
Lærervejledning til Virtuel eksamen: 

Her ses et udsnit fra spillet Virtuel eksamen. 

Navigation - Hvordan du bevæger dig rundt i Virtuel eksamen 

Når du kommer ind i spillet, er der 5 rum du kan tilgå: 

1. Gangarealet – eksamensområdet (her er man når spillet starter)

2. Naturfagslokalet

3. Eksamenslokalet E-niveau

4. Eksamenslokalet C-niveau

5. Forberedelseslokalet

 De store ikoner giver dig mulighed for at bevæge dig fra rum til rum 

 De små ikoner indeholder informationer med tekst, billede eller video. Teksterne er 

desuden med speak.  

Naturfagslokalet 

1) Når man går ind i naturfagslokalet, høres automatisk en lydfil der fortæller om eksamen.

2) Ved klik på ikonerne er der fagligt indhold der er tænkt som en teaser til naturfagslokalet. På

nogle af ikonerne er angivet om de er målrettet E- eller C-niveau. Eleverne kan danne sig et
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indtryk af lokalet, og de materialer de kan komme til at arbejde med. Intro, fang interesse og 

nysgerrighed. 

3) Du kan fx bede eleverne finde nogle emner, som de efterfølgende skal tale med hinanden om. 

Engagement, nysgerrighed og kollaboration.  

4) Brug lokalet i forbindelse med forberedelse til eksamen. Lad eleverne gå rundt i rummet og 

tale sammen om de enkelte ikoner, så de kommer i tanke om øvelser og eksperimenter, de 

tidligere har lavet. Hukommelsesstrategi, samarbejde, differencering og feedback. 

Eksamenslokalet E-niveau og Eksamenslokalet C-niveau 
1) Brug lokalerne i forbindelse informationer om eksamen.  

2) Brug lokalerne i forbindelse med elever, der har eksamensskræk, angst mv.  

3) Brug lokalerne til at give eleverne en oplevelse på forhånd, så de føler sig bedre forberedte. 

4) Brug lokalerne til at give eleverne en fornemmelse for struktur, og en forståelse af hvordan 

man kan anvende tiden. 

5) Giv eleven mulighed for at se forskellige eksamenssituationer. Snak evt. med eleven 

efterfølgende om, hvordan eleven havde det i de forskellige situationer.  

Forberedelseslokalet 
1. På døren ind til forberedelseslokalet er der ikoner med indhold der har til formål at hjælpe og 

informere eleven om eksamensangst. Lad eleverne se videoerne og tal efterfølgende om 

indholdet i klassen.  

2. Eleverne kan se en video om, hvordan forberedelsestiden kan udnyttes bedst muligt. 

 

  



 

 

Materialet anvendt i sammenhæng med 6F modellen 
 

 

Forudsætninger 

• Elevernes forforståelse 

• Stilladsering 

Fang:  

• Gør eleverne nysgerrig 

• Stille åbne afklarende 

spørgsmål 

Forsk 

•  

Forlæng 

• Generaliserer 

• Perspektiverer 

• Hvad kan vi arbejde videre med? 

Feedback 

• Inddragelse 

• Gøre det til en dynamisk proces 

• Gøre brug af peer to peer 

• Være guide for eleverne 

 

 

 


