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Skab sammenhænge og væk nysgerrigheden 
Augmented reality (AR) gør det muligt for elever og lærere at placere information, visuelle elementer og andet indhold i den virkelige 
verden. Det giver nye kontekster og skaber tydelige sammenhænge, der forbedrer læringsoplevelsen og øger forståelsen. Lærerne 
kan bruge AR-apps i deres nuværende undervisning til at forvandle et klasseværelse til verdensrummet, gøre en historietime lige 
så levende som nutiden eller lade eleverne kigge under overfladen på hverdagsting for at forstå, hvordan de er sammensat. 

Forestil dig elever, der går rundt om 3D-figurer og diagrammer i en 
matematiktime, eller en biologitime, hvor eleverne bruger iPad til at 
se de indre organer i en virtuel frø.  Forestil dig en dansktime, hvor 
eleverne skaber historier med deres egne tegninger og billeder, 
der placeres i den virkelige verden, så de kan vise deres skriftlige 
arbejde på en helt ny måde. Eller en historietime, hvor eleverne 
bevæger sig rundt om antikke museumsgenstande, der ser 
realistiske ud og er placeret direkte i deres egne omgivelser.  
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Effektiv teknologi til læring 
Augmented reality kombinerer den digitale og den virkelige verden. Med AR på iPad kan man bringe digitale elementer og information 
ind i appmiljøet og give eleverne oplevelser, som rækker ud over skærmen. Det betyder, at de får frihed til at interagere med deres 
omgivelser på helt nye måder.  

AR-apps er effektive læringsværktøjer, der øger elevernes engagement 
og motivation i alle fag. Lærerne kan bruge AR på iPad til at: 

• Vække engagement gennem bevægelse og virkelighedstro 
udforskning 

• Visualisere og eksperimentere med abstrakte koncepter 

• Fordybe sig i skjulte lag og systemer 

• Fortælle historier på en helt ny måde 

• Motivere eleverne til at bevæge sig og gå på opdagelse 

• Se både detaljerne og det overordnede billede 

• Interagere med ressourcer, der ellers ikke er tilgængelige 

• Supplere eksisterende materialer 

• Udvide projekter og stille udfordringer
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Hvorfor er iPad ideel til AR i undervisningen? 
iPad er skabt til bevægelse, så det føles nemt og naturligt at bruge den til AR-oplevelser.  Den er spækket med avancerede teknologier 
som accelerometre, bevægelsessensorer, toptunede kameraer og et styresystem, som er udviklet specielt med tanke på augmented 
reality. Desuden sikrer den smukke Retina-skærm og det tynde og lette design, at iPad er den perfekte enhed at opleve AR på. 

Augmented reality på iPad kombinerer hardware og software, så der 
skabes effektive nye måder at understøtte elevernes læring på:  

• Den store, medrivende skærm er perfekt til at interagere med  
iOS- og AR-apps.  

• Hurtig processorkraft og en helt utrolig grafikprocessor 
samarbejder med avancerede kameraer om at forene virtuelle 
genstande med den virkelige verden. 

• Takket være indbyggede sensorer reagerer iPad hurtigt og flydende 
på bevægelse.  

• Trykfølsomheden og retningsforståelsen i Apple Pencil øger AR-
interaktionernes spændvidde gennem virkelighedstro præcision. 

Alt i alt giver iPad en integreret augmented reality-oplevelse, der 
ganske enkelt ikke kan lade sig gøre på andre platforme.
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Idéer til lektioner: Historie  
Civilisations AR 

Med Civilisations AR fra BBC kan du placere historiske effekter og 
kulturgenstande direkte i klasselokalet eller læringsmiljøet.  Udforsk 
en af Rodins skulpturer, en egyptisk sarkofag, Rosettastenen, en antik 
hjelm og meget mere.  Eleverne kan se genstandenes faktiske størrelse, 
få baggrundsoplysninger og udforske tingene på en måde, der ikke er 
mulig i virkeligheden.  

Se nærmere på Civilisations AR-appen

Prøv det her: Vælg en antik genstand og skriv om det, du observerer, ved at beskrive selve genstanden, dens fysiske egenskaber og dens anvendelse.

① Placer globus-browseren på en jævn overflade 
i nærheden af eleverne. Naviger, og vælg så en 
genstand som f.eks Rosettastenen eller hesten 
fra Tangdynastiet.

② Bevæg dig rundt om genstanden, og bemærk 
dens relative størrelse, struktur og detaljer. 

③ Tryk på lommelygten og lær mere gennem 
interaktive elementer. Vælg en vinkel eller to til at 
tage billeder, der fremhæver de skriftlige 
observationer.

https://itunes.apple.com/dk/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
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Idéer til lektioner: Matematik  
Måle 

Måle er en indbygget app i iOS 12 til iPhone og iPad.  Den bruger 
kameraet og AR til at måle længden eller arealet på objekter omkring 
dig. Måle-appen indsætter punkter på kanterne af et objekt og kan 
genkende bestemte figurer automatisk. Eleverne kan bruge denne app 
til at vurdere størrelsen og arealet på objekter og udforske deres 
omgivelser på en ny og sjov måde.   

Se nærmere på Måle-appen

Prøv det her: Find nemt og hurtigt længden, højden eller arealet på objekter omkring dig. 

① Læg nogle firkantede objekter frem, f.eks. en blok 
papir eller en notesbog. Tryk på (+) for at indsætte 
punkterne ved objekternes hjørner.  Måle-appen 
viser dig længden på hver af siderne, når du 
indsætter punkter.  

 

② Appen genkender også firkanter og viser dig 
straks deres dimensioner. Eksperimentér ved at 
identificere firkanter og få Måle-appen til 
automatisk at finde kanterne og dimensionerne på 
hvert enkelt objekt.

③ Du kan trykke på firkanten, og så viser Måle-appen 
dig dimensionerne og overfladearealet. Vurder, hvilke 
af de objekter, du har fundet frem, der har de største 
arealer, og brug Måle-appen til at bekræfte dine 
vurderinger. 

https://itunes.apple.com/dk/app/measure/id1383426740?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/measure/id1383426740?mt=8
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Idéer til lektioner: Læse- og 
skrivefærdigheder og litteratur  
AR Makr 

Med AR Makr kan eleverne tage deres egen kreativitet og tegninger med 
ind i et nyt, interaktivt storytelling-scenarie. Eleverne kan tegne eller tage 
billeder af deres egne landskaber og kulisser, karakterer og objekter, og 
derefter kan de sætte disse elementer ind i fysiske omgivelser ved hjælp 
af augmented reality. Mens de bevæger sig rundt på et tredimensionelt 
sted, kan eleverne fortælle deres historier og samtidig dokumentere og 
kortlægge forløbet via videooptagelser, der laves med iPad. 

Se nærmere på AR Makr-appen

Prøv det her: Find ud af, hvordan du opbygger kulissen i en historie ved at bruge en blanding af AR-objekter og den virkelige verden. Brug billeder eller video til at 
illustrere din historie.

① Find et sted udenfor, som skal danne kulisse for 
din historie. Vælg historien Three Little Pigs, og 
sæt elementer fra denne historie ind i din kulisse.

② Tag billeder eller lav en lille videooptagelse, hvor du 
gennemgår din scene. Du kan nulstille og starte en 
ny kulisse.

③ Lav din egen novelle. Indsæt billeder af dine egne 
tegninger, eller tegn direkte på iPad med en tegne-
app. Indbyg dine tegninger i et videoprojekt fra “Alle 
kan være kreative”.

https://itunes.apple.com/dk/app/id1434081130
https://itunes.apple.com/dk/app/id1434081130
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Idéer til lektioner: Naturfag  
Froggipedia 

Froggipedia giver eleverne mulighed for at følge frøens livscyklus, studere 
en levende frø i AR og udforske organer, systemer og ordforråd ved at bruge 
en virkelighedstro frø. AR-oplevelsen forbereder eleverne på at udføre en 
dissektion, men lader dem dissekere en utroligt realistisk virtuel frø i stedet 
for en ægte. Froggipedia supplerer traditionelle tekster og diagrammer, og 
den giver plads til forskellige læringsstile på tværs af klassetrin. 

Se nærmere på Froggipedia-appen

Prøv det her: Undersøg frøens biologiske systemer.

① Brug appens AR Anatomy-funktion, og placer 
frøen på et bord eller en anden plan overflade. 
Brug mærket til venstre til at vælge et bestemt 
system, du vil undersøge.

② Undersøg frøen fra forskellige vinkler. Se på 
mundhulens bevægelser, og se knoglestrukturen 
og hvordan knoglerne er forbundet. Peg på en 
bestemt del af frøen for at få mere at vide om den. 

③ Tag et skærmbillede, og brug markeringsværktøjerne 
til at tilføje dine egne mærker eller sætte det ind i en 
videnskabelig journal.

https://itunes.apple.com/dk/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
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Idéer til lektioner: Biologi  
WWF Free Rivers  

Uanset om man bruger AR i biologi eller samfundsfag, er realistiske 
modeller med til at vise det overordnede billede. Gennem Free Rivers – 
en app med interaktiv historiefortælling – kan eleverne lære, hvordan 
dyreliv, mennesker og landskaber er afhængige af frit strømmende 
floder med et sundt miljø. Eleverne kan bygge og fjerne dæmninger og 
se virkningerne i hele landskabet. 

Se nærmere på WWF Free Rivers-appen

Prøv det her: Dyk ned i økosystemet i en flod og lær, hvordan vand er i samspil med dyre- og planteliv og menneskenes levesteder. Find derefter ud af, hvad der 
sker, når der gribes ind i denne interaktion.

① Placer kortet på en jævn overflade, og følg 
trinnene på skærmen for at udforske 
vandområdet, dets økosystem og hvordan man 
interagerer med det.

② Når du har orienteret dig og er blevet bekendt med 
omgivelserne, kan du vælge et emne, som du kan 
undersøge nærmere, f.eks. dæmningernes 
indflydelse på vandstrømningen og den 
efterfølgende indvirkning på plante- og dyrelivet.

③ Brug kortfunktionen til at udforske flere floder, dyr, 
dæmninger og lag i flodernes økosystemer. Tag 
skærmbilleder og skriv om en dæmnings indflydelse 
på økosystemet. 

https://itunes.apple.com/dk/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
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Idéer til lektioner: Matematik  
GeoGebra Augmented Reality 

AR på iPad giver eleverne altopslugende oplevelser, der hjælper dem med at visualisere 
matematik i den virkelige verden. Med GeoGebra Augmented Reality kan elever udforske 
matematikkens verden ved at gå rundt om 3D-figurer, de selv skaber. De kan nemmere 
visualisere matematik i deres omgivelser og tilpasse matematiske ligninger på måder, 
der fremmer forståelsen. 

Se nærmere på GeoGebra Augmented Reality-appen

Prøv det her: Brug GeoGebra til at præsentere 
eleverne for z-aksen og hjælpe dem med at 
udforske 3D-figurer og ligninger.

① Lav en paraboloide ved at bruge z = x2 + y2, og 
placer figuren på et bord. Se på den fra alle vinkler. 

② Tilpas beregningsformlen for at lave om på 
paraboloiden, og se resultaterne.  

③ Find parabolske figurer rundt omkring på 
skoleområdet – i et fællesrum eller udendørs – og 
tilpas ligningen, så den matcher de fysiske figurer, 
du finder. Tag et skærmbillede for at vise, hvordan 
ligningen matcher hvert fysisk objekt. Del og 
sammenlign din figur og udregning med andre.

https://itunes.apple.com/dk/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
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Tips til brug af AR-apps 
Med AR-apps på iPad viser kameraet den virkelige verden direkte og live på 
skærmen. Her er nogle tips til, hvordan du får mest muligt ud af AR-apps:  

Belysning. AR fungerer rigtig godt i jævn og ensartet belysning. Undgå genskin 
og områder med begrænset lys. 

Overflader. Bordflader i forskellige farver og strukturer – f.eks. åremønstre i 
træ – og vægge med variationer i overfladen – f.eks. mærker og skrift – 
fungerer rigtig godt med AR og findes ofte på skoler. Undgå overflader, der er 
reflekterende, skinnende eller mørke. 

Bevægelse. Find den rette balance for bevægelser. iPad bliver bedre til at 
opfatte en scene, hvis enheden bevæger sig. Prøv at bevæge dig langsomt 
hen mod genstande og rundt om dem for at indfange din scene i en AR-app. 

Skærmoptagelse. At optage AR-oplevelser og indtale kommentarer til dem  
er en fantastisk måde for elever at dokumentere og lave projekter på. Få mere 
at vide om, hvordan du optager din skærm eller tager et skærmbillede på iPad. 

Opdateringer med iOS 12. Med ARKit 2 og iOS 12 kan flere elever og lærere 
udforske og opleve AR-apps på samme tid. Man kan også gemme AR-oplevelser 
og genoptage dem på et senere tidspunkt. Disse nye funktioner giver nogle rigtig 
gode muligheder for at samarbejde og skabe indhold i AR-apps. 

Opsummering 
AR på iPad giver lærere og elever et nyt sæt værktøjer og muligheder. De AR-
apps, der findes i dag, gør det muligt for elever at udforske og lære på 
effektive måder. Og de giver kun en lille forsmag på den slags oplevelser og 
læringsmuligheder, vi fremover vil kunne få med AR og iPad i takt med, at 
antallet og diversiteten af apps og funktioner bliver stadigt større. Uanset om 
du vil bygge videre på en eksisterende lektion eller sætte skub i inspirationen 
til nye lektioner, kan du indarbejde AR-apps på tværs af alle fag for at løfte 
engagementet og forståelsen. 

Ressourcer 
Augmented reality til iOS > 
Apple-produkter til læring > 
Flere AR-apps til iOS >

https://support.apple.com/da-dk/HT207935
https://support.apple.com/da-dk/HT200289
https://support.apple.com/da-dk/HT207935
https://support.apple.com/da-dk/HT200289
https://www.apple.com/dk/ios/augmented-reality/
https://www.apple.com/dk/education/products/
https://itunes.apple.com/dk/story/id1433052094
https://www.apple.com/dk/ios/augmented-reality/
https://www.apple.com/dk/education/products/
https://itunes.apple.com/dk/story/id1433052094

