
Intro til Masseeksperimentet og forslag til
refleksion for undervisere i gymnasiet

“Det var en fed måde at fordybe sig på. Vi havde en klar
fornemmelsen af at være med i et rigtigt eksperiment. Vi skulle følge
en protokol, og prøverne skulle håndteres på den helt rigtige måde.
Alt det, vi lærte i ugen med Masseeksperiment, gjorde, at vi kunne
arbejde innovativt videre med bakterier. Vi lavede flere
undersøgelser og kunne fortælle om det på en spændende måde til
de andre elever på skolen.”
Masseeksperiment 2018, Amanda, 9. klasse, Skolen ved Rønnebjerg
Alle.

Masseeksperiment 2021 er verdens største interventionsundersøgelse, hvor
indeklimaet undersøges og sammenlignes på to undervisningsdage. En
autentisk og virkelighedsnær problemstilling, som for mange elever er daglig
udfordring.

Masseeksperiment 2021 bliver lavet i samarbejde med forskere fra DTU. I
Masseeksperiment får gymnasiet egne data for undervisningsmiljøet, og mål for
elevernes trivsel og koncentration koblet til indeklimaet. Masseeksperiment tilbyder
desuden redskaber med henblik på elevernes handlekompetence, herunder
løsningsforslag til egen problemstilling på det aktuelle gymnasium.

‘For os som helhedsskole giver det rigtig meget mening at arbejde så
struktureret med Masseeksperiment og progressionen i den
naturvidenskabelige arbejdsmetode. Vi benytter også resultaterne
efterfølgende i undervisningen’.
Underviser og koordinator på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium



I Masseeksperiment er omdrejningspunkterne:
● Elevers videnskabelige målinger af lys, lyd, efterklang, CO2 og temperatur
● Kobling mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel og koncentration
● Kobling til frisk luft og udluftning
● Elevernes handlekompetencer - inspiration til løsninger, der kan implementeres

på skolen eller i klassen, herunder også mindre løsningsforslag og små
adfærdsændringer.

Masseeksperiment kan i 2021 gennemføres i ugerne 44, 45 og 46. Selve
eksperimentet løber over 2 dage á 4 lektioner hver dag. Læs mere på
masseeksperiment.dk.

Masseeksperimentet kan med fordel gennemføres som et fælles projekt, hvor flere
klasser eller hold deltager. Udover den fælles indsats om en problemstilling der er
virkelighedsnær for de fleste elever, kan deltagelse i Masseeksperimentet også
fungere som ‘løftestang’ for en didaktisk eller tværfaglig indsats.

Herunder finder I fem forslag til indsatser, I kan drøfte sammen med jeres kollegaer i de
naturvidenskabelige fag.

1. Samspil med eksisterende strategiske indsatser, fx virkningsfuld
kompetenceorienteret undervisning i de naturvidenskabelige fag
På hvilke måder kan Masseeksperimentet spille sammen med jeres eksisterende eller
ønskede indsatsområder i de naturvidenskabelige fag på gymnasiet?

Formuler jeres egne indsatsområder og hold dem op imod de formulerede formål for
Masseeksperimentet.

2. En fælles aktivitet på tværs af de naturvidenskabelige fag
Masseeksperiment har bl.a. til formål at understøtte udvikling af elevernes motivation
for naturfag gennem en særlig og spektakulær oplevelse koblet med god
naturfagsundervisning.

Drøft i jeres team, hvordan I ser på forskellige tiltag, der kan understøtte elevernes
motivation, og bliv fx inspireret af denne case, hvor Masseeksperiment gennemføres
som en fælles aktivitet for en hel folkeskole.

https://masseeksperiment.dk/
https://masseeksperiment.dk/masseeksperiment-som-koncept/
https://www.eva.dk/grundskole/veje-motivation-dine-elever
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_undervisningen_trekloeverskolen.pdf


3. Progression
Masseeksperiment kan anvendes til sammen at undersøge og udvikle den
undersøgelsesbaserede undervisning, fx kan jeres team videndele om progression i
naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Bliv inspireret af denne case og drøft, hvordan I på jeres gymnasium understøtter
progression. I kan også drøfte, hvordan I kan bruge Masseeksperiment som en måde
at få en fælles tilgang til naturvidenskabelig arbejdsmetode (se nederst på linket).

4. Elevstyring
I Masseeksperiment skal alle deltagere udføre bestemte undersøgelser, så der kan
blive indsamlet data fra hele landet til forskernes kortlægning af indeklimaet. Desuden
er der inspiration til en lang række undersøgelser, som eleverne kan være med til at
designe.

Drøft i teamet, hvordan I arbejder med elevstyring. Hvordan stilladserer I elevernes
spørgsmål, hvordan vejleder I dem undervejs, og hvordan sikrer I fællesgørelsen af den
viden, der produceres?
Bliv inspireret af lærervejledningen og instruktionsvideoerne her.

5. Forskere i undervisningen
Hvordan kan Masseeksperiment anvendes som inspiration til den naturvidenskabelige
undervisning, og hvilken betydning har det for undervisningen, når der inddrages
aktuel forskning?

Læs om den forskning, som Masseeksperiment skal bidrage til og se introfilmen her.

https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/mx_ngg_reportage_mx_2019.pdf
https://masseeksperiment.dk/masseeksperiment-som-koncept/
https://masseeksperiment.dk/vejledninger/
https://masseeksperiment.dk/forskningen/

