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Hvordan anvender jeg dette produkt? 

• For at få adgang skal du gennem din uddannelsesinstitution have licens til: 
- Book Creator 
- Explain Everything 
- Quizlet  

• Alle digitale elementer er tilgængelig via CIU. 
• Din IT pædagogiske vejleder skal blot aktivere links gennem dine konti. Hermed 

kan du sammensætte og redigere opgaver, så det passer til din undervisning.  
• Se afsnittet ”om bogen” i Kemi Eksperimentarium for at se lærevejledningen til 

anvendelse af det digitale produkt. 

Hvordan kommer jeg i gang med at udvikle mit eget produkt? (den lette) 

• Overfør arbejdsspørgsmål og svar til Quizlet, hvorefter flere forskellige spiltyper 
kan anvendes efter behov. Svarene kan udelades, hvormed eleverne selv kan 
være medskaber.  

• Overfør fagtermer og definitioner til Quizlet, hvorefter flere forskellige spiltyper kan 
anvendes efter behov. Definitioner eller fagtermer kan udelades, hvormed 
eleverne selv kan være medskaber.  

• Overfør figurer, modeller og/eller tabeller til Explain Everything og lad eleverne 
optage deres forklaringer, der kan deles med læreren eller med 
klassekammerater.  

Hvordan kommer jeg i gang med at udvikle mit eget produkt? (den svære) 

1. Beslut dig for hvilket emne, område, opgavetype etc. du gerne vil digitalisere. 
2. Forhør dig hos din IT pædagogiske vejleder, hvilke licenser skolen har og hvilke 

digitale elementer skolen har udviklet gennem tiden.  
3. Find nogle egnede opgaver i dit arkiv. 
4. Led efter nogle punkter, hvor din viden fra den IT pædagogiske vejleder (punkt 2) 

og dit eget arkiv (punkt 3) smelter sammen.  
5. Skitser dit digitale ønske for din IT pædagogiske vejleder og klargør hvad den IT 

pædagogiske vejleder skal have tilsendt for at opfylde dit digitale ønske.  

Hvordan kan jeg udvikle videre på dette produkt? 

De digitale elementer til produktet er tilgængelige via CIU som selvstændige elementer 
og kan redigeres efter behov og videreudvikles, så det lige nøjagtig passer til din 
undervisning. 

 


