
I vores andet interview interviewede vi Christian Randby Toft, der er Multimediepædagog og 

IT-ansvarlig på Fulgsanggårdsskolen i Virum. Vores interview fandt sted den 6. november 

2020, på Fulgsanggårdsskolen. Han har været uddannet siden 2003 og er meget interesseret i 

teknologi og hvordan man kan implementere teknologi i undervisningen. Vi havde på 

forhånd sendt ham en mail hvori vi præsenteret vores idé for ham, så han kunne forberede sig 

en smule på forhånd. Undervejs i vores interview viste vi ham vores storyboard, der er en 

visuel beskrivelse af hvordan vi tænker brugerens rejse skal foregå gennem vores program. 

Storyboardet vises fra lærerens synsvinkel. Interviewet tog cirka 40 minutter og nedenstående 

er den fulde transskribering af interviewet. 

Interviewet 

Os: Sådan AR generelt i undervisningen. Hvor tror du at det ville være bedst for eleverne i 

undervisningen? Ift. Klassetrin og fag. 

Christian: Jeg tænker det er ret bredt, for det kommer an på hvad du vil. Hvis du skal arbejde 

i matematik og du skal tilgå en eller anden form, og det er areal og omfang, så der er der jo et 

eller andet med at kunne tage fat i det og dreje det. Så det ligger både godt op til matematik 

og håndværk og design. Også i dansk for den sags skyld, skal du skrive om et eller andet så er 

det fedt at kunne gå ind og undersøge det på en eller anden måde. Det jeg syntes er rigtig 

sjovt at arbejde med er det der lag hen over virkeligheden, at du f.eks... Vi lavede et projekt 

med Aurasma hvor vi lavede en boganmeldelse, altså en videoboganmeldelse af en eller 

anden bog de havde læst. Den video lagde vi som lag oven på forsiden af bogen, altså så 

forsiden fungerede som en QR-kode til når du har din mobiltelefon hen over, så tonede 

videoen frem på bogen og så kunne de stå med bogen i hånden og kigge på videoen af 

eleverne der anmeldte denne her bog der sagde “ Den er vildt fed fordi sådan og sådan” og de 

havde gjort virkelig meget ud af de her videoer, så det var blevet trailere for bogen. Men det 

er sådan noget, der syntes jeg at det begynder at blive rigtig fedt, for så kan man ligesom 

koble flere og flere ting sammen og så ligger det usynligt så man kan se en kæmpe udstilling i 

et rum som det her og tænke “okay hvor er udstillingen henne?” Men du går bare på 

opdagelse i billederne eller i dørhåndtaget og der så er en kunst installation, men nu er det 

som sagt dødt, så jeg går på jagt efter det næste nye. Lige pt. Er det Hololink, det var dem jeg 

nævnte som er det dansk start-up, som vi har været ude og interviewe, i mit andet eller tredje 

projekt som jeg har kørende. Vi skal ind og snakke med Khora her næste mandag og 

interviewe dem og ligge op i podcasten og så ligger vi også en video op derinde fra. Vi skal 



nok tæske dem igennem med spørgsmål, fordi de laver de her fede ting, hvor man siger: okay 

det er der vi gerne alle sammen vil hen. Vi har f.eks. en elev her på skolen som har været en 

del af det. Hun har muskelsvind, så en del af sin tid så er hun indlagt og hun kan ikke følge 

ret meget med i undervisningen her på skolen. Så når hun er bundet til seng eller sin stue, så 

får hun VR-briller på og kan komme til at opleve noget andet, de har lige kørt et stort projekt 

med Khora. 

Os: Det har de lavet her på denne her skole? 

Christian: Det har de så lavet med en af eleverne fra denne her skole, det var derfor at jeg 

blev opmærksom på det. Og det giver det der billede af, at det er ikke Beat Saber der er det 

næste fede inde for AR og VR det er det der lag på virkeligheden, det der med at gå rundt og 

opleve ting kan man sige. 

Øh altså jeg tænker at når man skal lave noget, ligesom det her med eleverne der skulle på 

bogopdagelse, så giver det et eller andet fedt. 

Os: De er glade for det? 

Christian: Altså de syntes jo at det er vildt fedt! Altså det er jo det fedt produkt på flere 

måder for det er det her usynlige produkt, du kan ikke se det, men på denne her bog eller 

denne her forside der ligger der faktisk en video af mig, og prøv at se når jeg tager min 

telefon hen foran. Og det spiller jo enorm fedt, men så blev produkt solgt og så ødelagde de 

produktet, så det er også noget med at tiden skal være moden til det, jo flere man for 

præsenteret for hvor lækkert et produkt det er, jo flere vil også arbejde med det. Jeg kan godt 

mærke for eksempel at dem, der skal lave AR som en del af deres undervisning de gør det 

hvis jeg fx er der til at hjælpe fordi så kan jeg klare de der små problemstillinger, for de 

stadigvæk er uoverskueligt for dem når de står med et eller andet. Pludselig står der en med 

en Windows Phone, hvad gør du så? Når der står en eller anden med at der kommer en pop 

up på skærmen, så siger de “Hvad nu? hvad skal jeg nu forholde mig til?” samtidig har jeg jo 

25 elever som jeg skal holde styr på. Og det jo bare den problematik, der altid har været at 

teknologien kommer ind på skoleområdet relativt tidligt og så står man med en masse 

mennesker, der skal omstille sig til det samtidig med de skal holde lidt øje med pensum og 

holde 25 elever tilfredse eller noget lignende. Så altså jeg vil sige hvis man skal arbejde med 

AR, så tror jeg det vigtigste altid vil være en super brugervenlighed og en super forklaring af 

hvordan tingene fungere og muligheden for at opsøge viden omkring det for eleverne selv. 

Og det her med at hvis vi skal ind og kigge kunst, så skal vi kigge på billedet, og vi skal 



kunne se billedet og vi skal kunne se viden omkring billedet. Men vi skal også lynhurtigt 

kunne gå på YouTube og finde ud af “hvorfor virker det ikke? Eller hvad er det jeg gør 

forkert” eller sådan noget lignende. 

Os: Vi har lavet et storyboard, for at visualisere det og forklare det (vores idé) som jeg tænkte 

du nok gerne lige ville se bare sådan så vi er på helt samme bølgelængde. 

Forklaring af storyboardet: første slide, der omhandler problematikken ift. Afstanden 

bliver forklaret. 

Os: Hvordan har i det ift. når I skal ud at besøge museer. Har du været på nogle udflugter og 

hvordan er det og har i problemer med afstand? 

Christian: altså jeg vil sige vi er ret velsignet. Vi skal bare lige ned til Virum station og så vi 

inde i København til de fleste museer i løbet af relativt kort tid. Hvor man kan sige hvis du 

sidder i Thyborøn og skal tilgå SMK så kommer du ikke afsted. Så er det jo netop fedt at 

have de her muligheder. Så jeg tror man skal tænke netop også i nærhedsprincipper, at for en 

folkeskole i Storkøbenhavn så kommer de der ind. Men for en skole i Thyborøn så kommer 

de ikke der ind og for en skole i Roskilde så skal de i hvert fald tænke sig om før de skal 

afsted. De skal afsted tidligt, man skal ikke langt væk før at museerne er for langt væk. 

Os: Vi har snakket om at vores problem er tilgængeligheden og i forhold til ressourcer. Vi vil 

gerne høre dig også om hvordan I gør ift de her ture når I tager på museums ture. Sætter I så 

en hel dag af til det? 

Christian: jo altså det er det for det meste. Så sætter man en hel dags tur afsted. Nogle gange 

kan man lave nogle ture, der starter klokken 10 eller det kommer så også an på åbningstider. 

Vi har stået over foran frilandsmuseet et par gange og ventet en hel klasse og tænkt ‘godt vi 

gik klokken 08 når de åbner klokken 10’'. Og så er det noget med hvornår det giver mening 

også. Men de fleste museer er åbne der for at komme ind til København og hvis man skal 

afsted med mindre børn skal man også tænke en del transporttid fra stationen til museet bare 

det at gå. Hvor imod med de større elever er det et mindre problem. I nogle situationer vil 

man kunne sige ‘vi mødes et eller andet sted’ hvis det er i området i hvert fald. Så er det ikke 

det store problem. Men man kan ikke helt kræve at de bare mødes på SMK for eksempel. 

Os: men I har jo aldrig været, nu bruger vi jo her eksemplet med AROS, men der kunne jeg 

jo forestille mig at i for eksempel aldrig har været. 



Christian: nej 

Os: så hvis i nu skulle arbejde med et stykke kunst eller en skulptur fra AROS så ville det jo 

ligesom være her at vore app kunne blive implementeret og hjælpe skolegangen. 

Christian: ja, helt klart 

Forklaring af storyboard fortsættes 

Christian: hvis det er noget i laver i samarbejde med Aros så ville man jo tænke QR kode på 

stedet til download. Det er altid fedt at kunne sige, “det er bare det, sæt i gang". En ting er 

helt sikkert hvis du står foran en klasse på museet og beder dem om at downloade den her app 

så hører halvdelen det og den anden halvdel vil sige “hvad for noget? Jeg kan ikke finde den, 

jeg har stavet det forkert” og alt muligt andet. Og så der altid de sjove, der hedder “jeg har 

ikke noget plads på min telefon”. Så det taler simpelthen for at den er downloadet hjemmefra. 

Sørg for at få den downloadet hjemmefra. Det er så spørgsmålet om den bliver, men det er 

altid spændende. 

Forklaringen af storyboardet fortsættes  

Os: Det er vigtigt at det er skoleorienteret. Altså at det er læringsorienteret og det ikke bare er 

en “nu løber vi rundt og så der AR og sådan”.  

Christian: Altså jeg vil sige, nu tænker vi allerede i 3D printede eller 3D scannede modeller. 

I virkeligheden kan det jo også bare være et stykke video, der ligger ind over af en 

museumsguide, der fortæller om stedet eller lignede. Og så er det jo nemt lige pludselig at 

sætte nogle elever til at lytte til en guide fordi de kan smide deres egne hovedtelefoner i og 

stå og lytte til guiden. Og de skal ikke følges med en gruppe hvor nogle lige står og snakker 

ved siden af og man kan ikke høre hvad hun siger fordi hun snakker lavt og sådan. Og lige 

præcis hende de har fået det er hende den kedelige. Men det er ikke hende man vælger til 

videoen. Så I har nogle flere muligheder, tænker jeg end visningen af modellen ved også at 

sige fortællingen omkring det. Nu siger i fakta boks, så du ude i læsning igen. Så er 

spørgsmålet altid “for man læst det som elev eller får man fanget det bedre på video?”. Det 

var bare lige en tanke.  

Os: Da vi snakkede med Christine fra Glyptoteket, fandt vi også ud af at det også kan være 

god forberedelse for eleverne. Man kan forberede klassen på en sjov og visuel måde 



Christian: Og nu skal man ud at finde det i virkeligheden. Det bliver en anden jagt, det er 

helt sikkert. Forstå mig ret i overført betydning, det bliver den der Pokémon jagt. Jeg har set 

den der nu skal jeg ud at finde den i virkeligheden 

Os: Det kan godt være vi også skal tage højde for at det skal være brugervenligt for børnene. 

Nu har vi taget udgangspunkt i læreren og vejledning, men også som du (Christian) siger, 

skal det være brugervenligt for børnene. 25 unger hvor en lærer skal hjælpe dem... 

Christian: Det der med at komme ned i elevernes verden. At det ikke nødvendigvis er 

læreren der skal være forberedt på problemstillingerne der kan opstå, men også eleverne kan 

løse dem når de oplever dem. Så det er lige let at tilgå. Det gør det nemmere. Så får man også 

lynhurtigt de der elever der får set ting, som kan dem og som lynhurtigt får sat sig ind i 

appen, fordi de synes den er spændende. Så kan man som lærer sige “gå lige over og spørg 

Susanne (eksempel på elev), hun er skarp i det her”. Og det er jo ret fedt, når man får 

muligheden for at korrigere ansvaret væk for læreren så de får ansvaret for den læring der 

skal foregå i stedet for. 

Jeg tænker det er sådan en meget god pointe at have med, at det er brugervenligt og dermed 

har læreren fokus på det pensum de kom med i forvejen, som de skulle redegøre for. Jeg 

synes når jeg snakker med lærere som har prøvet at køre et tungt teknisk eller et nyt teknisk 

projekt, så ofte når man spørger indtil hvordan det gik, vil de sætte fokus på det tekniske.  

Altså de vil sige “børnene synes det var fedt”, men de vil også sige “jeg havde en masse 

problemer med det og det og det”. 

Os: Der vil altid være ting 

Christian: Og der vil altid være ting... og det er der jo. Som jeg altid har sagt: det er et 

spørgsmål også hvordan man går til det.  Jeg havde teknologiforståelse valgfaget her for et 

par år siden, da det stadig kunne køre på den måde som det gjorde. Og man kan sige noget af 

det bedste jeg vidste var at planlægge undervisningen og så duede skærmen ikke.  For jeg sad 

jo men en bunke elever som vidste at de skulle have forståelse omkring teknologi og der 

findes jo ikke en bedre måde en at sige “3 bud på hvorfor skærmen ikke virker?”  og så sad 

de jo og sagde: “har du tændt den? Sat stikket i? Se nu er vi godt på vej. Selvfølgelig har jeg 

det, men så kunne jeg jo lige tjekke”. Og så stille og roligt er man ligesom i gang med en eller 

anden proces hvor vi skal forstå noget teknologi. Det kan godt være det ikke lige blev det 

som jeg havde planlagt, som vi startede med, men man kom ind i en tankegang rimelig 

hurtigt at lad os prøve at fejlfinde, lad os prøve at undersøge, lad os prøve at bryde det og 



sige: det er ikke bare at du trykker på skærmen og så virker det, for det gør det nogle gange 

ikke. Og så er det meget godt for eleverne at lære det der at nogle gange at sige: og hvad gør 

man så? Så spørger man læreren? Neeeej! Er der et skridt du kan inden det? Så hvis man kan 

indarbejde det i sin app eller nu ved jeg ikke om i vil køre den som app? 

Os: Vi har sagt program, men når det er med AR, så skal det jo være med en tablet eller en 

smartphone. Du kan jo ikke køre det gennem computeren. 

Christian: Altså Hololink kører browserbaseret. Så har du mulighed for at arbejde i det i 

browseren og så åbne det op på telefonen i browseren. Så kan du bruge kameraet i telefonen 

på den måde men du kan samarbejde med computeren. 

Os: Og hvad med computeren så? Skal man så ikke have et kamera? 

Christian: Jo lige præcis, men jeg tror netop den der tanke med at lave det dobbelt ik, så du 

kan den klassiske app tanke at det er alle de mest standardfunktioner ligger appen og skal du 

virkelig i bunden, skal du måske selv lave produktet, skal du selv skabe 3D-modeller, så er 

det meget fedt at du kan gå ind via computeren og så det allerede koblet op på en eller anden 

måde. Du kan importere dit 3D-objekt fra. Så kan du smide det over i dit program som så 

sørger for det også virker på din telefon. Det gør det nogle gange nemmere synes jeg at 

arbejde på den måde. At de tungere processer ligger på en computer og de hurtige- og de 

smarte funktioner ligger på telefonen eller tablet. 

Os: Det er også fordi vi har en hel masse forskellige idéer af hvad det skal være. Så snakkede 

vi om at man skulle lave et museum i klasselokalet, men så skal man ligesom designe det ud 

fra klasselokalet og her er der ligesom en væg midt i det hele og nogle klasselokaler ser jo 

forskellige ud. Så det er også mere i forhold til hvad der ville være mest praktisk i forhold til 

det. Ja der er mange små forskellige problemer vi hele tiden støder på. 

Christian: Ja, jeg vil sige hvis du skal designe et rum der skal benyttes til det og optegnet et 

rum til det osv osv, så skal du komme igen til det faste rum medmindre du skal optegne til lad 

os sige på VR briller, så indtegner du en zone og siger det er er inde for denne her zone. Du 

skal finde en plade der er 4x4 og held og lykke med at finde det i et klasselokale, hvor der er 

borde, stole, tasker og alt muligt andet. Altså du skal bare finde et plain stykke 4x4 gulv uden 

nogle forhindre på. 

Os: Så er det jo selvfølgelig lidt svært at lave det AR, så skal det være VR hvor man kan gå 

ud på en fodboldbane, men det er heller ikke lige nemt. 



Christian: jeg tænker det kunne være fedt, jeg ville foreslå at bruge f.eks. det her lokale, et 

lokale folk netop bruger til det her (hentyder til det multimedie værksted interviewet foregår 

i) 

Os: Hvis man så nu skulle arbejde med det her og siger vi har historie med 4. klasse, og vi 

skal undersøge nogle græske templer og så kunne man så sige vi går her over og så har vi så 

lavet et lille Athen i det her klasselokale. Det kunne man jo godt sige. 

Christian: Så kan man placere søjler op ad en væg osv. så har du fornemmelsen. Så er det 

igen det der med at sige at hvis du kan skabe rummet omkring dig så eleverne kan træde ind i 

det og det kan optages, så du har muligheden for at fotografere eller recorde på en eller anden 

måde hvad du ser på din skærm, så får du måske også nogle ekstra muligheder. Også hvis du 

skal tilgå en skulptur og sige vi skal skrive om det og det. Det er nok mere gymnasierne, vi 

skal redegøre for det og det f.eks. i old eller et eller andet lign. Så er det måske meget fedt at 

kunne zoome ind på den, tage et billede og sige her kan man se et eller andet. 

Os: Det var lidt det der var idéen. Også som det første at eleverne blev mere interesserede. 

Jeg kan huske da jeg havde oldtidskundskab og man skulle sidde og kigge på de der søjler på 

en eller anden oldgammel hjemmeside. Det er jo ikke så fangende, så det var lidt her hvor 

vores program skulle komme ind og gøre det lidt mere interaktivt og sådan noget. Kunne du 

godt se dig selv, lad os sige at vores produkt bliver spitzen klassen og det virker, ville du så 

kunne se dig selv implementere det (i din undervisning) 

Christian: Sagtens sagtens. Altså som jeg siger, jeg leder altid efter mit næste AR-værktøj og 

fordi jeg har prøvet at have noget der virkede. Derfor kan man sige at jeg ikke er nervøs for at 

kaste mig ud i det næste og jeg tror mange skal ud og opleve muligheden i det, så vil de 

naturligt opsøge det igen. Så kan vi jo også lave det når vi nu skal, hvad ved jeg, have fransk 

så smider vi da lige Eiffeltårnet op på et bord i hjørnet eller et eller andet lignede og så skal to 

elever stille sig foran og føre en samtale. Noget med hele tiden at lege i det her rum og det er 

derfor jeg tror også det her med at kunne sige at hvis du kan fotografere eller videofilme det 

der foregår på din skærm samtidig, så skaber du igen nye muligheder for forbrugeren? Jeg 

kan ikke forestille mig andet et at folk gerne vil bruge det også fordi at lærer også gerne vil 

bruge noget, hvor de ved de kan få læring ind på en sjovere måde. Der vil altid være nogle 

som holder fast i det som de har gjort og sige, at det er jeg god til, det er min ekspertise. Det 

er min tilgang til denne bog osv. Og de vil holde fast i det. Og de kommer ikke til at sige "I 

dag skal vi lave noget med jeres smartphones". De kommer til at sige "Lig dem væk". 



Men stille og stille roligt kommer der flere og flere ud. Der er jo en hel linje af lærer, nu her, 

der bliver uddannet ude på Campus Carlsberg, som hedder "Future Class Room Teachers". 

Det er folk der bliver udannet med speciel fokus på teknologi i klasseværelset. Det siger lidt 

hvad der kommer ud nu, ik? Hvis I har brug for at snakke med en derudefra, så har jeg en 

ven. En ven jeg laver podcast med. 

Os: Men ellers sådan generelt, er alle lærer begyndt at bruge teknologi mere i 

undervisningen? 

Christian: Ja, i høj grad! Jeg kan ikke forstille mig andet end, i løbet af de næste fem år, så 

kommer der til at ske rigtig meget, og i løbet af ti år, vil man ikke kunne genkende 

folkeskolen. Man kan slet ikke forstille sig, hvordan den har været før. Folkeskolen har 

gennemgået, voldsomme… Reformen er en ting, men også bare, hvordan man tænker på 

folkeskolen, og hvordan man driver folkeskolen, er helt anderledes. 

Jeg har været her i mange år, som uddannet i 2003, og før det som medhjælper, så. Og jeg 

kan ikke på nogle måder genkende skolen fra da jeg startede til nu. Det er ikke den samme 

skole. En ting er selvfølgelig bygningerne der bliver skiftet, skoleinspektør osv. men hvordan 

man gør. Det er ændret fuldkommen. Jeg tror ikke… Jeg kan ikke forstille mig, at man ikke 

også vil opleve lige så store ændringer igen. Det vil betyde at folk vil begynde at bruge… Der 

vil komme flere nyuddannet lærer, som ikke har prøvet den "gamle" type skole. Og de vil stå 

og sige "Vi skal jo lave noget, som på en eller anden måde sætter noget i gang" og de vil 

gerne lave noget nyt og spændene, og er vant til at arbejde med deres egne skole (henviser til 

blandt andet Future Classroom Teacher). Og med det sagt, så er det ikke fordi de gamle ikke 

vil gøre det. Der er jo masser af dem, som blev lærer fordi de ville trække i klasselokalet og 

sige "Se nu skal vi lave noget det og I skal lære noget samtidige". Og de vil stadig gøre det, 

de vil stadig søge nye løsninger og nye måder at gøre tingene på. Og der er mange måde at 

gøre tingene på. Der er jo nogle der vitterlig er gode til at gøre en tekstbog spændene og hvor 

man sidder og tænker "Der er absolut ingen grund til at rykke personen ud af sin comfort-

zone, for at rykke det over på en telefon", hvis de alligevel kan gøre det de laver spændene, 

ved at interaktive eleverne. 

Jeg var jo heldig at jeg havde en god oldtidskundskabslærer. Som virkelig fortalte os om 

søjler, og hvor man bare sad og tænke at det aldrig bliver spændene, men så præsenteret hun 

Odysses, og så blev det jo lige pludselig spændende. Så begyndte vi at snakke om alle de der 

ting, hvor hele klassen begyndte at række hånden op i vejret og deltage i undervisningen, og 



redegøre for hvorfor søjlerne så sådan ud. Og så tænker jeg "Når, det var relevant... Det 

virkede det bare ikke som i starten". Så at sige til hende "Nu skal du begynde at bruge din 

smartphone", det er jo hul i hovedet. Det er ligesom bare at tvinge hende tidligt på pension. 

Så vil hun tænke, at det nok ikke er sjovt mere 

Christian: Hvad tænker i jeres timeframe er længere fremme og skulle lave noget? 

Os: Ja, det er jo et hypotetisk projekt. Vi skal aflevere lige inden jul. Så vi har ikke alverdens 

tid. Vi vil gerne have testprøvet vores prototype. Vi vil gerne se børnenes reaktioner. Hvad de 

syntes om den og det her og om det er spændende. 

Christian: Hvilket klassetrin, kunne i tænke jer at have? 

Os: Ja, det vil vi egentlig også høre, hvad du synes. Hvor virker det relevant? 

Christian: Lige så snart du kommer ud af… Nej, halvvejs igennem 4. klasse. Så kan man 

være sikker på at de alle sammen har mobiltelefoner. De fleste har den i udgangen af 

tredjeklasse, heroppe. 

Os: Og i fjerdeklasse har de kendskab til, hvordan det fungere osv.? 

Christian: Ja, nogle har, men ellers er der noget terminologi man kan overføre. AR er jo 

PokemonGO. Så der skal man gå på jagt, ligesom PokemonGO. Der skal man gå rundt med 

sin telefon og se om man kan finde nogle af de skulpturer eller placere nogle af dem. Vi er 

også vant til at pokemonGO. Så altså, det vil man kunne gøre i fjerdeklasse, hvis det 

handlede om at gå på jagt. 

Hvis man så kigger på f.eks. Dem der sidder herinde, de er jo niendeklasser, de er i gang med 

projektuge. For dem vil det være piece of cake at gå ind og få det til at virke. 

 Os: Vi tænker jo om de syntes det er kedeligt jo ældre de blev eller om... 

Christian: Det vil det næsten altid være ligegyldigt hvad.  Altså, vi undgår syvende. syvende. 

er et lorte år, der er ikke noget godt i syvende. Sorry to say, men syvende er bare, ja. Alt er 

kedeligt, og alt er dumt. 

Os: Så mellem fjerde og syvende klasse? 

Christian: Mellem fjerede og syvende klasse vil man godt kunne lave det, hvis du gik op i 

ottende og niende så vil spørgsmål være, hvordan man præsenteret det. Hvis man skulle lave 

det med en niende… nu tænker jeg over hvilke klasser jeg har. Jeg har dem i bevægelse, der 



har jeg tredje, fjerede og niende. Og det vil altså være de nemme og implementere det i og 

lave noget der. Der vil jeg tænke, at i niende, hvis man præsenteret dem som, det projekt I har 

lavet, at I altså også bliver en del af projektet, for det viser jo lidt at det kunne være dem om 

nogle år. 

Os: Ja, sådan en gammel elev… 

Christian: Ja, så sælger vi dem all in.  Fordi det vil jeg tænke, de vil syntes er okay, "Okay, 

de er så tæt på, det vil være næste skridt for dem". Det vil have en anden vinkel for dem end, 

at jeg står og siger “nu skal vi lave noget som er ligesom Pokémon GO". Så vil de kigge på 

mig og sige "Ja, fedt spil… Det har vi prøvet" 

Og der tænker jeg, at hvis man går ind med dem i fjerde og siger "Vi har nogle der har et 

produkt som de gerne vil vise jer, de vil gerne teste det af på jer, hvor I skal prøve at gå på 

opdagelse og finde/placere/lære om skulpturer". Gør man det med en klasse, så vil de fjante 

rundt og grine og lave alt muligt andet osv. Men hvis man så spørg dem bagefter, så vil det 

have en eller anden relevans. Også fordi det er jer. Altså, hvor det vil kræve end mere 

gennemarbejdet plan tror jeg, for at, hvis man nu var bundet op til en decideret undervisning 

også sige når I kommer ud af det her, så er det som en afslutning af jeres projekt omkring 

oldtids Grækenland el lign. Så har i lært om det her, fordi I har gjort dette. I næste uge skal I 

for resten lave et oplæg omkring søjler f.eks. 

Så tænker jeg, at det skal være sådan noget der hænger sammen i et længere projekt, hvor det 

her er en del af midterdelen, hvis ikke det er det færdig produkt. De skal have lavet noget og 

så placeret det ind. Så er man ude i noget håndværk-design vi arbejder med. Nu skal I selv 

3D-design en søjle, som I så selv skal kunne placere inde i. 

Os: Hvad for nogle fag laver i sådan noget hvor de skal skabe 3D-design for eksempel? Det 

var der jo slet ikke, da vi gik i folkeskole selv. 

Christian: Ja, det er det, der er lige om lidt i håndværk design. Der er man lige nu i fuld gang 

med at lave gamle sløjdlokaler og alt muligt andet. Som bliver lavet om til håndværk 

designlokaler så man både kan arbejde med det ene og det andet - håndgribelige materialer, 

men også med virtuelle materialer. Altså lave et eller andet som skal 3D-printes på et 

tidspunkt, hvor forhåbentligt de får 3D-printere. 

Os: Så det er et fag, der hedder håndværk-design? 



Christian: Ja, det gamle sløjd og håndarbejde blev slået sammen til håndværk-design. 

Os: og det kører over hele landet? 

Christian: Ja, det kører over hele landet. Det er nyt fra reformen. De kører fra årgang 4.-5. 

klasse eller sådan. Håndarbejde var et fag, der havde stået stille meget længe. Men jeg tænker 

det nok vil være det primære sted, hvis man skulle designe, så ville det være det primære sted 

at starte og så ville du også kunne lave - nu siger jeg lige om lidt – jeg tænker inden for de 

næste par år, så ville man begynde at kunne sige: “okay i matematik, så skal I selv skabe et 

eller andet” og så vil der være lidt mere klassiske former, ik? For eksempel skab en kube 

som har et areal et eller andet, hvis det er sådan noget træk og slip, millimeterpapirs agtig 

følelse, så er det bare at rykke noget virtuelt ligesom på millimeterpapir bare på noget 

virtuelt. Så det ville være meget naturligt, at det bliver næste skridt der. 

Hvad er det projektet eller opgaven... er det en opgave der skal afleveres? 

Os: Vi skal skabe en design proces og så skal vi skabe et produkt og ligesom redegøre for det 

hele. Så vi skal finde et problem og finde en designløsning for problemet. Derfor er det 

vigtigt at høre, hvad lærere og eleverne synes om vores produkt – og om der er et behov. Men 

det lyder på dig som om behovet er der. 

Christian: Men man kan også sige det kommer an på, hvem du spørger. For spørger du 

hende læreren som kæmper med at få sit dansk pensum til at blive nået i løvet af syvende 

klasse, så vil hun sige: “jojo, det vil da sikker være meget fedt, men...” og så ville den 

ligesom gå i stå der, hvorimod hvis man selvfølgelig spørger en technørd ligesom mig, så vil 

jeg sige “JOJO, det er sgu da noget, der burde at have været her i foregårs-agtigt”. Så det er 

nok også det man skal tænke i – der vil være forskellige holdninger til det. Men hvis man så, 

ja, hvis man så skulle snakke med nogen, der kunne noget på det punkt. Jeg vil sige, der er 

nogle mennesker der er ved uddanne sig til lærere nu, der er nye uddannelser som Future 

Classroom teacher, det er dér folk kommer ud på en skole og siger: “Selvfølgelig skal vi 

bruge (teknologi) .... Hvilke AR-værktøjer arbejder i med herude?”, så ville jeg stå og sige: “ 

øh? Er det ligesom en overhead-projektor eller?” 

Os: Vil du mest mene at behovet er inde for selve, altså der er tilgængeligheden for det første 

- det der med det er svært for skoler at komme ud til forskellige museer og sådan nogle ting. 

Og så er der jo selve interessen i det. Og den tredje er jo skabelsen af teknologi i folkeskolen. 



Hvor vil du mene? Eller vil du mene det er en blanding af de tre dele, hvor behovet mest er 

der eller? 

Christian: Altså jeg tænker for os, altså her i Virum, altså for os er distancen ikke så 

problematisk, som muligheden for at lave noget hurtigt, fordi du har jo kun et vis antal timer i 

håndværk-design for eksempel. Og hvis du skal afsted på en hel tur, altså en heldagstur, så 

bruger din håndværk-designtimer for, ja, et par uger, tre uger, fire uger, så hvis du skal lave et 

projekt i håndværk-design, som skal starte med en tur, eller slutte med en tur, så bruger du så 

mange af dine timer på det, at når du efterfølgende skal arbejde med det og derfor også bliver 

nødt til at øge timetallet en lille smule med, hvor meget du laver om, så ville det være sådan 

noget: “Vi har håndværk-design i september og ikke resten af året” nærmest. Det er derfor 

folk tænker, at det skal bare være tilgængeligt og nemt og vi skal kunne på en time, eller på et 

modul, der skal vi kunne tage derop, se det, bruge det, luk det ned, have lært noget. Uden at 

skulle med S-toget og tage derind og så videre. 

Os: Det er helt klart vores formål - også ift. Fag som dansk, nu har vi jo snakket meget om 

håndværk-design, men bare sådan, eller historie og analysere nogle malerier fra renæssancen 

eller sådan noget. Og der – jeg kan ikke helt huske hvorfor vi tog på museer, da jeg gik her – 

men der ville det jo være svært at samle en hel masse og det er jo derfor vi gerne vil samle en 

hel masse malerier og smæk dem sammen på en håndterlig måde i vores program. Og så ville 

vi kunne vise det, fordi så skal du ikke først herhen og så derhen og så derhen og ind på 5 

forskellige museer inden for en uge. Også hvis det er noget fra udlandet jo 

Christian: Helt bestemt. Og altså gå på tur på Louvre i stedet for frilandsmuseet. Det lyder 

sjovere tænker jeg – nu har jeg også været på mange ture på frilandsmuseet efterhånden. Men 

nej, det tænker jeg helt klart det er værd at tage med - selvfølgelig er nærhedsprincippet et 

eller andet jo tættere du er på noget jo mere bruger du det. Og jo længere du er væk fra noget 

jo sværere er det at komme til at bruge det. Og det er jo det, jeg synes, som AR det kan. Du 

kan rykke alt tæt - uden problemer. Altså først generation VR kan du tage på tur på den 

internationale rumstation og gå rundt at kigge derop. Det siger lidt om, hvad mulighederne er, 

og når det så er 4-5. generation nu ik? Vi er jo der nu, hvor du kan gå at arbejde med tingene 

håndgribeligt. Arbejde med de modeller, der er sat ind. Nu ved jeg ikke om I har set den 

Vestas har lavet blandt andet? Altså vindmøllefabrikken, hvor de har lavet, at man uddanner 

deres mekanikere og har skabt et VR-rum, eller hvor de kan gå rundt og se de forskellige 

målinger på væggene og hvor de kan arbejde med og decideret tage fat i forskellige ting og 



sager og se, hvordan det påvirker. Hvor man så tænker, det er jo lidt nemmere end hver 

eneste gang at skulle tage en mand ud til en vindmølle og meget langt op i luften, for der at 

skulle lære ham det. Så er det jo meget lette lige at tage VR briller på og så forklarer jeg lige: 

“Foran der ser I, prøv at drej på den ting” osv. 

Os: Det er det samme med de der kirurger 

Christian: Det er jo vildt, hvor tæt du er på noget. Noget hvor du faktisk er ovre i noget, hvor 

du rigtigt kan snakke om virtuel virkelighed. 

Os: Og det også produktivt, at det ikke bare er sjovt. Altså at det rent faktisk gavner. 

Christian: Ja, det kan ting, så... klart. 

William: Så det er et relevant problem, som du godt kan se blive implementeret i 

folkeskolen? 

Christian: Det er i hvert fald et problem som ikke vælter folkeskolen, men kan meget vel 

være med til at løfte folkeskolen, hvis det blev implementeret. 

 


