
Lærervejledning til Virtuel rengøring: 

Her ses et udsnit fra spillet Virtuel rengøring. 

Link til produktet:  https://roundme.com/tour/674291/view/2166248/

Læringsudbytte 
Målet er at give eleverne relevant viden i forhold til at øge deres handlekompetence, når de 
oplever udfordringer i borgerens hjem. 

• At eleven opnår kendskab til relevant, naturfaglig viden, som kan anvendes i praksis.

Læringsmål 

Ud fra læringsmålene, som de fremgår på ElevShare arbejder vi her med følgende 5 mål: 

1. Du skal kunne forklare vands opbygning, og hvilken betydning dette har.

2. Du skal kunne forklare tensiders opbygning, og hvilken betydning dette har.

3. Du skal kunne udregne den rigtige dosering af rengøringsmiddel og forklare betydningen af dette.

4. Du skal vide, hvordan syrer og baser er opbygget, og hvordan de fungerer som molekyler, når de er i

rengøringsmidler.

5. Du skal vide, hvad der sker, hvis man blander syrer og baser, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger man

skal tage, når man arbejder med dem.

https://roundme.com/tour/674291/view/2166248/


 

 

Navigation - Hvordan du bevæger dig rundt i Virtuel rengøring 

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

1. Borgers hjem – Bent Hansen byder velkommen 

2. Bents stue 

3. Bents badeværelse 

4. Bents køkken 

5. Bents bryggers 

6. Naturfagslokalet 

7. Evalueringsrummet 

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

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

Borgers hjem – rum 1-5 

I det første rum byder Bent velkommen og udtrykker sit behov for at få løst en række 

rengøringsproblemer. I Bents lejlighed er der rengøringsproblemer i stuen, badeværelset og i 

køkkenet. I bryggerset viser Bent, hvad han har af rengøringsmidler. Det er hensigten, at eleven får 

indsigt i Bents problemer og derefter vælger et problem at arbejde videre med. Når eleven har valgt 

et problem, går eleven videre til Naturfagslokalet. 

Naturfagslokalet 
I naturfagslokalet ses en række forslag til forsøg. Eleven skal vælge et forsøg som passer til det 

valgt rengøringsproblem eller det forsøg som eleven selv kan designe helt frit. Når et forsøg er 

valgt, skal eleven arbejde med forsøget i det virkelige naturfagslokale med underviseren som 

facilitator. Når arbejdet er afsluttet, skal eleven åbne spillet igen og gå til evalueringsrummet. 

Eleverne finder selv materialer til de øvelser, de vil lave med vejledning fra underviser. 

Evalueringsrummet 
I evalueringsrummet er der link til evalueringen i Forms. Evalueringen indeholder både lukkede og åbne 

spørgsmål. Derfor er det hensigtsmæssigt at underviser giver feedback og feedforward på det eleverne har 

skrevet. Underviser kan anmode adgang hos pnj@sosufvh.dk eller hhs@sosufvh.dk  
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Supplerende info 
Simulation – emne:  

Rengøringsproblemer hos en borger.  

Læringsudbytte:   

Læringsudbyttet er at give eleverne 

øget handlekompetence, hvis de 

oplever problemer med at komme 

godt i gang på en ny arbejdsplads 

eller en ny skoleperiode.   

• At eleven får kendskab til 

handlekompetence i forhold 

til at udvikle sin 

professionelle rolle.  

At eleven får kendskab og bliver 

bevidst om det etiske i rollen som 

ansat og professionel sundhedsperson. 

Planlagt tid:   

1 modul 

Målgruppe:  

Målgruppen for virtuel naturfag er GF2 

elever på SSH og SSA 

Fagmål:  

1. Eleven forstår naturfaglige begreber og 

modeller, og kan forklare erhvervsfaglige 

problemstillinger med naturfagligt indhold 

2. har kendskab til matematiske udtryk og 

kan udføre for enkle beregninger i 

sammenhæng med det naturfaglige 

arbejde 

3. Kan arbejde selvstændigt med simple 

eksperimenter 

4. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 

med udstyr og kemikalier 

6. kan anvende relevante digitale 

informationskilder og værktøjer 

7. kan dokumentere og formidle resultater 

af sit arbejde med naturfaglige emner 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 




