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Bruk av simuleringer i undervisningen (eks pendel) 

Å finne og oversette simuleringer. 

Det hele startet med en forespørsel fra 

@Gunstein på Twitter – han lurte på om 

noen hadde gode forslag til simuleringer og 

animasjoner. Jeg sendte videre og fikk bl.a 

et tips fra @bitjungle som kunne vise til 

PhET (University of Colorado at Boulder)1 

sine interaktive simuleringer - og samtidig 

oppfordret han flere til å oversette til norsk. Dette måtte jeg også ta en titt på – og det 

viste seg at det å oversette disse simuleringene var ganske enkelt (og du kan velge både 

bokmål og nynorsk så er det sagt også….jeg har oversatt til bokmål). Det var så enkelt at 

jeg oppfordrer andre til å ta en liten dugnad også. Framgangsmåten er slik: du går til 

denne nettsiden2 og laster ned  translation-utility.jar3 til egen PC. Deretter velger du 

hvilken simulering du vil oversette og velger download på menyen for å lagre på egen 

PC. Deretter dobbeltklikker du fila translation-utility.jar – åpner simuleringen (det er 

akkurat som når du bruker bla gjennom/browse – du viser til hvor fila ligger), velger 

språk i rullgardinmenyen og så er det i gang. 

Du får opp en oversikt over hvilke ord som skal 

oversettes, skriver inn ditt forslag – og når du 

er ferdig kan du først teste (knappen Test), og 

så kan du lagre fila med oversettelsen i ved å 

trykke på Send to PhET. Det siste du gjør er å 

sende en epost hvor du legger ved fila. Done! 

De laster opp din versjon ganske raskt  

PhET har ganske mange simuleringer – noen bedre enn andre, slik er det alltid. 

Simuleringene kan brukes online eller de kan lastes ned og kjøres fra egen PC. Den 

øverste simuleringen er alltid på engelsk så du må bla ned på siden for å finne de 

oversatte utgavene. Å oversette går som nevnt raskt og greit, men det jeg savner litt er 

flere forslag til hvordan man kan bruke dem i undervisningen. Det finnes noen forslag 

(på litt ulike språk), men vi trenger definitivt flere norske – og helst at de er knyttet opp 

mot kompetansemål…så det får bli min utfordring til dere der ute  Andre tips på 

simuleringer er f.eks sidene til naturfag.no4 ,  Gregorios Smidja5 (takk til @ghveem for 

det tipset) og teacherLED6. Minner også om Physics Games7 (blogginnlegget Lyst til å 
leke?) og Spill slagskip (koordinatsystem)8 som jeg har skrevet om tidligere.. 

Forslag til bruk av pendel-laboratorium. 

Lenke til nettsiden med pendel9 (norsk finner du 

nede på siden under Translated versions). Her et 

kort eksempel på simuleringen med pendler og 
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 http://phet.colorado.edu/index.php 
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 http://phet.colorado.edu/contribute/translation-utility.php 
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 http://phet.colorado.edu/contribute/get-translation-utility.php 
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 http://www.naturfag.no/ 
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 http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp 
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 http://www.physicsgames.net/ 
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 http://evabra.files.wordpress.com/2010/01/spill-slagskip.pdf 
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 http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Pendulum_Lab 
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hva slags ting man kan gjøre i dette “laboratoriet”. Jeg har tenkt meg at man først velger 

alternativet man tror er rett svar, og deretter prøver ut i praksis. Man kan bruke tidsur 

med sporing (photogate timer) for å vise tid på svingning. Den starter når pendelen 

krysser den blå stiplede linjen og tegner en hel svingning og tar tiden på den – skal du 

måle begge må du gjøre det i to omganger.  Læringsmål: Lage eksperimenter som 

beskriver hvordan variabler gjør endringer i pendelbevegelsen. Forklare mekanisk energi 
ved bruk av kinetisk energi og potensiell gravitasjonsenergi. 

Fremgangsmåte: du kan velge vekt og lengde med glidebryterne, og du kan velge ulik 

type friksjon for flere typer eksperimenter enn de som er nevnt under. Start med å sette 

på pause, trekk pendlene opp i den vinkelen du ønsker og trykk deretter start. 

Begge pendler veier samme, avstand ulik. Hvem svinger raskest? 

 samme hastighet 

 nr 1 raskest 
 nr 2 raskest 

Hvem av pendlene lager størst vinkel? 

 samme vinkel 

 nr 1 har størst vinkel 
 nr 2 har størst vinkel 

Hvem stopper først? 

 stopper samtidig 

 nr 1 stopper først 
 nr 2 stopper først 

Sett samme avstand, men at pendel 2 har en vekt på 0,1 kg og pendel 1 veier 1 
kg. Hva er forskjellen i svingemønster? 

 ingen forskjell 

 nr 1 svinger mest, stopper sist 

 nr 1 svinger mest, stopper først 

 nr 1 svinger minst, stopper først 
 nr 1 svinger minst, stopper sist 

Samme vekt og avstand, men ulik utgangsvinkel. Hvem har kortest tid på en hel 
pendling (bruke tidsur med sporing)? 

 de har lik tid 

 nr 1 har kortest tid 
 nr 2 har kortest tid 

Som nevnt kan man legge til flere variabler, f.eks friksjon. Man kan også komme inn på 

Foucalds pendel, og så kan man jo også stille spørsmål om en pendel alltid vil få mindre 

og mindre utslag i forhold til utgangsvinkelen? Hva tror du? Jeg sier nei – og før dere 

fysikere klart mener jeg har feil så prøv pendelen på de andre alternative plasseringene i 

simuleringen….med null gravitasjon og uten friksjon  

 


