser mere det der er indeni og lidt mere hvad det 
er og sidste gang puttede vi sådan noget methylenblåt i, hvor vi så strukturen i... Så det er sådan ret fedt at 
man kan komme op og lave noget og se hvad der faktisk sker i de forskellige forsøg vi laver. 
 
INTERVIEWER: 
I arbejder i grupper også der, ikke? 
 
ELEV: 
Jo. 
 
INTERVIEWER: 
Hvordan er det med gruppelaboratorieøvelser? Fungerer det? 
 
ELEV: 
For det meste. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Kan I forklare hvad der ikke fungerer ved det, måske? 
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ELEV: 
Nogle gange kommer man sammen med nogle som man bare ikke kan med. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Men de fleste gange så vi sammen med nogen vi faktisk godt kan arbejde sammen med. 
 
 
ELEV: 
Så kan det godt være at en i gruppen vi ikke rigtig er så gode venner med, men så har man en anden en 
man godt kan finde ud af at tale sammen med. 
 
INTERVIEWER: 
Føler I at det styrker jeres udfald af projektet? Bliver det bedre hvis I kommer i gruppe med nogle i kan 
med, kontra nogen som I ikke kan? 
 
(12:00) 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Så man kan sige I arbejder bedre sammen eller er det federe fordi I har det godt sammen? 
 
ELEV: 
Vi arbejder bedre sammen, vi er, altså, det er forskelligt med hvor meget en af dem laver og så føler man 
enter at man står med det hele selv ellers så føler man at hele gruppen får det fordelt ordentligt og alle får 
lavet noget. 
 
ELEV: 
Jeg tror i hvert fald det man kunne se her, man ender altid ud med et bedre produkt når alle arbejder. Vi 
havde en fremlæggelse noget tid siden, hvor jeg helt tydeligt selv kunne se at hvis man ikke har en gruppe 
til at hjælpe til og man selv sidder med det, så bliver fremlæggelsen aldrig helt god, selvom du har styr på 
dit eget skidt i gruppen. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad føler I, I er gode til i det her fag? 
 
INTERVIEWER: 
Det er et svært spørgsmål, det ved vi godt. 
 
INTERVIEWER: 
Er der noget i føler i bedre til end andre ting? 
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ELEV: 
Altså hvis det er kun indenfor naturfag, så tror jeg jeg er bedst til biologi af alle de naturfag vi har. Men det 
er også fordi det er der interesserer mig allermest, så jeg tror at det er derfor jeg har nemt ved at lære 
noget derfra. 
 
ELEV: 
Jeg tror jeg er bedre til geografi, men selve bare naturfag interesserer mig meget. 
 
INTERVIEWER: 
Og hvad er det indenfor biologi eller geografi som i er gode til? Et eller andet med biologi, er det kroppen, 
er det hvordan naturen fungerer eller er det økosystemer? 
 
ELEV: 
Altså, jeg kan rigtig godt lide der her der handler om kroppen, hvad der sker inden i kroppen, sådan noget 
med immunforsvar og kredsløb og alle sådan nogle ting. 
 
(14:00) 
 
ELEV: 
Jeg kan meget godt lide, både det der vide hvor forskellige steder ligger og for eksempel, vi kiggede også 
lidt på tid, hvordan det ligesom ændrede sig fra land til land. Det synes jeg virker meget spændende, det 
med at finde ud af hvor ligger USA henne og hvor ligger Canada henne eller hvor ligger de forskellige lande 
henne. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad gør det ved jeg, at I føler I bliver gode til det her? Eller rigtig interesserede for et eller andet? Biologi, 
geografi, for eksempel. 
 
ELEV: 
Det gør at vi følger mere med. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Tror bare vi vil lære noget mere om det, nu hvor det er vi interesserer os så meget for det, så kunne det 
være sindssygt fedt hvis så kunne lære noget mere om det og hvis man kunne noget mere, men altså… jeg 
kunne virkelig godt tænke mig at være sygeplejerske eller læge, så biologi interesserer mig ret meget, 
sådan i forhold til muskler og sådan noget ting. Derfor er det sådan noget jeg virkelig gerne kunne tænke 
med at lære noget mere om, som jeg også ved jeg kan bruge senere hen. Så af den grund tror jeg også at 
det er sådan noget her, der interesserer mig ret meget. 
 
INTERVIEWER: 
Yes. 
 
INTERVIEWER: 
Kan i prøve at beskrive den bedste oplevelse i har haft i det her fag? 
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ELEV: 
Høn. 
 
INTERVIEWER: 
Så det er det I har nu, I synes der er det bedste? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Jeg synes i hvert fald det er sjovt. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad er det der gør det sjovt? 
 
ELEV: 
At det ikke kun er skriftligt, at det… hvis vi for eksempel har et organ, laver vi sådan en folder hvor vi sætter 
en QR-kode ind i, som vi scanner og så er der for eksempel en video. 
 
ELEV: 
Det jeg synes der er fedt ved det, er at vi har lavet Høn helt fra bunden. Så vi har selv lavet Høn helt fra 
bundet og så har vi haft to tegnere på som har tegnet Høn og ellers har vi andre arbejdet med at 
farvelægge Høn eller sætte billeder op på Høn, ja. 
 
(16:00) 
 
INTERVIEWER: 
Så I er rigtig glade for det, så det med tværfaglighed i virkeligheden? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. Det der med vi også får lov til, ikke bare at skrive, men også at tegne. Vi har… Altså, jeg prøvede at tegne 
ribben, men det gik ikke særligt godt, så den endte med at blive printet. Men bare det at prøve at få lov til 
at lave noget med hænderne i stedet for at skulle læse. 
 
INTERVIEWER: 
Er det første gang i det her fag I har fået lov til at lave et projekt i det her omfang? 
 
ELEV: 
Jeg tror siden vi havde sådan en… Altså det er begyndt at komme meget mere, der her med at vi laver 
noget med hænderne. Vi er oppe i fysik/kemi og stå og laver noget der og kigger i mikroskoper og ser nogle 
forskellige ting. Sådan var det specielt ikke da vi gik i sjette klasse, der havde vi lavet samme hele tiden. 
 
ELEV: 
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Jamen, vi fik også lov til at lave mere end de andre klasser gør, fordi han er også naturfagslærer for 9.D. 
 
ELEV: 
Ja. Men jeg føler jeg har lært mere sådan. I forhold til det vi har nu så… Fordi vi laver så mange forskellige 
ting og alligevel får vi arbejdet os dybt igennem og så taget vi dem rigtig tit efter, så det bliver ved med at 
hænge fast, så vi ikke bare glemmer det. Fordi vi er teenagere så vi glemmer tit... 
 
 
ELEV: 
Hun har jo også fortalt os at grundet til at vi går igennem det flere gange er så vi får det ind i hovedet, fordi 
første gang kommer vi jo ikke til at huske det. Det har hun sagt flere gange til os. 
 
ELEV: 
Så flyver det ind ad det ene øre og ud af det andet. 
 
INTERVIEWER: 
Skal vi hoppe videre til det næste? 
 
INTERVIEWER: 
Ja, det synes jeg. 
 
INTERVIEWER: 
I har ikke selv lige noget I vil tilføje omkring motivation for det her fag? 
 
INTERVIEWER: 
Nej, okay. 
 
(18:00) 
 
INTERVIEWER: 
Hvad er jeres yndlingsfag, af alle her på skolen? 
 
ELEV: 
Idræt. 
 
ELEV: 
Ja. Idræt. 
 
ELEV: 
Ja, idræt. 
 
ELEV: 
Jeg tror bedre jeg kan lide engelsk. Men det er så også det der med at jeg kan finde ud af det og taler det 
rimeligt godt. 
 
INTERVIEWER: 
Ja. Hvad er det I godt kan lide ved, der var nogle af jer der sagde idræt? 
 
ELEV: 
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Jeg kan godt lide det med at man får lov til at bevæge sig og løbe. Jeg kan rigtig godt lide sport og alt sådan 
noget. Det er meget fedt. 
 
INTERVIEWER: 
Hvilke typer sport er det, du går op i? 
 
ELEV: 
Fodbold og alt så noget. 
 
 
INTERVIEWER: 
Og alt så noget, hvad er det? 
 
ELEV: 
Boldspil for det meste. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad er det der er fedt ved det? 
 
ELEV: 
At man… jeg ved det ikke. Jeg synes bare det er fedt. 
 
INTERVIEWER: 
Simpelthen det med at komme ud og røre sig og spiller i et hold og sådan noget? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Du sagde du godt kunne lide engelsk, fordi du var god til det, er det det der er hoved…? 
 
ELEV: 
Jeg har ligesom den fordel at jeg godt kan finde ud af det og jeg kan også godt lide det med de forskellige 
opgaver vi laver. Det der med at vi har, ikke kun grammatikken, vi har også… Lige nu læser vi ’The American 
Middleschool’… Ja, skolen der i USA og det er meget spændende det der med at få at vide… Vi går også 
igennem flere forløb, så har vi om, for eksempel, hvad havde vi om før? Jeg kan ikke huske det. 
 
 
ELEV: 
Vi havde om et eller andet før… 
 
ELEV: 
Det var det der, der handlede om at skulle udtale ordentligt. 
 
ELEV: 
Når ja. Det er sådan noget ’tongue-twister’ og sådan noget vi har lavet. 
 
INTERVIEWER: 
Er det noget du dyrker derhjemme, engelsk? 
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ELEV: 
Ja, altså, min mor har boet i USA i et år. 
 
INTERVIEWER: 
Så der kommer noget inspiration derfra? 
 
ELEV: 
Ja. Og så har vi også amerikansk familie, det hjælper også lidt. 
 
(20:00) 
 
INTERVIEWER: 
Hvis nu I helt selv kunne vælge hvordan den perfekte naturfags-time skulle forløbe sig, hvordan synes I så 
det skulle være? 
 
ELEV: 
Jeg ved det ikke. Den er svær. 
 
INTERVIEWER: 
Skulle det være mere af det samme som I allerede har eller måske mere fokus på stoffet eller måske mere 
fokus på projekterne som ham, hvad var det han hed? 
 
ELEV: 
Høn. 
 
INTERVIEWER: 
Høn, ja. 
 
ELEV: 
Altså, jeg tror godt vi kan lide at arbejde som vi gør nu. Det ikke fordi vi slet ikke har prøvet at lave noget 
andet, sådan, vi havde, på et tidspunkt, hvor vi ikke var her… hvor vi…  
 
ELEV: 
Jeg tror at vi kan lide det vi laver nu og det tror jeg også, hvis vi selv skulle finde på det, ville nok afspejle ret 
meget af det vi laver i forvejen, tænker jeg. 
 
INTERVIEWER: 
Så, det er simpelthen… det er ikke helt galt det I har gang i? 
 
ELEV: 
Nej. 
 
ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Har I nogle… Altså, har I ikke nogen forslag til hvordan det kan forbedres yderligere? 
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ELEV: 
Nej. 
 
INTERVIEWER: 
Hvis nu man kunne inddrage noget fodbold i det, på en eller andet smart måde, ville det så være rigtig godt 
for dig, for eksempel? 
 
ELEV: 
Det ved jeg ikke, fordi… Det ville være dejligt for at fyre lidt energi af, men… 
 
 
INTERVIEWER: 
Er du sådan urolig type der sidder og venter… 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Så, du skal stimuleres lidt på det energimæssige. 
 
INTERVIEWER: 
Nu snakkede I jo om, mange af jeg havde idræt som yndlingsfag, hvis nu man kunne kombinere dem, 
kombinere noget naturfagligt og noget bevægelse ind over. Ville det være at foretrække i forhold til bare at 
sidde ned og høre efter hvad Rie siger? 
 
(22:00) 
 
ELEV: 
Ja, det meget federe, sådan at kunne komme op og bevæge sig midt i timen, lige og få en hurtig pause hvor 
man lige kan komme op og lave nogle englehop eller et eller andet. Lige at få bevæget kroppen og så sætte 
sig og høre noget mere. 
 
ELEV: 
Vi har nogle gange, sådan i pauser, danset en ’Just Dance’ eller en danset en ’Go Noodles’. 
 
INTERVIEWER: 
Og gør I det sammen som klasse? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. Hele klassen. 
 
ELEV: 
Hele klassen. 
 
ELEV: 
Så er der noget, som bare sidder nede og ikke gør det. 
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ELEV: 
Men de bliver stadig bedt om at stå op. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad synes I om det umiddelbart, at det er nogen som ikke er med på det? 
 
 
ELEV: 
Det må de selv om. 
 
ELEV: 
Ja. Det er lige meget. 
 
INTERVIEWER: 
Men synes I det virker lige at komme op og bevæge sig lidt? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. Hvis man er meget fokuseret på et eller andet, så går man nemlig træt i det, så får man lige bevæget sig 
og så lige hjernen på noget andet og så kan man gå i gang med det andet igen. 
 
INTERVIEWER: 
Smaddergodt. 
 
INTERVIEWER: 
Har du mere, Interviewer? 
 
INTERVIEWER: 
Nej. Ikke umiddelbart. 
 
INTERVIEWER: 
Det har jeg nemlig hellere ikke. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad hedder det, har I fået at vide hvad vi skal på torsdag? 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
I skal simpelthen spille et spil på nogle VR-briller, hvad synes I umiddelbart om det? 
 
ELEV: 
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Det lyder fedt. 
 
ELEV: 
Ja. Det lyder rigtig fedt. 
 
INTERVIEWER: 
Er det noget I har prøvet før? 
 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Nej. 
 
ELEV: 
Jeg har selv nogen af de der Virtual Reality headset, men de virker ikke længere. De er også rimelig gamle. 
De var meget fede, da de virkede. 
 
INTERVIEWER: 
Hvad har du prøvet? Noget hvor man kigger hele vejen rundt… 
 
ELEV: 
Jeg kunne se videoer i, hvor man sætter telefonen op og ja, kigge hele vejen rundt… De er meget fede. 
 
INTERVIEWER: 
Kunne du forestille dig det i sådan undervisningssammenhæng også? 
 
(24:00) 
 
ELEV: 
Det kunne være sjovt. 
 
INTERVIEWER: 
Det også at kunne være… Hvis man nu har historie, tænker jeg, for eksempel at kunne være i en skyttegrav 
eller et eller andet… 
 
ELEV: 
I anden verdenskrig. 
 
INTERVIEWER: 
For eksempel. 
 
INTERVIEWER: 
Det kan noget, måske? 
 
ELEV: 
Ja. 
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ELEV: 
Det kunne godt gøre det lidt mere spændende i historie, lige nu laver vi fremlæggelser og vi sidder bare og 
læser og læser. Der er rimelig meget med at læse, så det kunne være meget spændende det med at kunne 
se det rigtigt, få set det ordentlig og ikke bare på et billede på computeren. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
 
INTERVIEWER: 
Det kan måske være svært at få en visuel ide om… Nu var det så historie, men også generelt man har et fag 
man måske ikke synes er… kan være svært og derfor måske ikke så spændende, det kan være det er svært 
ligesom at vinkle fordi man ikke kan få et billede af det. Tror I det kunne hjælpe hvis man fik sådan et par 
VR-briller på? 
 
ELEV: 
Det tror jeg. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
ELEV: 
Ja. 
 
INTERVIEWER: 
Smaddergodt 
 
INTERVIEWER: 
Rie havde gennemgået noget med det periodiske system, noget med elektroner, skaller og atomnumre? 
 
ELEV: 
Ja. Vi sad i går og skulle tegne forskellige grundstoffer, hvor vi sådan… Så havde vi kernen, så med 
elektroner rundt. 
 
INTERVIEWER: 
Yes, så lyder det som om I er rimelig godt klædt ud til det, til på torsdag. Men det der skal ske resten af i 
dag, når vi er færdige med det her interview, er at vi skal have installeret det her spil på jeres telefoner når 
vi kommer ind i klassen og så er vi ready-to-go på torsdag. Og så skal vi så interviewe jer igen og se om det 
er superfedt med virtual reality og spil i undervisningen. 
 
INTERVIEWER: 
Ja, men skal vi ikke sige at det var det, så? 
 
(26:00) 
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Bilag 5 - Interview med Lead Developer fra Khora 
 

Interviewer 

Vi har været herude en gang før hvor vi har haft kigget lidt på Times Tables, men hvor vi snakkede 
med Mia, der sagde at der var lagt lidt mere kærlighed i Up n’ Atom. Det var vi så inde og kigge på 
efterfølgende, der var nogle videoer og sådan noget – det har vi lavet et par spørgsmål om. Så lad 
os bare starte. 

 

Informant 

Jamen lad os prøve det. Jeg har jo spørgsmålene her, dem som i har sendt til mig på forhånd. Jeg 
har også lige fået Up n’ Atom ind på den her telefon, da det jo faktisk er stykke tid siden at jeg har 
kigget på det.  

 

Jeg var primært udvikler på det, og så var der Kasper, han lavede al grafikken. Så blev det hele 
rettet op af Andreas, som også er en programmør. 

 

Interviewer 

Hvornår var det i lavede det? 

 

Informant 

Det må så være… Jeg tror det var færdigt i sommeren 2017 plus minus noget, så vidt jeg kan 
huske. 

 

Interviewer 

Var det lavet til sådan en speciel/specifik skole eller hvordan? 

 

Informant 

Det er lavet sammen med et firma der hedder FuzzyHouse, som laver undervisningsmateriale. 

 

Interviewer 
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Hvilken del af det er det i har stået for? 

 

Informant 

Al programmering og al udvikling har vi stået for. Og så har de (FuzzyHouse) stået for den der 
manual der følger med.  

 

Vi er meget inspireret af det her ”Keep talking, nobody explodes”, hvor man har én udenfor og én 
indenfor – altså for VR. Og så lægger vi meget vægt på at der skal være en dialog mellem eleverne, 
fordi det er der, hvor man lærer nogle ting. Så det handlede meget om, hvordan vi kunne lave et 
spil, hvor at man fik nogle koder, eller nogle problemer, som man kun vil kunne løse, hvis man rent 
faktisk snakkede om det – og så var det vigtigt for os at bruge den rigtige terminologi også, den 
som man altså bruger i fysikundervisningen også.  

 

Nu kan jeg ikke huske det helt, men jeg mener det er targeted til 6. klasse eller sådan noget – 
udskolingen i hvert fald. Nu kører jeg godt nok lidt ud ad en tangent, men jeg skal nok komme 
tilbage på sporet. Jeg forklarer lige det her færdigt. Men FuzzyHouse stod så altså for konceptet og 
for den her manual, og de primære spilleregler, som skulle være det her antal af elektroner, 
protoner og så videre. Og faktisk også alle de forskellige opgaver, de er randomficeret så det ikke 
er de samme opgaver man får hver gang. Og så var der faktisk også en iterativ proces mellem hvad 
fungerer, og hvad fungerer ikke, som selvfølgelig var kørende undervejs. 

 

Interviewer 

Fedt! Jamen skal vi prøve at starte ud med nogle spørgsmål så? 

 

Informant 

Ja 

 

Interviewer 

Vi kunne egentlig godt, til en start, tænke os at vide, hvad i laver her i Khora? 

 

Informant 

Altså man kan jo sige at der tre parter det er delt op i.  
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Den første er at vi er et produktionsselskab, altså hvor vi udvikler VR-løsninger som for eksempel 
Up n’ Atom.  

 

Den anden er at vi så har den her shop her, som også er et sted hvor folk kan komme ind og prøve 
VR. Den oprindelige ide var at da vi startede i 2016 var der ikke rigtig nogen der vidste hvad VR 
var, og der var ikke nogen steder at prøve det og sådan noget. Så det var en fed måde at få folk ind 
i det og så prøve at få folk herind.  

 

Den tredje er så det her med at have et samlingssted hvor at VR-entusiaster kan komme og mødes 
collective af en eller anden art for at prøve at skabe noget energi og noget liv omkring det medie. 
Og så holder vi mange workshops og ude-arrangementer, altså både her men også ude af huset.  

 

Men primært er vi altså et produktionsselskab, hvor vi prøver at skabe noget VR. 

 

Interviewer 

Kan det passe at i har noget der hedder School Workshops også? 

 

Informant 

Ja, lige præcis. 

 

Interviewer 

Kan du forklare hvad det går ud på? 

 

Informant 

Det er Mia der afholder dem. Hun styrer alle de ting, men det er simpelthen en skoleklasse der 
kommer ud og så får de et foredrag, og så er jeg ikke helt sikker på hvad de laver bagefter, men jeg 
mener at de også prøver på at komme op med nogle ideer og sådan noget. I kan se alle deres ideer 
her på væggene. Det er dem der tegner over det hele haha. 

 

Interviewer 
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Hvad skal i så bruge alle de her ideer til? 

 

Informant 

Mia kan du lige hjælpe mig lidt her? Det her med Skole Workshops 

 

Interviewer 

Ja, og de ideer i kommer op med – hvad bruger i dem til? 

 

Mia 

Uuuh, det kommer meget an på hvem der er her. Alt efter hvem det er og hvilken alder de har så 
har det meget at gøre med enten former og øøh… eller sådan noget med at komme rundt i 
verden. Tit kommer de med nogle meget gode ideer. Men det er jo ting som oftest er lavet 
allerede. 

 

Interviewer 

Så det er stadig noget der altså forholder sig til noget underholdningsbranche-ish og ikke 
nødvendigvis noget uddannelse 

 

Mia 

Tit har hvad jeg siger i oplægget betydning for hvilke ideer de kommer op med. For eksempel hvis 
jeg siger noget om børn der er indlagt på sygehuset og derfor ikke kan komme i skole eller til 
familiefester, jamen så finder de på at man kan komme i skole i VR 

 

Interviewer 

Fedt, lækkert! 

 

Informant 

Jamen det er meget dét vi laver 
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Interviewer 

Lad os hoppe videre til næste spørgsmål. Det med baggrund for udvikling af Up n’ Atom 

 

Informant 

Ja og det er jo lidt op ad det jeg også talte om før. Så vidt jeg husker søgte vi faktisk nogle penge, 
og vi fik et legat af nogen til at udvikle det. Jeg er ikke så meget inde i den del af det, men det var i 
hvert fald en af grundende til at vi kunne lave det. Det var altså at vi fik nogle startmidler til at 
komme i gang med at udvikle det.  

 

Interviewer 

Så i havde brug for nogle midler til at starte det? 

Informant 

Ja lige præcis. 

 

Interviewer 

Der var ikke nogen der kom til jer og spurgte efter det? 

 

Informant 

Nej, nej. Det var vores egen ide, vi ville prøve at lave noget undervisningsmateriale. Simon havde 
længe haft den ide her om fysikundervisning for netop de klassetrin så det var noget vi prøvede at 
putte lidt ekstra på 

 

Interviewer 

Det var altså en interesse der kom fra jeres side af? 

 

Informant 

Ja lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. Hvilket det faktisk ret sjældent er for os, for det er tit at der 
kommer en kunde ind og skal have lavet et eller andet. Det her er så en af vores egne 
produktioner som er motiveret af os selv.  
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Interviewer 

Så i søgte altså et legat og fik det betalt på den måde? 

 

Informant 

Ja, så vi i hvert fald kunne betale noget løn og så videre for at få udviklet det. 

 

Interviewer 

Og så er der vores næste spørgsmål. Hvordan fandt i ud af hvilke behov der skulle dækkes til 
programmet? 

 

Informant 

En af vores måder var faktisk at vi var ude og spørge nogle folkeskolelærere, jeg tror det var tre 
eller fire folkeskolelærere som vi havde en dialog med. De var simpelthen ude at sige det er dét 
her vi har brug for i forhold til deres pensum eller det hedder ikke pensum. Hvad hedder det… 
Læseplan! Altså hvad er det for nogle ting man skal lære på de her trin og hvad er det eleverne har 
svært ved at lære. Og prøve at se på hvordan vi kan få dét ind i det her spil så vi prøver at opfylde 
de her behov der er for eleverne på en anden måde.  

 

I virkeligheden ved vi jo faktisk ikke noget om det, og det er jo lærerne der skal bruge det, så det 
er egentlig dem der er eksperterne omkring det.  

 

Vi havde en fase i starten hvor vi gik igennem hvad der kunne være fedt at have med i spillet. Jeg 
kan huske der var en af de ting vi syntes der var fede var at have et molekylebyggesætsredskab, 
altså så man kunne sætte molekyler sammen, hvilket godt kan være ret kompliceret fordi der kan 
være forskellige bindinger imellem de her atomer og sådan noget. Så det blev hurtigt ret 
kompliceret og vi droppede det. Specielt i forhold til hvor meget arbejde der skulle ligges i det og 
hvor meget man faktisk ville kunne lære af det - selvom at det var en total cool ide.  

 

Interviewer 

Nu spørger jeg lige ind til den sidste del altså kompleksitetsmæssigt. I forhold til VR og det at man 
skal skabe en oplevelse af en eller anden art, ville det så blive for kompliceret at få folk til lære 
noget ud fra det de oplever visuelt? Du snakkerede lidt om forskellige bindinger og hvordan de 
hænger sammen kontra dét produkt så kunne ende ud med at være. 
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Informant 

Jeg tror at der er noget med hvorfor er det nødvendigt at bruge VR til det. Jeg tænker at det er 
noget der er lige så godt at lave på bare en flad skærm, og så igen det her med inspirationen i de 
her ”keep talking and nobody explodes”-spil som kræver interaktion hvilket der ikke ville være hvis 
man bare sad for sig selv og satte molekyler sammen. 

 

Interviewer 

Jamen så kommer der lidt mere dybdegående programmeringsspørgsmål 

 

Informant 

Programmeringsspørgsmål. Ja, der burde jeg jo være… Hvordan er det nu det fungerer… Haha 

 

Interviewer 

Haha. Hvordan fungerer programmet Up n’ Atom? 

 

Informant 

Man kan sige at det er skrevet i Unitys engine. Så det er lavet i Unity, og det er selvfølgelig C# man 
programmerer det i.  

 

Interviewer 

Og så det med brugerinterfacet, hvordan virker det? 

 

Informant 

Det skulle være noget der var let og tilgængeligt, derfor gik vi med gaze-systemet, altså hvor man 
bruger sit blik til at styre med. Når man først lige lærer det, er det faktisk ret intuitivt det her gaze-
system. En af udfordringerne var det her med, at fordi man ikke har en knap, så måden man 
trykker på, bliver ved at man holder blikket på det man vil trykke på i et stykke tid. Og det kan godt 
gå hen og blive lidt klonky på nogle måder, men det var den løsning som vi fandt der var den 
bedste måde at gøre det på. Og det er faktisk stadig den løsning til rigtig meget. Og det der sker 
med det her gaze er at man jo bare har en fast position, så for at man ved et uheld ikke får trykket 
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på noget. Eksempelvis ved har vi nogle gange oplevet med VR-video at videoen begynder af spille 
imens man tager headsettet på, fordi man har haft headsettet orienteret på en bestemt måde og 
fået ’trykket’ på play. Det er nogle sjove udfordringer som man ikke lige umiddelbart tænker over 
fordi at det er en helt ny måde at lave interfaces på.  

 

Interviewer 

Fedt. Sådan noget som farverne på skærmen. Du kan se at protonerne er gule og så videre 

 

Informant 

Ja de er gule, og jeg tror det har noget at gøre med manualen og at den er farvekodet. Så altså 
brugerinterfacet er altså primært det her gaze. Og det hele foregår i fronten, der er ikke noget der 
foregår i baggrunden altså bagved én. Dog er der i anden banen noget hvor man skal kigge lidt 
rundt, men vi holder det altid i en eller anden vinkel fremad, også fordi en af de vigtige elementer 
var det her med at den ene ikke kan se hvad der sker inde i brillen, så man bliver nødt til at snakke 
om det.  

 

Interviewer 

Det handler måske også om, sådan helt lavpraktisk, at man sidder i et klasselokale og måske ikke 
har mulighed for at bevæge sig super meget? 

 

Informant 

Ja lige præcis. Programarkitektur? 

 

Interviewer 

Ja! 

 

Informant 

Det kan jeg faktisk ikke huske. Men selvfølgelig er det objektorienteret, den måde det er lavet på. 

 

Interviewer 
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Det kunne være rigtig rart for os at have information der forklarer det tekniske system der ligger 
under programmet. Jeg mener vi spurgte sidst om det var muligt at få fat i et eller andet, så vi 
kunne se hvordan det så ud. 

 

Informant 

Jeg skal hvad jeg kan gøre lige på det punkt – nu er det lang tid siden jeg har siddet med det jo. 
Men det er lige en jeg prøve at kigge på, og se hvad der er. Det er mere i forhold til hvis der nu 
skulle være noget kode der er hemmeligt, kan man sige. 

 

Men det som vi tit gør, er at sætte systemer væk fra hinanden. Så alle klasser kun gør én ting. Det 
er meget klassisk. Vi bruger rigtig meget sådan nogle managerklasser. Eksempelvis, der er altid en 
lang, lang liste med de der klasser der håndterer en eller anden ting – en gazemanager. 

 

Interviewer 

Og så kalder i bare dem bare op når i skal bruge dem? 

 

Informant 

Lige præcis. Lige præcis. Jeg tror også meget af det er singletons. Det er en måde at sørge for at 
man altid har adgang til en klasse ved at lave en static instance af noget, og så referer man altid til 
dem. Man kan kun have en ad gangen. Så for eksempel, hvis du har en Game-manager, så vil du 
altid gerne have, at der kun er én af dem, men du kan i virkeligheden få fat i dem fra alle objekter. 
Nogle gange er det en lidt dum måde at gøre det på, fordi det går lidt imod princippet med 
objektorienteret programmering.  

 

Interviewer 

Jamen det lyder smart nok. Vi er kun på andet semester, så vi sidder med processing og prøver 
ting af. Singletons er ikke et begreb vi er stødt på endnu, men det lyder smart. 

 

Informant 

Processing er jo et af mine yndlingsprogrammer. Det lærte jeg også i sin tid. 
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Lyddesign? Det er faktisk mig der har lavet det. Det er meget vigtigt at der kommer en form for 
feedback, specielt når man benytter det her gaze-system, så man kan høre hvornår det er at man 
har trykket på noget. Lyddesign giver også en tilfredsstillelse, for eksempel med rewards og når 
man svarer forkert, altså for eksempel når dørene i spillet åbner op, så kommer der nogle vilde 
lyde, og når den røde skærm kommer frem og så videre. Det giver et eller andet, i virkeligheden er 
det jo bare et billede der skifter, men lige så snart den der lyd kommer på giver det noget ekstra. 
En anden sjov ting er jo så også, at man kan høre det ud af brillen altså hos dem udenfor brillen, så 
de kan følge med i hvornår der bliver trykket på knapper og om det er rigtig eller forkert, det giver 
noget ekstra interaktion mellem dem der spiller sammen. Jeg tror mange af lydene bare var noget 
der blev designet.  

 

Jeg er også lyddesigner, jeg har haft performance design og mit speciale var musiksystemer i 
videospil. 

 

Men lyddesignet er baseret på det science-fiction agtige miljø, så lydene er også science-fiction 
agtige.  

 

Interviewer 

Er der nogle andre designmæssige overvejelser? 

 

Informant 

En ting som var meget sjov var i forhold til hvor svært det skulle være. Fordi det var en iterativ 
proces fandt vi nogle gange at der bare var nogle ting som vi måtte ændre fordi at det var 
uforståeligt for folk. Jeg tror det er i anden bane at der er en ring i loftet, og i første iteration af 
den var der overhovedet ingen der kunne finde ud af hvad det betød, så det måtte vi ændre. Der 
var forskellige ting vi måtte ændre undervejs. Der var også nogle af de her ikoner fra skærmen 
oppe i hjørnet, hvor vi først havde dem som hologrammer i midten af rummet, men det kunne folk 
heller ikke se hvad skulle forestille, fordi vi prøvede at lave det lidt designagtigt, hvor det så endte 
med at det bare blev vist på en skærm i stedet for.  

 

Vi havde også en ide om at der skulle ske lidt mere, og det er så dét her med at man skal væk fra 
den her planet med de kødædende rumvæsner, og det er gør man ved at løse de her problemer 
og hoppe ombord i rumraketten. Man får historien forklaret i starten af spillet, og historien lyder 
at man er den sidste levende på en eller anden planet, og man ringer så hjem til én på jorden der 
kan hjælpe med de her fysikkoder, fordi de her rumvæsner kan ikke finde ud af fysik. Det er både 
printet i manualen og det vises også i starten af spillet.  
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Vi overvejede også på et tidspunkt noget med nogle point, men det gik vi væk fra igen fordi så går 
der konkurrence i den og det er ikke altid det fedeste, selvom at det måske er sjovt at konkurrere 
mod sine venner.  

 

Interviewer 

Så konkurrence var ikke helt det i ville? 

 

Informant 

Nej lige præcis. Men det sjove er jo at man ikke kan regne det ud uden hjælp fra den her manual, 
så det er faktisk ret svært. Og det var også en af de ting vi syntes var vigtige – man skulle 
simpelthen ikke kunne regne den ud uden at bruge noget hjælp. I bane to er der lidt flere clues, og 
banerne bliver sværere og sværere. I starten er det i virkeligheden bare et atomnummer, så der 
lærer man hvordan det periodiske system ser ud. Men så man flere og flere hints og clues til at 
løse problemet. Og så vidt jeg husker skal man bruger alle clues før man kan regne ud hvad det er, 
så det er vigtigt at kigge i tabellerne og lister fra manualen. Og vi valgte kun at inddrage til og med 
periode 4, fordi ellers ville der komme for mange ting at holde styr på. Desuden havde vi et ønske 
om kun at holde det til to cifre så udregningerne for neutroner ikke var det der skulle lægges mest 
energi i.  

 

Interviewer 

Havde i bestemt en målgruppe på forhånd, eller var det noget i fandt undervejs? 

 

Informant 

Det havde vi, det var også derfor at vi ret tidligt i processen begyndte at snakke med de her lærere 
her, for at høre hvad deres behov var.  

 

Interviewer 

I forbindelse med at i var ude at snakke med de her lærere, fik i da nogle resultater? Der er den 
der video på jeres hjemmeside. Drog i noget brugbart fra de undersøgelser? 

 

Informant 
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Det ved jeg faktisk ikke så meget om.  

 

Jeg ved ikke hvor mange downloads den har på de forskellige stores i dag, eller hvem der bruger 
det. Men det er jo gratis nu, og man kan jo egentlig bare hente det og manualen og så spille det. 
Der var på et tidspunkt lidt snak om at det skulle sælges som skolesæt, altså med nogle briller, 
nogle cardboards, og så nogle manualer.  

 

Interviewer 

Det der skete i videoen, virkede overvejende positivt, specielt italesættelserne fra de elever der 
havde prøvet det. Det virkede til at de var glade for det, men sådan er det vel ofte når man prøver 
noget nyt? 

 

Informant 

Ja, der er helt klart noget novelty i VR. Det er jo ikke sådan at det er det mest action prægede spil, 
det er ikke det samme som de spil de spiller derhjemme, Fortnite, Beat Saber og så videre. Måske 
skal man bruge noget mere specielt, da de jo er i en alder hvor de er lidt vilde. Men jeg synes helt 
sikkert at det er et fedt alternativ til at læse en bog. 

 

Interviewer 

Det er netop også det der sammenspil mellem teori og praksis, altså hvor der er en der sidder med 
briller på og en der finder svarene 

 

Informant 

Det er jo på en måde lidt det samme som at spille et kort spil, eller et eller andet. Noget som 
skaber noget diversitet eller afveksling i undervisningen, altså så man laver nogle forskellige ting i 
og lærer noget forskelligt. Man skal selvfølgelig aldrig kun spille det her spil. 

 

Interviewer 

Man kan vel snakke om det der med at nogle ting sidder bedre fast i ens erindringer fordi det er på 
baggrund af et eller andet. Du ved så kan man sige det var den gang vi spillede up n atom. 

 

Informant 
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Ja som en oplevelse, ikke? Der er sådan en læringstrekant hvor man har nogle forskellige ting 
såsom at lytte og så videre. Og der ligger det her spil ret højt oppe i den.  

 

Interviewer 

Men der var ikke mere du kunne tilføje i forhold til videoen? 

 

Informant 

Nej, det er nok mere Mia i skal have fat på der. Og ellers er der Simon, men han er nok træt. Han 
er lige kommet tilbage fra ferie.  

 

Interviewer 

Næste spørgsmål. Har i oplevet nogle problematikker i forbindelse med udviklingen af VR-
materiale og eventuelt brugen af det? 

Informant 

Er det sådan mere generelt det her eller? 

 

Interviewer 

Ja det er om i har fundet nogle sådan specielle barriere? 

 

Informant 

Vi laver tit videoproduktioner, og der ser vi tit den her med at man skal holde kameraet stille. Folk 
vil gerne have et kamera spændt på en eller anden snowboarder så de kan se det i VR, men det 
kommer aldrig til at ske, fordi folk de dør indvendigt og brækker sig ud over det hele, når de ser 
det.  

 

Interviewer 

Så der er noget med at folk godt kan blive lidt syge af det? 

 

Informant 
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Ja, og der er det her med at hvis bliver syge første gang de prøver VR så betyder det rigtig meget 
for deres fremtidige oplevelser med VR.  

 

Hvis man ser det sådan rent udviklingsmæssigt i forhold til forskellige platforme. Vi har stadig en 
masse forskellige platforme, så det her med at udvikle til forskellige platforme kan godt være lidt 
irriterende.  

 

Interviewer 

Altså om det er til computere, PlayStations, telefoner osv.? 

 

Informant 

Ja, lige præcis. Der er nemlig ikke nogen standarder endnu, og fordi det stadig er lidt spædt. Og så 
en anden ting er det her med at det er så tungt. Vi laver ret meget til GEAR-VR, men at skyde 60 
frames med 2x billeder kræver en del, og vi laver meget optimering. Det er meget nemmere at 
udvikle til PC, end det er til mobiltelefoner, fordi der er så meget optimering af alting til 
telefonerne, hvor man har lidt mere frihed når man laver til PC. Til PC kan man være lidt doven og 
lave langsomme algoritmer og være lidt doven med sin 3D-grafik, hvor det stadig vil køre fint nok. 
Det kan man ikke på de her mobilheadset. 

 

Interviewer 

Så der er både noget hardware og noget software mæssigt som stadig holder det lidt tilbage? 

 

Informant 

Ja, jeg vil i hvert fald sige at det er sværere at udvikle til mobilerne, der kræver meget optimering. 
Der er der også når det gælder almindelige spil, men nu hvor VR kræver at der skal spyttes så 
mange billeder ud. Tit er det jo bare låst til 20 frames i sekundet, det er jo ingenting i forhold til 
hvad VR kræver – og det er jo ovenikøbet kun et billede.  

 

Hvad har vi ellers af problematikker?... Meget med optimering. 

 

Interviewer 
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Nu har vi snakket om det her med at det skulle være til undervisning, men at man måske typisk ser 
det som underholdning 

 

Informant 

Ja 

 

Interviewer 

Kan man sige at det måske er lidt vanepræget på en måde? 

 

Informant 

Altså vi laver jo meget lidt spil. Vi laver primært marketing og så meget kunst. Vi har kun lavet et 
spil som er ment til ren underholdning og det er det her Cityscape Repairman. Så for os har der 
ikke været så meget underholdning. 

 

Interviewer 

Men der ligger altid en eller anden ide om underholdning bag? 

 

Informant 

Ja, lige præcis. Medmindre der kommer en kunde, så er det fordi de er kommet til et trace-show 
eller et eller andet. Det handler altid om hvordan kan vi bruge det her medie til et eller andet 
specielt.  

 

Interviewer 

Vi snakkede med en ude fra RUC i går og han sammenlignede rigtig meget imellem om det var 
nødvendigt at bruge VR eller om en almindelig desktop var lige så fint. Har i gjort jer nogle 
overvejelser om i forhold om det er noget der giver mening at producere VR eller om det bare er 
smart? 

 

Informant 

Ja, altså det kommer selvfølgelig helt and på hvilken applikation det handler om. Men jeg mener 
stadig at der er noget wow-faktor i VR som giver helt fin mening at bruge frem for noget andet. 
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En sjov ting er at jeg er begyndt at arbejde i VR. Så kan jeg sidde ude på en strand og sidde og 
programmere. Det er faktisk helt fedt fordi så kan jeg lukke mig helt ude. Jeg bruger det jo 
selvfølgelig fordi jeg er ’inde’ i VR og tester de her ting.  

 

Der er mange kvaliteter som man ikke har ved en desktop. Fitness i VR, du ved, det kan man sgu 
ikke lave på en computer. Hvis man spiller de her boksespil, så er man færdig i flere dage efter, 
selvom man kun har spillet i en halv time. Man har jo bare stået og bokset ud i luften ikke, og arme 
og alting gør bare ondt.  

 

Interviewer 

Vi så godt sidste gang vi her at der var en der stod og spillede Beat Saber 

 

Informant 

Ja det er helt sindssygt. Det kan man ikke gøre på en desktop.  

 

Vi snakkede om visualiseringer. Vi havde det der Argon-atom der. Vi lavede simpelthen 
visualiseringer af sådan nogle ting hvor man for eksempel kan have sådan nogle molekyler og kemi 
ting der er blevet lavet nogle dataset på og så ind i VR for så at stå og kigge på dem. I stedet for at 
sidde og kigge på en computer. Der kan man få et meget større indblik i nogle ting. Man skal 
tænke på at man har det spatiale, altså at man får nogle andre muligheder end at kigge ind ad et 
lille vindue. Man i stedet for simpelthen trådt ind i det. Men så er der selvfølgelig også nogle ting 
som overhovedet ikke giver mening i VR.  

 

Det er meget det her med at man har en helt anden verden man træder ind i. Og man er 
stadigvæk ’her’ når man kigger ind i en skærm. Jeg tror det er meget med det her at man skal 
tænke på om det giver mening at omslutte sig helt. Og det gælder også hvis vi begynder at snakke 
om AR. At det er jo sådan i midten at det hele.  

 

Interviewer 

Det var ham Søren Larsen vi snakkede med derude på RUC 
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Informant 

Det er ham der styrer alt med VR derude nu ikke? 

 

Interviewer 

Jo det er det lige præcis. RUC har jo fået en bevilling 

 

Informant 

Ja, det ved jeg. Jeg skal derud til August og snakke. 

 

Interviewer 

Men ham Søren der han snakkede om at Arizona State University gerne ville lave hele 
bacheloruddannelser i VR, men hvor han så snakkede om at der er rigtig meget læsestof, og der 
havde han den oplevelse at det gav mere mening på en desktop. 

 

Informant 

Helt sikkert! Helt lavpraktisk er det stadig noget lort at læse i VR på grund af den lave resolution. 
Det er dog ved at blive lidt bedre. Jeg har lidt svært ved det inde på min Oculus Rift. Men når man 
får en højere opløsning hvilket nogle headsets allerede har, så går det det lidt bedre. Men nej det 
giver ikke specielt meget mening hvis man skal læse ting i VR.  

 

Interviewer 

Man kan altså lige så godt gøre det analogt? 

Informant 

Ja altså, jeg tror meget man ske se det som, hvornår har det en mening?  

 

Interviewer 

Det kommer an på brugen. 

 

Informant 
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Den dag hvor det er ligegyldigt, og hvor der er så høj resolution i dem at vi lige så godt kunne sidde 
med en bog i VR fordi det hele er tracket og at man allerede er i ’matrix’ så begyder der at kunne 
være noget spændende ting. Men der er nogle teknologiske barrierer som gør at det bare 
overhoved ikke er fedt at læse en bog. 

 

Interviewer 

Nu er vi så allerede ovre i det næste spørgsmål. Hvilke visioner har i for fremtidig udbredelse af 
VR. Hvad kommer der til at ske med det? Har mærket nogle ændringer fra da i startede med det til 
nu? 

 

Informant 

Jeg ved ikke om man kan sige en ændring. Der er selvfølgelig kommet flere ting til siden vi 
startede. Der er jo både AR og VR som uddannelsesspil nu. Jeg ser VR i sådan noget som 
undervisning. Og i forhold til det jeg sagde før, at det her Up n’ Atom det er noget som er til at 
lære og forstå. Et område jeg synes er rigtig interessant er det her med at lave simuleringer og 
visualisering af data. Som jo så er noget der er lidt mere oppe på universitetsniveau, som ikke 
nødvendigvis går ud på at lære, men en faktisk forståelse af visualisering 

 

Interviewer 

For eksempel de visualiseringer i har i spillet, med elektroner, protoner og neutroner, der efter 
man har klaret en bane? 

 

Informant 

Ja, de er dog ikke helt korrekte. Men ja noget i den stil. For eksempel med den her Argonsimulator 
som faktisk er et projekt jeg lavede ude på RUC, som oprindeligt var nede i den der Experience 
Cylinder, men hvor det faktisk er rigtig matematik som der er. Så det er faktisk de rigtige 
algoritmer og så videre der ligger til det. Men det her med at man kan bruge til som et redskab til 
at forstå verden og forstå nogle simuleringer og nogle modeller og så videre. Så ikke det 
nødvendigvis er læring men forståelse af naturvidenskab. Der ser jeg nogle ret interessante ting. 
Og der tror jeg det kommer til at kunne bruges fordi der er det her med at man ser det fra et nyt 
perspektiv. Altså se det på en anden måde, end at sidde at kigge på en skærm. Lad os sige at det er 
en visualisering af en graf, det kan man enten tegne som en streg med nogle punkter, eller man 
kan skrive positioner ned på dem. Så det handler om hvordan man visualiserer. Den ene er måske 
lidt nemmere at forstå end den anden her er. Så med VR kan skabe en ekstra dimension til at 
forstå nogle ting. Der ser jeg nogle egenskaber ved at have alt det spatiale overblik over tingene.  
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Interviewer 

Ja. Og tilbage til spørgsmålet om det med om der var sket en ændring. Der selvfølgelig kommet 
mere VR med tiden, men er folk blevet accepterende overfor det, eller har de altid været det? 

 

Informant 

Man har altid fået et lidt skeptisk syn. Men det skal man nok også, for tit at man for begejstret 
over en ny teknologi, altså det her med novelty igen. Hvilket selvfølgelig også kan være en god ting 
nogle gange, det kan sagtens være fedt fordi den nye teknologi gør det hele spændende. Men det 
er meget vigtigt at der stadigvæk, også fra et didaktisk synspunkt, at der bliver lavet noget 
forskning i hvordan det bedst virker og hvordan det virker. Så simpelthen lave nogle målinger på 
hvad det her medie egentlig kan bruges til i stedet for bare og lavet det. Det er tit noget man 
kommer ud for, altså at vi så mangler viden om en ny teknologi, hvor vi så bliver nødt til at udvikle 
noget uden at vide noget om det. Men jeg er glad for design based research. Så det er jo bare at 
lave et spil og se hvilken viden der kommer ud af det haha. Det er jo meget sådan noget man laver 
på HumTek. 

 

Interviewer 

Det er det i hvert fald. Det kan vi love dig for! Har du mere Frederik? Nej ikke umiddelbart, men 
der var selvfølgelig lige det der med nogle undersøgelser i forbindelse med den der youtube-video.  

 

Informant 

Ja, jeg har jo egentlig bare udviklet det og så hoppet videre til næste projekt. Så jeg kan ikke rigtig 
huske det, plus at det jo er rigtig lang tid siden. 

 

Interviewer 

Spørgsmålet er vel også bare om det er en reklame for produktet på en måde end det er et bevis 
for et resultat i har brugt til noget videreudvikling? 

 

Informant 

Altså der har jo ikke været nogle forskere ind over og undersøge hvordan virker det her. Så på kan 
man sige at der ikke er nogen testemonials derfra. Men om man kan sige noget definitivt herudfra 
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og sige at de faktisk lærer noget? Det ved vi ikke. Men det kunne jo være fedt hvis der var nogle 
der prøvede at finde ud af det.  

 

Det hed Up n’ Atom, ikke? Ja det var godt jeg spurgte om det selv haha? Det har over 100 
downloads. 7-9 klasse står der her. Det har fået et review med en stjerne, eller fem stjerner og et 
review. 

 

Interviewer 

Jamen så var det jo det. Lad os kalde det et job done. Super fedt at du havde tid til at snakke med 
os. 
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Bilag 6 - Interviewguide til 7.a. Borup Skole 

 

Indledende interview - semistruktureret 

Hvad mener eleverne, der kan gøres for at skabe interesse for de naturvidenskabelige fag? 

Hvad fortæller eleverne på Borup skole at er nyt ved fysik/kemi efter afprøvningen af Virtual 
Reality (Up’N’Atom)? 

Indhold Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Her finder vi status quo for 
elevernes motivation inden vi 
udsætter dem for Up’n’Atom 

Hvorledes italesætter eleverne 
deres motivation for de 
naturvidenskabelige fag? 

Hvad er godt ved (fysik og kemi)? 
 
--- hvorfor 
 
hvad er dårligt ved (fysik og kemi)? 
 
--- hvorfor 
 
Hvordan er fysik og kemi i forhold 
til andre fag? 
 
--- hvorfor 
 
Hvad giver dig lyst til at møde op til 
undervisningen? 

 
--- hvorfor 

 

Hvad får jer til at se frem til 
fysik/kemi? 

 

--- hvorfor 
 
Hvad giver jer lyst til at høre efter i 
fysik og kemitimerne? 
 

--- 

 

Forklar hvad giver jer lyst til at 
lave lektier til fysik/kemi? 
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Har i laboratorieøvelser? 

 

• Hvis ja: prøv at forklar 
hvordan det er at 
arbejde på den måde 

 

 

Hvad føler i, i er gode til i 
fysik/kemi? 

 

Foklar hvordan det føles at 
være god til noget? 

 

Hvad er den bedste fysik/kemi 
oplevelse i har haft? 

 

Skal bidrage med diskussionsemner 
som skal vendes i 
diskussionsafsnittet. Eks: Hvad vil 
eleverne gerne have kontra hvad 
der giver mening. -> Skal føres 
videre over til en perspektivering 
omkring hvad der skal satses på i 
forbindelse med de 180mio kr fra 
den naturvidenskabelige strategi. 

Hvilke forslag har eleverne til 
forbedringer af undervisningen på 
baggrund af 
motivationsitalesættelsen. 

Hvad er jeres yndlingsfag her på 
skolen? 

 

Hvad gør at netop dét er dit 
yndlingsfag?  
 
---  

 

Beskriv Hvordan vil den perfekte 
fysik og kemi time være for jer? 

 

--- 

 

Hvordan synes I Fysik/kemi kan 
forbedres? 
 
--- 
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Opfølgende interview – semistruktureret 
Hvad fortæller eleverne om deres motivation for det naturvidenskabelige felt, når de bruger Up n’ 
Atom? 

Indhold Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Her skal vi finde ud af hvordan 
motivationen er blevet ændret 

Hvorledes italesætter eleverne 
deres motivation for 
naturvidenskabelige fag, efter at 
have prøvet Up’n’Atom som en 
del af undervisningen. 

Hvad synes i om virtual reality? 

 

--- 
 
hvad synes i om “up n atom” 
(spillet)? 
 
--- 
 
Forklar hvad der er anderledes 
ved undervisningen formen? 

 

--- 

 

Forklar med jeres egne ord 
hvordan dét er anderledes 

 

--- 

 

Beskriv hvordan det var at 
arbejde sammen om et problem 
på denne måde 

 

--- 

 

Hvilken betydning har det for 
dig at der er afveksling i 
undervisningen 

 

--- 
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Hvad betyder det for dig at 
kunne bruge VR i 
undervisningen 

 

--- 

 

Beskriv om alternativ 
undervisning kan gøre at du ser 
frem til en fysik/kemi-time  

 

Her skal vi finde svar på om 
gamification er en vej til 
motivation, da motivation er et 
element i læring.  

På hvilken måde skaber 
gamification motivation i 
undervisning. 

Forklar hvordan det var at spille 
et spil i undervisningen? 
 
--- 
 
Hvad gjorde det ved 
undervisningen, at få lov til at 
spille et spil? 
 
--- 
 
 

 

 Hvilke barrierer og utilsigtede 
effekter findes ved brugen af 
virtual reality som 
undervisningsmateriale. 

Er der nogen ting i godt kunne 
savne ved brugen af virtual 
reality i forhold til almindelig 
undervisning. 
 

--- 
 
Hvilke ting kunne ændres i 
forhold til virtual reality? 
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Bilag 7 – Interviewguide til Khora 
 

Indhold 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

• Hvordan bliver der 
skabt interesse for de 
naturvidenskabelige 
fag? 

 

• Hvilke relationer har 
firmaet Khora med 
virtual reality? 

 

• Hvad er firmaet Khora, 
og hvad laver det?  

• Hvorfor lavede Khora et 
program med henblik 
på undervisning? 

• På hvilket grundlag 
fandt Khora 
programmet 
“Up’n’Atom” relevant 
for virksomheden på 
baggrund af 
programmets 
målgruppe. 

 

• Hvorfor har Khora lavet 
programmet 
“Up’n’Atom”? 
 
Har der været  
 
Hvem kontaktede jer? 
 
Var det noget der blev 
tjent penge på? 
 

• Hvilke processer finder 
sted, når en kunde laver 
en bestilling hos Khora? 

• Foretager Khora nogle 
undersøgelser forud 
eller efter et VR-
projekt? 

• Foretager Khora 
empiriindsamling forud 
for et VR-projekt? 
Hvis ja, hvordan 
foretager de dem? 

 

 

 

• Hvordan finder Khora 
ud af hvilke behov, der 
skal dækkes i deres 
‘Virtual Reality’-
projekter?  

• Eksempelvis 
“Up’n’Atom”? 
 
Foretages der nogen 
iterative processer? 
 
Interviews? 
 

 

• Hvilke teknologiske 
systemer og indre 
mekanismer lægger bag 
programmet 
“Up’n’Atom”? 

• Hvordan har Khora 
udviklet programmet 
“Up’n’Atom”? 

 

• Hvordan fungerer 
programmet 
“Up’n’Atom”? 

• Engine 
• Programmeringssprog 
• Brugerinterface 
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• Controls 
• Tanker om platformvalg 
• Programarkitektur 
• Lyddesign 
• Andre designmæssige 

overvejelser 

• Hvilke resultater har 
brugen af programmet 
“Up’n’Atom” gjort for 
de studerende, som 
deltog i Khoras YouTube 
video? 

• Hvordan har de 
studerende italesat 
deres erfaringer med 
programmet? 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qKn4Y60I
2qI 

• Hvilke empiriske data 
bragte programmet 
”Up’n’Atom”? 

 

• Hvilke resultater bragte 
undersøgelsen af de 
studerende fra jeres 
YouTube video til 
programmet 
“Up’n’Atom? 

 

• Hvilke drivkræfter og 
barrierer spiller ind i 
udviklingen af 
programmer? 

• Hvilke drivkræfter og 
barriere findes der ved 
brugen af det 
teknologiske system 
‘Virtual Reality’? 

 

• Har Khora oplevet nogle 
problematikker ved 
udviklingen af ‘Virtual 
Reality’-programmer? 

 

• Hvilke intentioner har 
Khora om at udvikle 
flere VR-programmer til 
undervisning? 

• Er VR-programmer til 
undervisning økonomisk 
plausibelt? 

• Hvilke visioner 
har Khora angående 
udbredelse 
af ‘Virtual Reality’ i 
undervisningen?  

 

 

 

 


