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Abstract 

 

 

 

In this paper, we examine whether Virtual Reality can contribute to a change 
in motivation regarding to the natural sciences within an educational 
context, based on a VR-experiment using the smartphone application 
Up’n’Atom, conducted with a seventh-grade class at Borup Skole. 
Our analysis of motivation is based on an understanding that motivation is a 
highly subjective term and thus makes it practically impossible to quantify in 
any way. 
 
In response to this, our method of analysis revolves around the use of 
gamification theory and ANT, applied to the responses gathered from the 
experiment’s participants, in order to understand which aspects of their 
experience with Virtual Reality could be considered ‘motivating’. 
The result of our analysis, using gamification theory and ANT as our 
framework, shows that utilizing Virtual Reality could be motivating for 
students, when the content experienced is specifically designed to fit the 
class’ active curriculum. 
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Indledning 

‘Engineer the future’, en alliance bestående af ingeniører og teknologieksperter, der arbejder med 

at sætte fokus på de naturvidenskabelige uddannelser, udsendte i januar 2018 en prognose over 

udviklingen i udbud og efterspørgsel på henholdsvis ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 

kandidater til det fremtidige danske arbejdsmarked. Prognosen dækker over perioden 2015-2025, 

og i den forklares det, hvordan der i 2025 forventeligt kommer til at mangle 6940 ingeniører og 

3479 naturvidenskabelige kandidater på nationalt plan (Engineer the future, 2018, 1-2). Manglen på 

teknisk arbejdskraft er dårligt for arbejdsmarkedet, da dette blandt andet resulterer i, at 

virksomheder simpelthen begynder at ‘stjæle’ teknisk arbejdskraft, altså ingeniører og 

naturvidenskabelige kandidater, hos andre virksomheder ved at lokke med skyhøje lønninger og 

fordele, der ultimativt kan forvrænge konkurrencedygtigheden på globalt plan og den tekniske 

innovation på nationalt plan (Jensen, 2018, ¶ På tværs af fagligheder). Herudover vil der på det 

samfundsmæssige plan kunne ses en dalende vækst, da der simpelthen ikke er ingeniører og 

naturvidenskabelige kandidater nok til at opretholde de nytænkende innovationsnicher og den 

tekniske udvikling på et niveau, der er tilstrækkeligt (Jensen, 2018, ¶ Eksploderende vækstpotentiale).  

 

I en artikel udgivet på Danmarks Tekniske Universitets nyhedssite, forklares det, at der på 

Danmarks Tekniske Universitet de seneste år faktisk har været større og større optag på 

ingeniøruddannelserne, men at ungdomsårgangene desværre gradvist bliver mindre, og at der af 

den årsag, potentielt set, stadig kan være et problem i manglende ingeniører og 

naturvidenskabelige kandidater for fremtiden (Ravn, 2018, ¶ Manglen på ingeniører er fortsat alarmerende). 

Per Golterman, studieleder på Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske 

Universitet, mener, at interessen for STEM-uddannelserne skal kultiveres så tidligt i 

uddannelsessystemet som muligt, således at en eventuel tilbagegang i antallet af optagede kan 

undgås (Jensen, 2018, ¶ Den langsigtede løsning). Det samme mener uddannelsesministeriet, som i en 

publikation fra marts 2018 fremlagde en ny naturvidenskabelig strategi, der blandt andet skal 

være med til at ændre i motivationen hos børn og unge, så de i større grad vælger en 

naturvidenskabelig karriere frem for en anden ikke-naturvidenskabelig vej (National 

naturvidenskabsstrategi, 2018, ¶ Styrket motivation og faglig fortælling). Til den nye naturvidenskabelige 

strategi er der helt konkret budgetteret med 180 millioner kroner (Søndergaard, 2018, ¶ 180 millioner 
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kroner til ny naturvidenskabsstrategi). Formålet med disse midler er, udover at ændre i motivationen for 

et naturvidenskabeligt karrierevalg, at de skal bidrage til bedre faglighed og didaktik for 

undervisere, at de skal sørge for en kontinuerlig fornyelse af fagligheden i STEM-fagene, og 

slutteligt skal de være med til at understøtte talentudviklingen hos de særligt interesserede og 

talentfulde (National naturvidenskabsstrategi, 2018).  

 

I uddannelsesministeriets naturvidenskabelige strategi fremlægges flere mulige tiltag, i forsøget på 

at ændre i motivationen for et naturvidenskabeligt karrierevalg. Blandt disse er brugen af VR-

teknologi i naturfaglige undervisningssituationer. Netop dette tiltag vil være udgangspunktet for 

det arbejde, vi gennem rapporten udfører. Gennem denne rapport, vil vi altså fokusere på den del 

af den naturvidenskabelig strategi, der omhandler brugen af VR-teknologi i naturfaglige 

undervisningssituationer.  

 

Grundlaget for valget, at kombinere VR-teknologien og motivation inden for læring, kom fra en 

generel interesse og fascination af Virtual Reality som et teknologisk artefakt og muligheden for at 

benytte det i læringsøjemed. Vores interesse for Virtual Reality rummer både, hvordan det fra et 

teknisk standpunkt rent faktisk fungerer, men også hvordan et mere humanistisk orienteret 

interaktionsstandpunkt kan undersøges igennem og parallelt med VR-teknologien. I forhold til 

andre lignende teknologier er VR-teknologien, i dens nuværende udgave, designet med fokus på 

direkte brugerinteraktion i form af legemlig bevægelse. Dette bygger videre på en undren, som vi i 

projektgruppen har. En undren der går på, hvordan et visuelt og interaktivt medie, hvad VR-

teknologien netop er, kan have indflydelse i læringssammenhænge.  

 

Dette stammer fra en mere generel undren omkring motivation i forbindelse med dét at lære, og 

hvorvidt denne motivation kan påvirkes ved brugen af utraditionelle undervisningsremedier, 

eksempelvis Virtual Reality, som er dette projekts hovedfokus. Denne undren deles af projektets 

medlemmer, som alle har uddannelsesbaggrunde, hvor afveksling og alternative 

undervisningsmetoder ikke er blevet udøvet. Dette danner rammen for vores undren over, 

hvorvidt alternative undervisningsmetoder kan være fordelagtige i uddannelsesforløb.  
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I begyndelsen af projektet havde projektgruppen et ønske om at udvikle et VR-program med 

forankring i semesterbindingen Design og Konstruktion, fordi gruppens medlemmer var fascineret 

af idéen om, at de selv kunne fremstille et produkt til projektet. Dette blev derefter fravalgt, fordi 

gruppens medlemmer fandt en større interesse for at undersøge effekterne af denne teknologi, 

dersom den blev introduceret i et undervisningsmiljø. Derfor vil vi udføre eksemplarisk empirisk 

arbejde på Borup Skole, i en syvende klasse, og ved hjælp af kvalitative gruppeinterviews, 

undersøge hvad eleverne selv italesætter om deres motivation for de naturfaglige fag, efter at 

have benyttet Virtual Reality i en undervisningssituation. Vi i projektgruppen mener dog ikke, at 

elevernes italesættelser kan stå alene som baggrund for en konklusion. Derfor undersøger vi ikke 

udelukkende en ændring af motivation for naturfag, men snarere om det kan indgå som et led i 

lysten til at lære. Her med udgangspunkt i at motivation for at lære er en forudsætning for at lære. 

Vi inddrager derfor aktørnetværksteori for at undersøge netværket, motivationen og at beskrive 

sammenhængen mellem Virtual Reality og naturfagsundervisningen i 7.a på Borup Skole.  
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Problemformulering 

 

Hvordan fungerer teknologien, Virtual Reality, og hvordan italesætter 7.a på Borup Skole 

deres motivation for naturfag, efter de har benyttet VR-applikationen Up’n’Atom til en 

undervisningsgang? 

Arbejdsspørgsmål 

Formålet med arbejdsspørgsmålene er, at de hver især skal hjælpe til at dele projektets 

hovedfokus op i mindre dele, så der kan dannes et overblik over projektet, og så projektarbejdet 

bliver lettere at gå til. Spørgsmålene er udarbejdet ud fra problemformuleringen, og de danner 

tilsammen rammen for vores måde at svare på problemformuleringen. Det første spørgsmål skal 

hjælpe os med at svare på problemformuleringens første del, nemlig hvordan VR-teknologien 

virker, og hvad den består af. De resterende arbejdsspørgsmål skal hjælpe med at give os indsigt i 

elevernes motivation, der muliggør en beskrivelse af denne.   

 

1. Hvilken teknologi ligger bag Virtual Reality? 

2. Hvad mener eleverne i 7.a der kan gøres for at skabe interesse for de naturvidenskabelige fag? 

3. Hvordan bidrager spilelementerne i Up’n’Atom til en motivationsændring hos eleverne i 7.a? 

4. Hvad fortæller eleverne om deres motivation for naturfag, når de bruger Up’n’Atom? 

5. Hvordan kan aktørnetværksteori benyttes til at beskrive sammenhængen mellem Virtual Reality og 

naturfagsundervisningen i 7.a på Borup Skole? 
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Semesterbindingerne 

Teknologiske Systemer & Artefakter 

Projektet skal forankres i dette semesters hovedsemesterbinding, nemlig dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter, og der skal herfor endes op med en overvægt af teknisk-

relevant indhold i den endelige rapport. I rapportens tekniske del rettes der specielt fokus på VR-

teknologien, men der kigges også på det Khora-udviklede program Up’n’Atom. Hvordan VR-

teknologien fungerer, og hvad der kan betegnes som utilsigtede effekter ved brugen af VR-

teknologi, bliver undersøgt igennem TRIN-modellen. Når der undersøges i detaljen, kan det ses, 

hvordan hver enkelt komponent fungerer, både som enkeltstående del, men også i relation til 

andre aspekter af en teknologi. Her kommer TRIN-modellen til nytte, da den kan være god til at 

strukturere en teknologiundersøgelse ved at dele den op i mindre stykker.  

  

Rapportens tekniske del skal altså bygges op omkring TRIN-modellen, men da TRIN-modellen blot 

er en model, skal den i dette tilfælde fusioneres med og konsolideres af blandt andet 

aktørnetværksteorien. Ydermere giver det mening at benytte TRIN-modellen, da den ved 

velovervejet brug kan hjælpe med at ‘zoome’ ind på vigtige aspekter af en teknologi, og dermed 

give en bedre og dybere forståelse af, hvordan en teknologi virker, anvendes, adapteres og hvad 

der eventuelt måtte være af drivkræfter og barrierer for diverse teknologier. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Den sekundære semesterbinding i dette projekt bliver dimensionen; Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Som navnet antyder, ligger denne dimensions fokus hovedsageligt op til undersøgelser 

af sammenspillet mellem mennesker, samfund og teknologi, og det er netop dét, der er 

interessant i dette projekt. Dette projekt forankres i denne dimension ved blandt andet at 

inddrage aktørnetværksteori og kvalitative metoder.  

 

Det skal i rapporten undersøges om Virtual Reality kan have indflydelse på motivationen når en 

syvende klasse benytter Virtual Reality i undervisningen. Herudover skal der analyseres på, 

hvordan Virtual Reality kan blive implementeret som undervisningsmiddel i folkeskolens 
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udskoling, samt hvordan de forskellige aktører interagerer med hinanden i et sådant netværk. Her 

tænkes der eksempelvis på, hvordan mennesket interagerer med teknologien, og hvilken 

menneskelig adfærd teknologien fordrer, samt om det giver mening. Slutteligt skal der foretages 

nogle undersøgelser, der skal bidrage med italesættelser af syvendeklasseselevers motivation for 

naturfag efter en VR-oplevelse til en undervisningsgang. 

 

Design & Konstruktion 

En indlemmelse af dimensionen, Design & Konstruktion, har også været blandt overvejelserne til 

projektet. Her var det tænkt, at vi selv skulle designe et program, som en løsning på et daværende 

projektproblem. Dette ville give muligheden for at konstruere et program, specifikt efter det, som 

et problem dikterede, og på baggrund af dette lave en teknisk analyse af koden bag programmet, 

samt at foretage nødvendige iterationer heraf. Grunden til at dimensionen er blevet afgrænset, 

skyldes at gruppen så en større interesse i muligheden for at fordybe sig i effekten af 

implementeringen af Virtual Reality i undervisningen, og endvidere i teknologiens indflydelse på 

samfundet. Derfor er dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund blevet prioriteret over 

dette. 
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Virtual Reality 

Hvad er Virtual Reality? 

Virtual Reality som begreb kan spores helt tilbage til den tyske filosof Immanuel Kant (LaValle, 2019, 

5). Kant beskriver Virtual Reality, som dét der foregår andetsteds end i den virkelige verden. 

‘Andetsteds’ er dermed oplevelsen af noget der ikke er virkeligt, og dette kan eksempelvis være et 

individs tanker, dagdrømmeri, eller dét at opleve et forfatterskabt univers som romanlæser. Den 

virkelige verden skal her forstås, som den fysiske verden der omslutter et individ på det tidspunkt, 

oplevelsen finder sted (LaValle, 2019, 5). Kants beskrivelse af ‘oplevelser-andetsteds-end-i-den-

virkelige-verden’, virker som en god indgangsvinkel til hvad Virtual Reality er. Dette udgangspunkt 

kan også være et begyndelsessted for tanker om, hvordan eksempelvis teknologi kan indgå i 

Virtual Reality og endog være med til at videreudvikle på det.  

 

I Kants tid var teknologi selvfølgelig ikke indblandet i termen Virtual Reality på samme måde, som 

det er nu. Nævnes Virtual Reality i dag, vil der højest sandsynligt blive tænkt på VR-briller, der 

måske viser noget 360°-videomateriale, eller et spil der kan interageres med – dette er tilfældet på 

grund af nogle teknologiske højdepunkter i VR-historien, der har været med til at forme Virtual 

Reality. I dag forstås Virtual Reality nemlig mest af alt, som noget der skabes i igennem teknologi, 

og det er endda på trods af, at Kant siger, Virtual Reality lige så godt kunne være oplevelsen af for 

eksempel en bog, et maleri eller et stykke musik (LaValle, 2019, 6). En kort definition af Virtual 

Reality, der ikke nødvendigvis tager forbehold for indblandingen af teknologi, kan lyde som følger: 

 

“Inducing targeted behavior in an organism by using artificial sensory stimulation, 

while the organism has little or no awareness of the interference.” (LaValle, 2019, 2) 

 

Der er fire dele til definitionen, og de bliver i det følgende uddybet, for at give en god forståelse 

for, hvad definitionen egentlig dækker over. Den første del er den ønskede oplevelse. 

Organismens oplevelse er altså influeret af den måde, designeren har designet oplevelsen på 

(LaValle, 2019, 2). Dette gælder især for moderne Virtual Reality, hvor ‘designet’ af oplevelsen er 

mere implicit forstået, fordi vi i dag har en forståelse for, hvordan moderne teknologi og software 

bliver til. I denne forbindelse kan der tales om, hvordan diverse programmører, grafikere, 
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tonemestre, ingeniører, produktdesignere med flere måske har allieret sig, og prøvet at skabe 

noget VR-hardware og en VR-oplevelse efter deres idéer og tanker. Hermed er en bruger altså 

underlagt de valg, designerne har truffet i forbindelse med udtænkningen af oplevelsen, og 

brugeren er derfor ikke selv i stand til at tilføje noget til den oplevelse. Definitionens anden del er 

organismen. Organismen kan i virkeligheden være såvel dyr som mennesker, og dét kan det, fordi 

Virtual Reality ikke kun er noget, mennesker kan opfatte og forstå (LaValle, 2019, 3). Kunstig 

sensorisk stimulation er den tredje del, og her kommer sanserne ind i billedet. Igennem teknologi 

kan nogle af sanserne, som oftest synet og hørelsen, men nogle gange også en primitiv og 

interimistisk udgave af følesansen, inkluderes i VR-oplevelsen. Dette gør, at en bruger til en vis 

grad kan adoptere sanserne fra den fysiske verden ind i den virtuelle verden, og benytte dem dér, 

for at få en forstærket og udvidet VR-oplevelse (LaValle, 2019, 3). Fjerde og sidste del til definitionen 

omhandler bevidstheden omkring en VR-oplevelse. Helt optimalt gælder det om, for en bruger, at 

være helt ubevidst om dét, at vedkommende befinder sig i et VR-univers (LaValle, 2019, 3). Dette har 

dog ikke kunnet lade sig gøre endnu, da den nuværende VR-teknologi ofte minder en bruger om, 

at det er en VR-oplevelse, da brugeren måske har VR-headsettets kabler hængende ned ad ryggen, 

eller oplever at VR-brillerne strammer om hovedet. Det vigtigste omkring bevidstheden af en VR-

oplevelse er, at den ikke må fylde mere end selve oplevelsen. Gør den det, så er en bruger nemlig 

mere fokuseret på, at det er en oplevelse i stedet for at indleve sig i oplevelsen (LaValle, 2019, 3). 

 

VR-historie 

I denne beskrivelse af VR-historien tages der udgangspunkt i VR-teknologi, der især har at gøre 

med synet og stereopsis, da dét er det mest oplagte i forhold til resten af rapportens fokus. 

Stereopsis er nemlig et udtryk for dét at kunne fornemme visuel dybde, altså 3D-effekt, og herfor 

tages der udgangspunkt i dette (LaValle, 2019, 75). Teknologien bag Virtual Reality har gjort store 

fremskridt gennem tiden, og der vil i det følgende redegøres for nogle få udvalgte VR-

teknologihøjdepunkter, som vi tænker, kunne have haft indflydelse på den måde, vi ser og forstår 

VR-teknologi i dag. 
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View-master 

I 1939 blev den første View-Master lanceret. View-Masteren var den første bærbare enhed der 

kunne gengive 3D-billeder, og den skulle vise sig, både at blive en stor kommerciel succes og en 

tidlig frontløber til den moderne VR-brille (LaValle, 2019, 29). På flere måder minder View-Masteren 

om en nutidig VR-brille, og det gør den eksempelvis gennem dét, at den er forholdsvis kompakt og 

håndholdt, plus at der skal kigges ind i den for at benytte den. Måden hvorpå View-Masteren er 

anderledes i forhold til moderne VR-briller er, at View-Masteren kun er i stand til at reproducere 

billeder, og ikke videomateriale, lyd eller noget andet. View-Masteren er bygget omkring 

stereoskopprincippet, der går ud på, at to næsten identiske billeder – forskellen skal findes i 

vinklen, hvorfra billederne er taget – til sammen giver en troværdig dybde og 3D-effekt, som det 

kendes fra virkeligheden. Denne dybde og 3D-effekt findes også i moderne VR-briller. 

 

 
https://cacb.files.wordpress.com/2010/08/viewmasterviewer.jpg 

 

Sensorama 

Sensorama var en decideret VR-maskine fra 1957, der bragte stimuli af flere sanser end blot synet 

med ind i en VR-oplevelse (LaValle, 2019, 30). Sensorama kunne med levende 3D-billeder, lyd, vind, 

duft og vibration skabe den ‘perfekte’ illusion af virkelighed, da den kunne sætte mange sanser i 

spil. Betragtes Sensorama i dag, er den stadig ganske avanceret, fordi nyere VR-teknologier ikke 

inddrager sansestimuli i samme omfang, som Sensorama gjorde. Når Sensorama skulle opleves 

satte en bruger sig på et indbygget sæde og stak hovedet ind i en kasse. Inde i kassen placeredes 
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hovedet på et apparat, hvor der var påmonteret noget optik, der, ligesom View-Masteren, også 

byggede på stereoskopprincippet. Optikken skulle bruges til at udvide synsfeltet, så det blev 

muligt at beskue hele billedet uden at bevæge hovedet for meget rundt. I kassen var der desuden 

også to højtalere – en til hvert øre. Når en bruger indlevede sig i oplevelsen, og beskuede de 

levende 3D-billeder, der blev projekteret op på indersiden af kassen, kunne der tilføjes dufte, vind 

og sædevibration, alt efter hvad der gav mening i forhold til den designede oplevelse. Umiddelbart 

minder Sensorama ikke nævneværdigt meget om moderne VR-teknologi. Det gør den ikke, fordi 

den er baseret på analoge og mekaniske teknologier, fordi den er fuldkommen stationær, og fordi 

brugere ikke har mulighed for at interagere med den undervejs i en oplevelse. Men Sensorama 

kan måske gå hen og blive et pejlemærke for, hvordan fremtidig VR-teknologi kan inkorporere 

flere sansestimuli, end der ses på nuværende tidspunkt (Southgate, 2017). 

 

 
https://vrschoolresearch.com/2017/10/09/what-can-virtual-reality-do-for-learning/ 

 

Cinerama 

Cinerama var et biografkoncept fra slut 1950’erne der førte vidvinkel og filmoptagelse sammen. Ét 

samlet Cinerama-billede bestod af tre separate, men synkroniserede billeder, der resulterede i ét 

meget bredt billede (LaValle, 2019, 32). Aspektratioen for en Cinerama-video kunne være helt op 
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mod 2,65:1. Denne store aspektratio gjorde at skærmen var en del bredere, end det vi i dag 

kender som widescreen, der kun har en aspektratio på blot 1,7:1. Men udover at billedet var 

meget bredt, var skærmen også meget kurvet og dyb, hvilket gav en 3D-effekt (The American 

Widescreen Museum, 2015). På baggrund af dette kan der snakkes om, at Cinerama måske har været 

frontløber for moderne VR-teknologi og dets 360°-betragningsvinkel. Da Cinerama var et 

biografkoncept, gjorde det, at flere brugere sammen kunne opleve en VR-oplevelse, hvilket er 

noget der med fordel kan gøres mere ud af i moderne VR-teknologi.  

 

 
https://berkshireonstage.wordpress.com/2013/12/31/2014-will-bring-changes-in-live-

performances-film-cable-tv-and-consumer-expectations/cinerama/ 

 

Sword of Damocles 

Ivan Sutherland, professor ved bland andet MIT, udviklede i 1968 noget der antages som værende 

det første computerforbundne Head-Mounted Display (HMD) i verden. Det sensationelle ved 

dette HMD var, at en computer, og ikke et kamera, lavede grafikken til headsettet, og at denne 

computer fik det til at se ud som om, at grafikken var fikseret i rummet (Lavalle, 2019, 32). Grafikkens 

fiksering i rummet gjorde, at en bruger kunne bevæge sig rundt om grafikken og se den fra 

forskellige vinkler. I virkeligheden minder denne teknologi mest af alt, om det vi kender som 

Augmented Reality (AR) i dag. Det gør den, fordi brugeren, udover at kunne se den virkelige 
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verden gennem headsettet, også fik udvidet den virkelige verden gennem grafik fra to skærme der 

var placeret foran henholdsvist det ene og det andet øje (LaValle, 2019, 32).   

 

 

http://www.morbidofest.com/wp-content/uploads/2015/07/13.jpg 

 

Sutherlands opfindelse minder en del, om den måde en moderne Oculus Rift fungerer på. Fælles 

for begge teknologier er det, at brugeren har det på hovedet og kigger ind i det. Ligeledes gælder 

det, at begge teknologier benytter forskellige typer sensorer til at opfange HMD’ets orientering og 

position i rummet. Begge teknologier har desuden også computerskabt grafik, og slutteligt kan det 

nævnes, at det kun er én enkelt bruger ad gangen for både Oculus Riften og for Sutherlands, 

Sword of Damocles. 

 

 
https://www.octopusrift.com/setup-vr-in-another-room/ 
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Forskellige typer af Virtual Reality 

Da der indtil nu er blevet redegjort for nogle specifikke højdepunkter i den teknologiske VR-

udvikling, og for hvad Virtual Reality faktisk er, forklares nu de tre overordnede typer af Virtual 

Reality. De drejer sig i bund og grund om tre forskellige grader af immersiveness. Måden vi forstår 

immersiveness er betegnelsen for, hvorvidt en bruger oplever fordybelse i en VR-oplevelse, samt 

hvor meget den samme bruger føler at vedkommende kan indleve sig i denne. De overordnede 

VR-typer, bliver kun forklaret i korthed, da det reelt set kun er den ene type, der er af relevans til 

resten af rapporten.  

 

Den første VR-type er non-immersive, og denne er den mindst oplevelsesomsluttende og 

fordybende VR-type af de tre. I denne type Virtual Reality er brugeren hele tiden bevidst om den 

omkringværende rigtige verden, og kun meget få sanser stimuleres i forbindelse med en non-

immersive VR-oplevelse (Reality Technologies, u.d., ¶ Types of Virtual Reality). Denne type Virtual Reality 

ses tit som sportssimulatorer, hvor opstillingen, som oftest, blot er et antal personstore skærme i 

et rum og eksempelvis en cykel eller en romaskine. 

 

 
https://www.fitness-gaming.com/news/fitness-and-sports/fivis-bike-simulator-for-training-and-

education.html 

 

Næste VR-type kaldes semi-immersive. I denne VR-type er brugeren forholdsvis isoleret fra 

omverdenen og der kommer tilmed lidt flere sanser i spil. En eksemplificering af semi-immersive 

Virtual Reality kan være en flysimulator. I flysimulatorer sidder brugeren eksempelvis gerne i et 

attrapflycockpit, hvorfra der kan ses en skærm der typisk rækker 180° rundt om cockpittet. En 
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semi-immersive VR-oplevelse har væsentlig flere detajler end en non-immersive, og den lægger 

dermed op til en større fordybelse gennem eksempelvis bedre grafik, simulatorbevægelse og flere 

interaktionspunkter, såsom knapper og håndtag, der kan stimulere det haptiske aspekt af en VR-

oplevelse (Reality Technologies, u.d., ¶ Types of Virtual Reality).  

 

 
http://www.frasca.com/products/cirrus-sr22/ 

 

Sidste type er det der kaldes fully-immersive Virtual Reality. I denne VR-type stræbes der efter, at 

en bruger fordybes så meget som muligt i en VR-oplevelse. Til dette bruges der HMD’er eller VR-

briller, motion detection, kontrollere og lyd til at skabe rammerne for den bedst mulige fully-

immersive VR-oplevelse (Reality Technologies, u.d., ¶ Types of Virtual Reality). VR-setups såsom HTC’s Vive 

og Oculus’ Rift hører ind under denne kategori. Det gør passive VR-briller, såsom Samsungs Gear 

VR – dem hvor der skal placeres en smartphone inden i – i realiteten også, men dem vælger vi her 

i rapporten at betegne som passive VR-briller. Fully-immersive VR-systemerne er i stand til at 

levere visuelt materiale i høj opløsning og med mange billeder i sekundet, og ydermere har disse 

systemer et udvidet synsfelt. Disse førnævnte ting gør det nemt at snyde den menneskelige hjerne 

til at tro at det, den ser, er virkeligt, hvorfor det også vil føles virkeligt for en bruger, at ‘være’ i det 

virtuelle miljø, når vedkommende anvender denne type Virtual Reality.  
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https://www.realitytechnologies.com/wp-content/uploads/2018/08/fully-immersive.jpg 

 

Afgrænsning i forhold til dette projekt 

I projektet tages der udgangspunkt i en fully-immersive VR-oplevelse i form af 

smartphoneapplikationen Up’n’Atom, anvendt i sammenhæng med de passive VR-briller 

Esperanza VR Glasses, som projektgruppen har indkøbt til dette formål. Grundlaget for dette valg 

findes blandt andet i tilgængeligheden af denne type VR-brille og deres overkommelige prisniveau, 

samt at de er funktionelt optimale i forhold til at isolere en bruger visuelt fra omverdenen, således 

at immersiveness-faktoren ikke formindskes. Samtidigt er denne VR-brille også udstyret med 

indbygget linseoptik, således at brugeren vil modtage et bredt synsfelt ved anvendelsen af brillen. 

Ydermere kan denne type af VR-brille også tilføjes hovedtelefoner, hvis det ønskes at der skal 

inkorporeres lyd i VR-oplevelsen. I forhold til Up’n’Atom, som understøtter brugen af 

hovedtelefoner, så er det auditive aspekt af oplevelsen ikke konsekvent nødvendigt for at kunne 

benytte denne applikation fuldt ud. Ligeså kan controllere også anvendes med denne type VR-

brille, men eftersom Up’n’Atom ikke benytter sig af controllere, så vil disse ikke blive inkluderet i 

dette projekt. 
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https://www.dateks.lv/en/cenas/viedtalrunu-aksesuari/138583-esperanza-esperanza-emv300-

glasses-3d-vr-virtual-reality-360-degress-for-smartphones-3-5- 

  

Beslutningen om at fravælge brugen af aktive VR-briller, såsom Oculus Rift eller HTC Vive, er taget 

på baggrund af at denne type af VR-oplevelse er mere krævende, både ressource- og prismæssigt. 

Førnævnte VR-briller er afhængige af en kraftfuld stationær computer, samt en opsætning med 

eksterne infrarøde bevægelsessensorer, for at kunne anvendes optimalt. Udover disse tekniske 

krav, er aktive VR-briller også i et markant højere prisniveau end de passive VR-briller. 

Projektgruppens begrænsede midler tillod ikke anvendelsen af aktive VR-briller til projektets 

undersøgelser. Som viderebygning af dette og i forhold til logistikken af vores empiriske 

undersøgelse af en hel skoleklasse, så vurderede gruppens medlemmer, at anvendelsen af passive 

VR-briller ville være fordelagtigt i forhold til brugervenlighed og fremhævelse af oplevelsen.  
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Motivation 

Ordet motivation er et begreb, som dækker over flere begreber, der beskriver, hvad der påvirker 

mennesket til en mental eller fysisk handling, samt hvilke processer der ligger forud for denne 

handling. Ordet motivation bliver ofte sat sammen med begreber såsom drift, behov, formål og 

interesser, for også at skabe en generel forståelse af adfærd. Dette kan desuden medføre en 

vanskelighed ved at gruppere motivationsbegrebet med en enkelt tilhørende definition. 

Motivation bliver, på baggrund af andre begreber, endvidere tolket meget forskelligt (Katzenelson, 

2017, ¶ Motivation), for eksempel ved Sigmund Freud der mener, at mennesket ikke udfører nogle 

instinktive handlinger, men i stedet er styret af en drift, hvilket han tolker som værende en 

medfødt psykisk impuls (Katzenelson, 2017, ¶ Drift).  

 

Der er som sagt flere der har givet deres idé om, hvordan motivation skal forstås. Hvis 

udgangspunktet for ordet forstås ud fra Knud Illeris bog, Motivation i skolen, er den danske 

litteratur herom i hvert fald en forkert opfattelse af ordet. Her nævner Illeris, at motivation skal 

ses på med en mere udviklingsorienteret psykologi, samt at have diverse samfundsmæssige 

realiteter in mente (Illeris, 1978, 5). Han nævner, at ordet motivation almindeligvis forstås som 

drivkræfterne bag menneskets handlinger, og at det populært bliver oversat til det psykologiske 

grundlag for, at mennesker gør, som de gør. Dette forholder han sig kritisk til, idet der her, ved 

hjælp af eksempler, nævnes at mennesket ikke udelukkende handler af psykologiske årsager. Det 

ene eksempel er folkeskoleelever, og det faktum at de går i skole, om de har lyst til det eller ej. 

Her handler eleverne ikke nødvendigvis ud fra motivationen til at gå i skole, men fordi deres 

forældre siger, de skal. Desuden er der undervisningspligt i Danmark, så det er også lov at gå i 

skole (Illeris, 1978, 7). Ganske vidst nævner han også at denne tvang til skolegang, kan have rødder i 

psykiske processer, såsom vaner eller angst for konsekvens, men hovedpointen bag dette 

eksempel er, at hvis ordet motivation skal have nogen forklaringsværdi, så skal ordet altså forstås 

som en sammenkobling af de indre, individuelle forhold, og de ydre, samfundsmæssige forhold 

(Illeris, 1978, 10). 

 

Med pointen, om Illeris’ kritik af den fremherskende motivationsopfattelse, in mente, vil vi i 

gruppen bruge hans forklaring om, at en videre bearbejdelse af motivation først kan gøre sig 
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gældende, når der både inddrages de individuelle og de samfundsmæssige forhold. En 

folkeskoleelevs handlinger er ikke drevet udelukkende på baggrund af dennes individuelle 

tankegang, men også af samfundsmæssige forhold (Illeris, 1978, 10). På dette grundlag kan det ikke 

forventes, at folkeskoleelever udelukkende vil blive undervist gennem VR-teknologi, hvis det viser 

sig, at eleverne syntes om det, og at anvendelsen af Virtual Reality i naturfag taler for en 

motivationsændring. Der ligger nemlig en samfundsmæssig forventning til at folkeskoleeleverne 

tager i skole, uanset hvilken undervisningsform der udøves. Modsat gælder det også, at hvis 

Virtual Reality ingen effekt har på motivationen og interessen for naturfag, så er eleverne, på 

lovmæssigt plan, stadig pålagt at deltage i undervisningen (Illeris, 1978, 7). Når dette så er sagt, så 

står der i trinmålene, som undervisningsministeriet har udgivet i 2018, for fysik/kemi, at:  

 

”Faget skal give eleverne interesse for og nysgerrighed over for fysik, kemi, 

naturvidenskab og teknologi gennem varierede arbejdsformer, herunder elevernes 

egne iagttagelser og undersøgelser.” (Vejledning for faget fysik/kemi, 2018, 1). 

 

Det kan ses, at der her bliver nævnt, hvordan den individuelle elevs interesse og motivation for 

feltet er essentielt for en optimal undervisning.  

 

Det er ud fra dette, at vores gruppe blandt andet stiller spørgsmålet; kan denne interesse og 

nysgerrighed underbygges og derved drive motivation? Vi i gruppen vil gerne se, om der kan 

argumenteres for Virtual Reality som et kvalificeret bud på dette. Vi tror nemlig også at et virtuelt 

og interaktivt program kan være med til at øge interesse og motivation. Dette postulat fremsætter 

vi blandt andet på baggrund af gamification, der er en teori med en teknisk tilgang til motivation 

gennem spil, hvilket vil blive forklaret senere i rapporten (Sailer, 2013, 28-37). 

 

Så når der fremadrettet står motivation i rapporten, så skal det forstås som den interesse og 

nysgerrighed for naturfag som skabes gennem Virtual Reality, når 7.a på Borup Skole spiller 

Up’n’Atom, men der skal også indtænkes det samfunds-, og lovmæssige aspekt ind i det.  
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Teorier og modeller 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for TRIN-modellen og de teorier der bliver brugt i projektet. Vi 

har valgt at benytte os af disse teorier, fordi vi tænker netop disse teorier kan være anvendelige i 

besvarelsen af vores problemformulering. TRIN-modellen anvender vi som sprængbræt til vores 

tekniske analyse af den passive VR-brille og desuden også som skelet for denne.  

 

TRIN-modellen 

Hvad er TRIN-modellen? TRIN er et akronym for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk, og skal forstås som et værktøj, der kan bruges til at zoome ind på visse aspekter af en 

teknologi, for at få en bedre forståelse af denne. TRIN-modellen er altså ikke en teori, men blot et 

redskab, der kan hjælpe med at skabe struktur og overblik, når der analyseres på en teknologi. 

Modellen er frembragt af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen, specifikt til 

Roskilde Universitets bacheloruddannelse, Humanistisk-Teknologi (HumTek). Årsagen til dette er, 

at de ikke mente, at der fandtes en tilstrækkelig metode til at analysere teknologier på ud fra 

HumTeks “tankegang”. TRIN-modellen er udarbejdet på især Carl Mitchams og Jens Müllers 

teknologiforståelser (Jørgensen, 2018, 3-5). Mitcham skriver, “technology is pivotally engaged with 

the human” (Mitcham, 1994, 159). Her ses det, at teknologi drejer sig om, hvordan mennesket 

beskæftiger sig med det. Mitcham definerer desuden teknologi ud fra fire aspekter; objekt, viden, 

aktivitet og vilje.  

På baggrund af det ovenstående giver Niels Jørgensen et eksempel med flyteknologien. Ud fra 

disse fire førnævnte aspekter bliver flyteknologien nu defineret. Objektet i dette tilfælde er selve 

flyvemaskinen. Vidensbegrebet kan eksempelvis være den bagvedliggende viden om aerodynamik, 

eller pilotens viden om, hvordan maskinen skal styres. Aktivitet (Making and using) kan være 

vedligeholdelsen, og den almene brug af flyvemaskinen. Slutteligt kommer vilje-delen (Volition). 

Viljen kan være flyteknologiens formål, for eksempel brugerens ønske om hurtig transport over 

lange distancer (Jørgensen, 2018, 3). Grunden til at Carl Mitchams vinkel på teknologi er en 

inspiration til TRIN-modellen, er fordi viden, aktivitet og vilje er aspekter, som beskriver 

menneskets relation til teknologien, og hvordan de to interagerer med hinanden. Lige netop dette 

danner rammen for HumTeks syn og tilgang til teknologi.  
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Perspektiveres Mitchams teknologidefinition til dette projekt om VR-teknologi, så vil objektet 

være selve VR-brillen. Det vil det fordi udgangspunktet for dette projekt er den passive VR-brille.  

Vidensaspektet i Mitchams teknologidefinition kan i dette tilfælde være den bagvedliggende viden 

om menneskets syn, og hvordan synsmanipulation kan få to næsten identiske billeder til at 

fremstå som et enkelt 3D-billede. Aktivitetsaspektet kan eksempelvis være dét, at brugeren 

anvender brillerne. Sammenhængen, hvori brillerne bliver anvendt, kan selvfølgelig variere, og 

derfor udvælges folkeskolen som der hvor VR-brillerne bliver brugt. Det sidste aspekt, vilje, bliver 

formålet med projektet. Det gør det fordi vores vilje ligger i, at vi søger italesættelser af elevernes 

motivation, når eleverne i 7.a på Borup Skole har benyttet Virtual Reality i undervisningen. 

De seks “trin” i TRIN-modellen kan bruges som forskellige måder at anskue en teknologi på, når 

den skal analyseres. Første trin omhandler en teknologis indre mekanismer og processer, og den 

har derfor specielt fokus på, hvordan teknologien virker – altså: Hvad får teknologien til at 

fungere? Trin nummer to går ud på at identificere og redegøre for de teknologiske artefakter der 

udgør en teknologi. Dette trin giver altså mulighed for at dykke ned i alle de enkelte dele af en 

teknologi, og at forstå hvordan hver enkelt del fungerer som selvstændigt artefakt. En teknologis 

utilsigtede effekter er det tredje trin i modellen. Her kan det undersøges hvilke konsekvenser og 

risici der er ved brugen af en teknologi. Det fjerde trin omhandler det system, hvori teknologien 

indgår. Dette trin handler også om, hvilken indflydelse teknologien har både på og i det system, 

som teknologien er en del af. Det femte trin kan med fordel bruges til at modellere en teknologi, 

og til lave eventuelle beregninger på en teknologis virke. Det sidste trin i TRIN-modellen, er så det 

innovative perspektiv på teknologien, og her undersøges der, hvilke drivkræfter og barrierer, der 

findes i forhold til en teknologis udbredelse (Jørgensen, 2018, 6-8). 

 

Aktørnetværksteori 

I denne rapport bliver aktørnetværksteori benyttet. Der bliver i TRIN-modellens trin nummer fire 

brugt aktørnetværksteori til at underbygge udfaldet af funktionsspecificeringen af det 

teknologiske system, Virtual Reality. Dette gøres ved at benytte såvel Latours netværksforståelse 

som Callons måde at analysere et netværk og dets indlemmede aktører på. Nedenfor følger et 

redegørende afsnit om aktørnetværksteorien. Første del kan forstås som en introduktion, og den 
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bygger hovedsageligt på Latours forklaring af basisprincipperne i aktørnetværksteorien. Næste del 

omhandler Callons måde at analyse et netværk på. Her bliver det forklaret, hvilke elementer der 

indgår i en analyse, samt hvad elementerne dækker over.  

 

Netværk forstås ofte som nogle afgrænsede og isolerede sager, der i stor udstrækning kan 

kategoriseres og lægges i kasser, så det bliver let og overskueligt at differentiere forskellige 

netværk og domæner fra hinanden. Denne tanke prøver Bruno Latour at gøre op med igennem 

aktørnetværksteorien, og det gør han, fordi mennesket, naturen og samfundet forefindes i samme 

virkelighed, hvorfor det ikke giver mening at opdele og adskille dem fra hinanden. 

Aktørnetværksteorien bygger nemlig på en heterogen tilgang til undersøgelser af netværk, hvorfor 

det er gunstigt, at de netværk, der skal undersøges, indeholder et stort virvar af aktører, der ikke 

nødvendigvis har nogen indlysende relation til hinanden (Jensen, 2003, 7). Ifølge 

aktørnetværksteorien hænger alting nemlig sammen med alting, og alle ting har desuden kun en 

betydning og en værdi i kraft af en relation til noget andet. Dette er nøglen til at forstå, hvordan 

domæner, som eksempelvis teknologi og mennesker, der almindeligvis forstås og bearbejdes som 

adskilte anliggender, lige pludselig kan analyseres i relation til og på tværs af hinanden gennem 

aktørnetværksteorien (Jensen, 2003, 6). Denne anderledes måde at tilgå førhen hårdt opdelte emner 

på kan være med til at give en ny og dybere forståelse for, hvordan et netværk og de 

underliggende aktører påvirker og har indflydelse på hinanden.  

  

Netværksforståelsen i aktørnetværksteorien er meget åben og fri for fortolkning, da alt, uanset om 

der er tale om en uendeligt lille lyspartikel eller en kompliceret, international 

togskinneinfrastruktur, kan indgå som et led eller som en del i et netværk (Jensen, 2003, 7). På grund 

af netværkers brede fortolkningsmulighed, og fordi at en netværksdel vitterligt kan bestå af hvad 

som helst, benytter aktørnetværksteorien det semiotiske begreb aktør om de dele, der 

konstituerer et netværk. Fordelen ved at bruge aktørbegrebet er, at uanset om der er tale om en 

human eller en teknologisk aktør, så er der en lige magtfordeling imellem de implicerede aktører. 

Det bliver hermed ikke muligt for én aktør at dominere en anden aktør, og det bliver heller ikke 

muligt at finde en forståelsesfordrejende handlingsstrøm fra et knudepunkt i et netværk, fordi 

netværket er delt op i så små entiteter som muligt (Jensen, 2003, 7-8). Et netværk er hele tiden i 
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bevægelse, og derfor er netværkets relationer til de underliggende aktører ligeså i konstant 

forandring. Dette betyder, at der i et netværk hele tiden bliver adderet og subtraheret 

underliggende aktører, alt efter hvad det overordnede netværk berører eller bliver påvirket af.   

  

Netværksknudepunkter i aktørnetværksforstand er dér, hvor mindst to aktører interagerer med 

hinanden, og skaber en translation. En translation skal forstås som en slags katalysator, eller som 

en form for mediering, der kan give anledning til, at aktører kan associere sig med en eller flere 

andre aktører og tilsammen udgøre en ofte stærkere aktør. Når dette sker, indtager denne aktør 

en position som agent, der kan tale og agere på vegne af den underliggende aktørfraktion (Jensen, 

2003, 8). Dette vidner om et stabilt og stærkt undernetværksudsnit, der nu efterfølgende kan 

indrulleres i nye relationer og translationer med nye aktører.   

 

Når et netværk skal etableres, skal der argumenteres for, hvem de implicerede hovedaktører i 

netværket er, samt hvad de har med netværket at gøre. Det kan være at netværket bygges op 

omkring en problemstilling, og det er herfor vigtigt at identificere, hvilke aktører der er en del af 

det givne problem. Denne første arbejdsgang kalder Callon for problematiseringsfasen i tilgang til 

netværksanalyser (Callon, 1986, 6). Næste del af netværksanalysen kaldes interessement, og her skal 

der skabes interesse for indlemmelse i et nyt stærkere netværk hos de forskellige aktører. Her 

bliver der, af en specielt udnævnt talsmand, plæderet for et samlet mål der kan opnås, ifald 

aktørerne vælger at indtræde i det nye netværk (O’Connell, Ciccotoso, De Lange, 2014, 6). Indrullering er 

tredje fase af netværksanalysen. Her kan der forhandles mellem de forskellige aktører, indtil 

aktørerne finder en netværksposition der passer dem. Når alle aktører har fundet og accepteret en 

plads i netværket, ved de præcis, hvad deres rolle er, og hvad de skal bidrage med, for at nå det 

samlede mål (O’Connell, et. al, 2014, 6). Når dette er sket, kan en translation finde sted, og der kan 

skabes et nyt, stærkere netværk (O’Connell, et. al, 2014, 6). Slutteligt forekommer mobiliseringsfasen. 

Her gælder det om at brede det nye, stærkere netværk ud. Dette kan gøres ved at indlemme 

udefrakommende men allierede aktører med rødder i andre netværk, hvortil en translation måske 

kan være gavnlig (O’Connell, et. al, 2014, 6). 
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Gamification 

Problemstillingen bag vores arbejde er, som tidligere redegjort for, at der i perioden 2015-2025 

formegentlig vil være en mangel på naturvidenskabeligt uddannede mennesker i Danmark 

(Engineer the future, 2018, 1-2). I forbindelse med uddannelsesministeriets publikation, omhandlende 

en ny strategi for at skabe interesse for naturvidenskabelige uddannelser, omtales brugen af VR-

teknologi i forbindelse med undervisning som et af flere tiltag (National naturvidenskabsstrategi, 2018, ¶ 

Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder). Gennem vores arbejde undersøger vi, hvorvidt 

brugen af VR-programmet Up’n’Atom kan motivere elever i 7.a på Borup Skole i en naturfaglig 

undervisningssituation.  

Inddragelsen af gamificationteori i opgaven tager derfor udgangspunkt i sammenhængen mellem 

motivation og brugen af spilelementer i situationer der ikke er spilrelaterede. Gamificationteori 

opstiller en mulig sammenhæng mellem inddragelsen af spilelementer, i en kontekst der ikke er 

spilrelateret, og deltagende menneskers motivation. 

 

”Begrebet gamification dukkede op på internettet engang i 00’erne, og blev i 2010 

formelt defineret som ”Brugen af spildesign og spiltænkning i ikke-spil 

sammenhænge.”” (Jensen,  2017, 195). 

 

 

For at forstå hvad gamificationteori er, og hvordan det kan påvirke mennesker, deles begrebet op i 

4 dele. Henholdsvis; forståelsen af hvad et spil er, forståelsen af hvad der menes med element, 

forståelsen af ordet design i denne kontekst, og forståelsen af hvad en ”non-game-context” er 

(Sailer, Hense, Mandl, Klevers, 2013, 29-30).  

 

Hvad er spil? 

Et spil forstås ofte som en samling af følgende elementer; et mål, en række af spilregler som 

spilleren skal overholde, og et system der giver feedback på progressionen mod målet (Sailer, Et Al., 

2013, 29).  
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Kigger man på spillet Up‘n’Atom kan disse elementer identificeres. Målet for spilleren er at nå det 

sidste niveau.  Spillereglerne er at man skal indtaste antallet af henholdsvis; protoner, neutroner 

og elektroner i et givent grundstof fra det periodiske system. Feedbacksystemet giver spilleren et 

grønt lys, hvis der svares rigtigt, eller et rødt lys, hvis der svares forkert. (Bilag 5) 

 

Hvad er et spilelement? 

Når man benytter gamification, taler man om elementer af et spil. Disse kan man kalde 

spilelementer. I stedet for at skabe et helt spil i sig selv, tager man dele af et spil, og indfører det i 

en sammenhæng der ikke er spilrelateret (Sailer, Et Al., 2013, 29). Dette kan eksemplificeres med 

udgangspunkt i spillet Up‘n’Atom. Gennem spillet arbejder spillere ud fra det periodiske system. 

Eftersom det periodiske system ikke er et spil, er dette et eksempel på at tilkoble spilelementer i 

en sammenhæng der ikke er spilrelateret. 

 

Hvad er spildesign? 

Forståelsen af design knytter sig i høj grad til det ovenstående, hvor man benytter elementer fra 

spil, og derved ”designer” en situation gennem brugen af disse (Sailer, Et Al., 2013, 30). 

 

Hvad er en non-game-kontekst? 

Gamification benyttes i mange forskellige kontekster. Derfor er definitionen af, hvad en non-

game-kontekst er, ikke konkretiseret i teksten. Grunden til dette er, at man ved ikke at definere en 

non-game-kontekst, kan undgå at begrænse brugen af gamification til få specifikke situationer 

(Sailer, Et Al., 2013, 30). 

I teksten ”Psychological Perspectives on Motivation through Gamification” redegøres der for 

hvordan brugen af forskellige spilelementer kan motivere mennesker i en given situation. 

Følgende beskrivelse af motivation er udgangspunktet for, hvordan motivation forstås i teksten: 

”Motivation refers to psychological processes that are responsible for initiating and continuing 

goal directed behaviours.” (Sailer, Et Al., 2013, 31). 
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I teksten omtales seks principielle perspektiver af motivation. Henholdsvis; “A trait perspective”, 

“A behaviourist learning perspective”, “The cognitive perspective”, “The perspective of self-

determination”, “The perspective of interest”, og “The perspective of emotion”. Til hver af disse 

motivationsperspektiver, knytter der sig forskellige karakteristika, som kan motivere et menneske 

(Sailer, Et Al., 2013, 31-33). 

Ud fra disse seks perspektiver kan mennesker blive motiveret af de tilføjede spilelementer af 

forskellige grunde (Sailer, Et Al., 2013, 31-33). Af disse seks perspektiver er “A trait perspective”, “The 

cognitive perspective” og “The perspective of interest” interessante for vores arbejde.  

Set ud fra “A trait perspective” kan mennesker motiveres, hvis det tilføjede spilelement lægger op 

til, at man i fællesskab skal løse en opgave. Mennesker kan gennem dette opleve en 

fællesskabsfølelse, og dette kan motivere et individ i den givne situation (Sailer, Et Al., 2013, 31). 

En af de akademiske overvejelser der ligger til grund for vores valg af spillet Up‘n’Atom er, at 

spillere i kraft af spillets regler, arbejder sammen om at løse en opgave. Eftersom den spiller der er 

iført VR-briller, ikke er i stand til at løse spillets opgaver uden hjælp fra sine holdkammerater, 

mener vi i gruppen, at der her kan udpeges et grundlag for at elever i 7.a, på Borup Skole, måske 

kan motiveres gennem brugen. 

Set ud fra “The cognitive perspective”, kan mennesker motiveres, hvis det tilføjede spilelement har 

et klart og opnåeligt mål (Sailer, Et Al., 2013, 32). 

I Up‘n’Atom er målet at nå spillets sidste niveau. Her kan der ligeledes findes et grundlag for, at 

elever i 7.a på Borup Skole muligvis kan motiveres i en undervisningssituation gennem brugen af 

netop dette program. 

Set ud fra “The perspective of interest” kan mennesker motiveres, hvis det tilføjede spilelement 

møder menneskets interesser. Sker det, at spilelementet ligger inden for et menneskes 

interessefelt, kan der opstå, hvad der i teksten kaldes; ”the feeling of flow”. Dette kan føre til en 

komplet fordybelse i den givne situation (Sailer, Et Al., 2013, 33). 
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Metoder 

Projektets metoder består udelukkende af kvalitative metoder; herunder semistrukturerede 

interviews og semistrukturerede gruppeinterviews. Årsagen til den udelukkende brug af kvalitative 

metoder udspringer af projektets problemformulering. Eftersom projektets problemformulering 

specificerer en italesættelse, er der derfor tale om en personlig holdning eller en erkendelse af 

subjektets perspektiv på en situation, hvorfor projektets problemorientering ikke er kvantificerbar 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015, 446-450). Til projektet forsøger vi at anskaffe en 

motivationsitalesættelse på baggrund af brugen af Virtual Reality i en undervisningsgang i 

naturfag, og derfor tager vi en kvalitativ tilgang til empirien. 

 

Det semistrukturerede interview er en afart af det såkaldte stramt strukturerede interview, og det 

løst strukturerede interview. Disse to interviewtyper hører under kvalitative metoder, og det 

semistrukturerede interview lægger sig mellem de to førnævnte interviewtyper (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015, 37-40). Det semistrukturerede interview er nemlig hverken helt ustruktureret eller 

struktureret, hvorfor der i det semistrukturerede interview sættes fokus på informantens egen 

subjektive holdning eller anskuelse af virkeligheden omkring et emne, ved at stille forskellige åbne 

spørgsmål, der hovedsageligt kræver en uddybende forklaring omkring personens opfattelse af 

virkeligheden (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 37-40). Samtidigt giver det semistrukturerede interview 

også intervieweren mulighed for at dreje interviewet i en forskningsmæssig retning ved hjælp af 

en vis struktur, der kan udformes ved hjælp af en interviewguide. Interviewguiden gør det derfor 

muligt for forskeren at stille opfølgende spørgsmål til informantens erkendelser undervejs i 

interviewet (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 37-40). 

 

Herfor har projektgruppen valgt at bruge denne metode, da vi ser det som fordelagtigt at kunne 

komme tæt på subjektets erkendelser (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 31), samtidigt med at der ved 

hjælp af en vis struktur opnås ny viden gennem opfølgende spørgsmål til den adspurgtes 

erkendelser. Metoden tilbyder derfor en måde at opnå viden igennem erkendelseslære på 

epistemologisk vis (Egholm, 2014, 28). 
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Som følge af dette, har vi derfor med grundlag i projektets problemformulering, valgt af foretage 

et semistruktureret interview med VR-producenten Khora, og to semistrukturerede 

gruppeinterviews med folkeskoleklassen 7.a på Borup Skole. Dette gør vi på grund af, at Khora har 

udviklet VR-spillet Up’n’Atom, og fordi eleverne fra 7.a på Borup Skole, ville kunne give os 

italesættelser om deres motivation for naturfag, før og efter brugen af VR-spillet Up’n’Atom. Dette 

gør vi for at komme nærmere på den tekniske del af Virtual Reality, og for at få en indsigt i 

elevernes motivation for naturfag. Vi har derfor udarbejdet en række interviewguides, der med 

udgangspunkt i arbejdsspørgsmål [1-4], skal kunne belyse Khoras erkendelser omkring Virtual 

Reality og herunder 7.a italesættelse af motivation for naturvidenskab før og efter brugen af 

virtual reality (Bilag 6).  

 

Årsagen til at vi ville foretage gruppeinterviews både før og efter brugen af Up’n’Atom, er med 

grundlag i projektets brug af aktørnetværksteori, til at kunne beskrive hvilken translation, der 

forekommer, når en teknologi bliver introduceret til et undervisningsnetværk (Jensen, 2003, 8-9). Vi 

vil herfor med elevernes motivationsitalesættelser, gennem gruppeinterviewene, kunne skabe 

eksemplarisk empirisk evidens for, at der har været en ændring af netværket (Jensen, 2003, 8-9). 

En anden årsag til at vi netop benytter gruppeinterviews her, er på baggrund af, at det ville være 

nemmere end at undersøge klassens elever individuelt. I og med at grupperne undervejs i 

Up’n’Atom har samarbejdet, kan det give en sammenlagt social fortolkning af spillet i kontrast til 

den undervisning, de plejer at have. I kraft af dette har vi herfor udarbejdet interviewguides til 

indledende gruppeinterviews, der skal skabe en grundforståelse for den motivation eleverne 

allerede måtte have, for at følge med i deres naturfagstimer. De indledende gruppeinterviews 

bestod af to grupper af seks elever fra folkeskoleklassen 7.a på Borup Skole, som alle blev 

interviewet på baggrund af interviewguiden (Bilag 1) (Bilag 4) (Bilag 6). Efterfølgende foretog vi et 

opfølgende gruppeinterview. Formålet med dette var at få sat ord på en motivationsændring, og 

hvad der ellers måtte være sket, efter at eleverne havde brugt VR-spillet Up’n’Atom. 

 

I sammenhæng med projektets empiriindsamling overtog vi derfor en undervisningsgang med 7.a 

på Borup Skole, hvor de skulle bruge programmet Up’n’Atom, som en del af deres undervisning i 

naturfag. Programmet er designet med social interaktivitet som en del af dets spilleflade, og 
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kræver derfor 2-3 deltagere per spil. I spillet handler det om at finde de rigtige løsninger til 

problemstillinger vedrørende grundstoffer, eksempelvis hvor mange neutroner, protoner og 

elektroner hvert grundstof indeholder. En af de deltagende skal derfor have VR-brillerne på, hvor 

de andre i gruppen skal guide vedkommende, ved hjælp af en spilmanual. Når spillerne har 

gennemført spillet, vil VR-brillerne blive overrakt til en af de andre deltagere i gruppen. På denne 

måde ville alle i gruppen får prøvet at have brillerne på og spille Up’n’Atom. Spillet tager 15 

minutter i alt, og er det tilfældet at en gruppe på 3, hvor alle deltagere får gennemført spillet, vil 

det derfor tage op til 45 minutter, hvilket passer ind på en typisk undervisningsgang. Herefter vil vi 

foretage de opfølgende gruppeinterviews, med henblik på at få de forskellige deltagende gruppers 

italesættelse af deres oplevelser, og om programmet har kunnet ændre deres motivation for 

naturfagstimerne. Problematikken ved denne metodetilgang til empirisk materiale er, at der er en 

faldgrube i metodens måde at tilvejebringe data. Dette fremgår af sociale konstruktioner, i form af 

forskellige gruppedynamikker, der kan give vidt forskellige empiriske resultater, eftersom 

interviewene undersøger forskellige individers samlede italesættelse af motivation for fremtidig 

fordybelse i faget ud fra brugen af Up’n’Atom. Til sidst ses der også en faldgrube ved 

gruppeinterviewets natur, i at interviewe flere, fremfor et enkelt individ, som gør at de forskellige 

informanter i interviewet vil have mindre tid til at kunne komme til orde (Brinkmann& Tanggaard, 

2015, 139). 
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Analyse 

 

TRIN-modellen 

Hvilke trin? 

I dette projekt har vi fravalgt at benytte trin 5 i TRIN-modellen. Dette trin er fravalgt, fordi gruppen 

ikke ser en direkte relevans imellem projektets problemformulering og en eventuel modellering af 

et aspekt af VR-teknologien. Omvendt ser gruppen en relevans i forhold til problemformuleringen 

i de andre trins måder at analysere VR-teknologien. I de følgende afsnit vil VR-teknologien blive 

analyseret ud fra trin 1, 2, 3, 4 og 6 og de aspekter som hvert af disse trin repræsenterer. 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin i TRIN-modellen omhandler en teknologis indre mekanismer. Formålet med dette 

trin er at kaste lys på, hvilke forskellige indre mekanismer der får en teknologi til at fungere, samt 

hvad der skal til for, at en teknologis formål opfyldes. En dybere analyse af disse artefakters indre 

mekanismer og deres samspil, med henblik på vores projekt, vil foregå i TRIN-modellens andet 

trin. Derudover er det også i trin 1, at en redegørelse for en teknologis formål finder sted 

(Jørgensen, 2018, 6). 

Formålet med anvendelsen af VR-teknologien, i sammenhæng med brugen af VR-briller, varierer 

alt efter, hvilken type indhold programmet er designet til at vise. VR-oplevelser kan både være til 

underholdning, til marketingløsninger for firmaer, eller endda som værktøjer i 

undervisningssammenhænge, hvilket er udgangspunktet for dette projekt (Bilag 5).  I dette projekt 

vil formålet med teknologien være, at undersøge, hvorvidt anvendelsen af VR-teknologien i en 

uddannelsessammenhæng kan have indflydelse på, motivationen til videre læring. I dette afsnit 

bliver der ydermere redegjort for de mest relevante indre mekanismer i en smartphone, som er 

den enhed Up’n’Atom-applikationen bliver afviklet på, men også for VR-brillen, som huser den 

førnævnte smartphone. 

 

Smartphonen fungerer først og fremmest som applikationsafvikler, men også som skærmen inde i 

den passive VR-brille. Inde i VR-brillen bliver smartphonen fastmonteret horisontalt på en slæde, 
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hvorefter den kan indsættes i et mørkekammer bagved VR-brillens optiske linser. Slæden sørger 

for at smartphonen ikke glider rundt inde i mørkekammeret. Mørkekammeret er designet således, 

at lys fra de omkringværende omgivelser ikke rammer skærmen og forstyrrer oplevelsen. De 

optiske linser sørger for, at billedet fra smartphonen vises skarpt, idet at det menneskelige øje har 

svært ved at fokusere på objekter, der forholder sig tæt på øjet (Bertelsen, 2019, ¶ Øjets Nethinde 

”Retina” og den Gule Plet ”Macula Lutea”). 

Når en smartphone skal anvendes til at vise en VR-oplevelse, er der nogle tekniske krav, den skal 

kunne opfylde, for at kunne give en optimal og tilfredsstillende oplevelse. 

Når det kommer til skærmen, er det vigtigt, at den isatte smartphone kan generere og vise en 

stabil framerate, hvilket er mængden af billeder der kan vises hvert sekund. Som minimum vil de 

fleste VR-oplevelser køre optimalt ved 60 FPS (Frames per Second) eller højere (How VR Works? Know 

the Technology Behind Virtual Reality, 2018, ¶ The Basics of How VR Works). 

I det tilfælde at frameraten er lavere end dette, eller hvis frameraten fluktuerer for meget, kan det 

ske, at programmet fremstår som forsinket i forhold til den forventede visuelle feedback. Hvis 

brugeren drejer hovedet mod højre, vil dette opleves som om at billedet ikke følger med 

bevægelsen, eller at billedet følger med, men at det er tydelig inkrementel billedbevægelse. 

Scenarier som denne øger risikoen for at brugeren kan opleve ‘cybersickness’, hvilket er en form 

for bevægelsessyge (How VR Works? Know the Technology Behind Virtual Reality, 2018, ¶ The Basics of How VR 

Works), og som uddybes i større detalje under tredje trins analyse af utilsigtede effekter. 

 

Det virtuelle rum, som programmet danner, breder sig over 360°, og dette gør, at brugeren kan 

kigge rundt i rummet ved at dreje hovedet i den ønskede retning. Som det også bliver forklaret 

uddybende i trin 2, så kan dette lade sig gøre, eftersom moderne smartphones er udstyret med 

aktiv motion tracking. Motion tracking er et teknologisk system, der måler bevægelse, og det 

består af to sensorkomponenter: et accelerometer og et gyrometer (How VR Works? Know the 

Technology Behind Virtual Reality, 2018, ¶ Other Elemente of the VR Technology).  

Motion tracking fungerer på basis af princippet om inerti. Inertiprincippet er læren om, at alle 

legemer har en retlinjet kurs med en konstant hastighed, indtil legemet bliver påvirket af en 
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udefrakommende kraft, og i smartphones tager princippet udgangspunkt i det målesystem, der 

kombinerer de førnævnte sensorers signaler (Beguš, Novak, Mihelj, 2014, 74). På samme måde som det 

indre øres balanceorgan kan fornemme, hvordan hovedet er positioneret, så kan et 

inertimålesystemet gøre det samme, bare med et teknologisk måleapparatur. Dette er muligt fordi 

intertimålesystemet kan måle alle 6 ‘degrees of freedom’, hvilket er bevægelse frem og tilbage, fra 

side til side, op og ned, samt rotation om dé tre akser (Beguš, Et Al, 2014, 74). En dybdegående 

analyse af smartphones anvendelse af disse ‘degrees of freedom’ vil foregå TRIN-modellens andet 

trin.  

 

https://cdn-images-1.medium.com/max/1280/1*K2zu_QG-MFQF7sqOwdPZ7A.jpeg 

 

Den første del af motion tracking i smartphones sker ved at accelerometeret måler et legemes 

acceleration i tre retninger, når det sættes i bevægelse. De tre retninger skal her forstås som et 

treakset-koordinatsystem der er fikseret i rum, og hvor x-aksen er frem og tilbage, y-aksen er fra 

side til side, og z-aksen er op og ned. For eksempel, hvis der foregår en bevægelse opad og til 

højre vil dette give udslag på henholdsvis z- og y-aksen, og accelerometeret beregner 

accelerationen i den retning ud fra målingerne (Beguš, Et Al, 2014, 74). Hernæst kommer gyrometeret 

i spil. Gyrometeret måler rotationen om smartphonens egne x-, y- og z-akser. Hvis der tages 

udgangspunkt i det forrige eksempel, hvori der foregår en bevægelse op og til højre, og antages 

det at legemets front forholder sig på x-aksen, og at legemet frnot efter bevægelsen, peger i den 

retning, legemet blev bevæget, vil der komme udslag på gyrometerets y- og z-akser. 
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Accelerometeret forklarer altså noget om, hvor i et rum et legeme bevæger sig hen, og 

gyrometeret fortæller om det legemes orientering i rummet (Beguš, Et Al, 2014, 74).  

 

Skærmen på smartphonen giver altså visuelt feedback dels direkte fra VR-programmet, men også 

fra de bevægelser brugeren foretager sig, når vedkommende drejer hovedet. På baggrund af de 

sensordata der udledes fra accelerometeret og gyrometeret, kan der på skærmen, som nævnt 

tidligere, skabes en illusion af at kigge rundt i en virtuel tredimensionel verden. Billedet der vises 

på smartphoneskærmen, bliver splittet op i to næsten identiske billeder, og danner et 

stereoskopisk billede, således at der er et billede til hvert øje (Reality Technolgies, u.d., Key Components 

inside of a Virtual Reality Headset). Stereoskopisk billedvisning viser det samme billede fra to forskellige 

synspunkter. I andre skærmvisningsmetoder end i VR-briller, såsom visning af 3D-biograffilm, er 

billedet flettet sammen, og der skal anvendes specielle 3D-briller, som opdeler de to forskellige 

synspunkter, således at 3D-effekten kan ses (Rebenitsch & Owen, 2016, 112). I VR-briller opnås dette 

ved at opdele de to billeder fra starten af, og vise det korrekte billede overfor det 

korresponderende øje (Reality Technolgies, u.d., Key Components inside of a Virtual Reality Headset). Desuden 

er de to billeder, som oftest opdelt af en hvid streg for at vise brugeren, hvor skillelinjen går, og 

hvis denne er placeret på midten af centerpunktet i mørkekammeret, er de to billeder bedst 

placeret i forhold til linserne. Linserne i VR-brillerne har til opgave at manipulere brugerens syn, 

således at den visuelle feedback fra smartphonen fremstår skarpere, end hvordan objekter så tæt 

på øjnene, normalt vil fremstå, hvilket gør det nemmere for øjnene at samle de to billeder til ét 

billede, og dermed styrke illusionen af tredimensionel dybde (Bhanji, 2018, ¶How VR Actually Works). 

 

Når de tre teknologiske faktorer, henholdsvis smartphone, applikation og VR-brille, er funktionelle 

i sammenspil med hinanden, er det muligt for brugeren at montere brillerne foran øjnene, og 

derved bevæge sig ind i det virtuelle rum, som vist i brillerne. VR-programmet danner et 

tredimensionalt rum i 360°, som smartphonen både genererer og viser på skærmen. Denne bliver 

placeret inde i den passive VR-brilles mørkekammer, foran to linser, der så herfra vinkler 

brugerens syn, således at displayet fremstår skarpt. 
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Trin 2: Teknologiers artefakter 

Det er to hovedartefakter der muliggør en VR-oplevelse med passive VR-briller. Det første 

hovedartefakt er selvfølgelig selve brillen, og det andet er en smartphone. Smartphonen er vigtig i 

denne sammenhæng, da det er denne, der skal fungere som både softwareafvikler, skærm, 

bevægelsessensor, lydafspiller og brugerinterface, når der skal opleves Virtual Reality med denne 

type VR-brille. Det er hermed sagt, at passive VR-briller ikke i sig selv er i stand til at vise hverken 

billede og lyd, hvorfor netop en smartphone skal indblandes, ifald en bruger ønsker en VR-

oplevelse. På baggrund af dette kan det argumenteres, at en passiv VR-brille i virkeligheden blot er 

en avanceret smartphoneholder, der kan spændes fast på hovedet af en VR-bruger. I virkeligheden 

er den passive VR-brille dog mere end det, da den er sat sammen af nogle forskellige dele, der 

hver for sig tjener nogle specifikke formål i forhold til VR-oplevelsen. Disse forskellige dele og 

formål bliver der redegjort for i det næste afsnit. 

 

Den passive VR-brille 

Ved første undersøgende øjekast består passive VR-briller som oftest af et antal elastiske bånd, et 

brillehus, noget kantpolstring, en smartphonefastholdende slæde, en låge, og et sæt optiske linser 

med dertilhørende justeringsknapper. Udover dette er det som regel også muligt at finde andre 

features såsom fordybninger, udskæringer og markeringer i såvel brillehuset som i 

smartphoneslæden. 

 

                         

 

Vendes der tilbage til de elastiske bånd, skal deres formål findes i, at de kan længdejusteres, 

således at VR-brillen kan komme til at sidde komfortabelt på brugeren. Elastiskbåndene er lavet af 
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en blanding af polyamid og elastan, som er forskellige typer af plastikfibre. Polyamid er åndbart og 

slidstærkt og elastan er meget elastisk. Kombinationen af disse to materialer skaber dermed et 

udgangspunkt for et materiale, der kan komme i kontakt med en brugers hud uden at forårsage 

unødig irritation (Iwers, 2013)(Reberholt, 2016). Elastikbåndende er monterede på en VR-brilles 

brillehus, og typisk sidder der ét elastikbånd på toppen af brillehuset og ligeledes et på hver side af 

brillehuset.  

 

 

 

Brillehuset fungerer både som en slags skelet, hvor VR-brillens andre dele – såsom linserne eller 

slæden – kan monteres på, og som et mørkekammer, der kan blokere for udefrakommende lys, så 

det ikke forstyrrer en brugers VR-oplevelse. VR-brillehuse er som hovedregel lavet af plastik, og de 

er desuden formgivet sådan, at den ene side af brillehuset, den der kommer i kontakt med en 

brugers ansigt, er kurvet. Kurven er der dels for at opnå bedre komfort, og dels for at brillehuset 

kan slutte tæt til ansigtet. Af andre komforttiltag kan kantpolstringen nævnes. Kantpolstringen gør 

at brillehuset har en blød og behagelig overflade, dér hvor brillehuset hviler på en brugers ansigt. 

Endeligt skal det nævnes, at brillehuset er perforeret i en eller anden grad, og at perforeringen 

gør, at der er luftcirkulation i brillehuset, så smartphonen undgår overophedning, ifald den bliver 

presset i forbindelse med en VR-oplevelse. 
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I brillehuset findes slæden der kan fastholde smartphones inde i VR-brillen. Slæden er placeret i 

den ende af brillehuset der er længst væk fra øjnene. Slæden er udstyret med en 

fjedermekanisme, der kan klemme sammen om smartphonen, så den bliver holdt fast på slæden, 

og dermed ikke vælter rundt i brillehuset, hvis en bruger bevæger hovedet under en VR-oplevelse. 

På slæden er der markeret et centerpunkt, og dette centerpunkt skal midten af smartphonens 

skærm være på linje med. Centerpunktet bruges til at centrere smartphonens skærm imellem to 

linser, grunden hertil uddybes senere i dette afsnit. Slutteligt er der ofte udskåret nogle 

ledningskanaler i slæden, således at ledninger fra eksempelvis hovedtelefoner eller opladere kan 

blive siddende i smartphonen, imens smartphonen er placeret inde i VR-brillen. 

 

              
 

Forrest på VR-brillens brillehus sidder en låge, der kan åbnes og lukkes ved at glide den til enten 

den ene eller den anden side. Lågen er placeret sådan, at når den er åben, så er der frit udsyn til 

virkeligheden for smartphonens bageste kamera, hvilket gør, at VR-brillen faktisk også kan bruges 

til AR-oplevelser. Når lågen er åben, kan et stykke AR-software benytte smartphonens bageste 

kamera til at gengive den virkelige verden på smartphonens skærm, og på baggrund heraf skabe 

en AR-oplevelse, for brugeren med brillen på, ved at udvide denne verden med for eksempel 

grafik eller tekst. 
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På den kurvede side af brillehuset sidder to optiske linser. Disse linser er rettet mod smartphonens 

skærmside og sørger for at opdele skærmbilledet, så det billede i højre side af skærmen kun bliver 

vist for højre øje og vice versa. Linserne er bygget op omkring stereoskopprincippet, og dette gør 

at der ikke er billedoverlap fra det ene øje til det andet. Det er også i denne sammenhæng at 

smartphoneslædens centerpunkt får en vigtig funktion. Dette punkt angiver nemlig der, hvor 

afstanden til de to linser er lige stor, hvorfor midten af smartphoneskærmen skal placeres her, 

netop så billedoverlap fra en side til den anden ikke sker. Slædens føromtalte klemmemekanisme 

er igen vigtig her i denne sammenhæng, da det er den, der fastholder smartphonen i netop den 

position, hvor periferien af linsernes fokus rammer midten af smartphoneskærmen. Udover dette 

manipulerer linseoptikken med synet, og grunden til at dette er væsentligt, er, at det 

menneskelige øje ikke kan stille skarpt på objekter, der er meget tæt på. Det skyldes, at de linser vi 

har i øjnene, ikke kan afbøje et objekt, i tæt nærhed af øjet, nok til, at det kan fokuseres på øjets 

‘gule plet’ eller macula lutea, og opfattes som skarpt (Bertelsen, 2019, ¶ Øjets Nethinde ”Retina” og den 

Gule Plet ”Macula Lutea”). Når en smartphone er placeret i VR-brillens mørkekammer, er skærmen 

sjældent mere 7-8 centimeter fra øjnene, hvorfor det er nødvendigt med optisk manipulation, da 

det hele som sagt ellers vil fremstå som sløret og utydeligt. 

 

              
 

På brillehuset, som regel på oversiden, er der placeret nogle linsejusteringsknapper. Disse har til 

formål at forskyde linserne såvel sidevejs som frem og tilbage, så linserne kan tilpasses de 

forskellige brugeres individuelle syn. Denne justeringsmulighed kan sandsynligvis eliminere brugen 

af rigtige briller samtidig med VR-brillen, dersom en bruger er brillebærer. Da afstanden mellem 

vores øjne ikke er den samme hos alle mennesker, kan linserne i en VR-brille justeres sidevejs, så 

linserne kan placeres direkte ud for hvert øje. Linserne kan desuden også justeres enten tættere 

på eller længere væk fra en brugers øjne, alt efter om vedkommende er nær- eller langsynet. 
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Smartphonen 

Skal en bruger med passive VR-briller have en VR-oplevelse, spiller smartphonen en stor rolle. 

Smartphonen er på sin vis, der hvor oplevelsen både bliver skabt, fremvist, oplevet og udlevet. 

Smartphoneteknologien indeholder en lang række forskellige elektroniske dele. I denne 

redegørelse for de teknologiske artefakter i smartphoneteknologien tages der udgangspunkt i 

software, display, lyd, controllere og bevægelsessensorsystemet som består af et accelerometer 

og et gyrometer. 

 

Den software der findes på en smartphone, er helt central for, hvordan smartphonen fungerer og 

betjenes. Det er nemlig software der forbinder alle de teknologiske artefakter, der udgør en 

smartphone, og samler dem til én fungerende helhed. Herudover er det også software der 

dikterer, hvordan en bruger kan interagere med smartphonen (Bitesize, 2019).  

 

Der er to typer software på en smartphone. Hovedsoftwaren, også kaldet operativsystemet, og 

det der kaldes applikationer. Applikationer er små individuelle stykker software der kun har ét 

bestemt formål – disse bliver forklaret mere dybdegående i næste afsnit. Operativsystemet er 

softwaren der håndterer smartphonens hardware, såsom RAM og processor, men det er også 

operativsystemet der henter og lagrer data, organiserer processer, og sørger for, at andre 

applikationer kan køres, både enkeltvis men også simultant, på en given smartphone (Bitesize, 

2019). Ligeledes er det operativsystemet der sørger for, at applikationer kan gøre brug af 

smartphonens forskellige teknologiske artefakter, eksempelvis skærmen, højtalerne, kameraet 

osv. Herudover er det også operativsystemet der varetager brugerinputs, som eksempelvis et tryk 

på den trykfølsomme skærm, eller tryk på tænd/sluk-knappen. Operativsystemet omdanner disse 
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tryk til noget, der kan forstås i en softwaresammenhæng, og dette gør at smartphonen opfører sig 

som vi forventer, altså eksempelvis at tænd/sluk-knappen rent faktisk tænder eller slukker for 

smartphonen. Ydermere er det også operativsystemet der sørger for, at applikationer kan hente 

information fra de brugerinputs der sker, når en applikation bliver brugt (Lee, 2018, ¶ 6: Input/Output 

Management).  

 

En applikation er imidlertid en anden type software end operativsystemet. Applikationer er nogle 

små enkeltstående programmer der kun har én funktion (Bitesize, 2019). En sådan funktion kan 

eksempelvis være et spil, en lommeregner eller en internetbrowser. For at det, for en bruger, er 

muligt at betjene en applikation, skal det være muligt at hente og sende information til og fra 

smartphonens operativsystem. Denne information kan eksempelvis være brugerinputs i form af 

tryk på den berøringsfølsomme skærm, det kan være en internetforbindelse og det kan være 

processer såsom at sende lyd til smartphonens højtaler eller at vise et billede på smartphonens 

skærm. Disse ting er med til at udgøre oplevelsen af en applikation (Bitesize, 2019).  

 

VR-applikationer benytter også nogle af informationerne fra operativsystemet, som ovenstående 

eksempler. Ligeledes benytter VR-applikationer processer såsom lyd og billede, såvel som andre 

applikationer. Dog kan VR-applikationer ikke fungere udelukkende på information fra 

skærmberøring, i det smartphonen er fastholdt inde i den passive VR-brille. Smartphonen kan 

derfor ikke berøres imens applikationen bliver benyttet. Alternativet til interaktion med den 

visuelle feedback på smartphoneskærmen er derfor gaze-systemet. Gaze-systemet ses i flere VR-

applikationer, heriblandt Up’n’Atom, hvor brugeren indtaster de ønskede numre ved at holde 

blikket herpå. I et avanceret gaze-system, kan der også tales om eye-tracking. Dette er når der 

sidder sensorer og kameraer, der kan aflæse hvilken vej brugerens øjne kigger, og derfra, ud fra en 

gaze-pointer – oftest en prik på skærmen – kan brugeren interagere med det visuelle feedback 

(How eye tracking works, 2019) (Nakano, Conati, Bader, 2013, 3). Et mere simpelt gaze-system, et som 

Up’n’Atom bland andet benytter, er med gaze-pointeren fastlåst i midten af skærmen, hvor det så 

er brugerens hovedbevægelser, der sørger for brugerens interaktion med displayet. (Bilag 5) 
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Skærmen er en vigtig del, når det kommer til en VR-oplevelse i en passiv VR-brille. Dét, at VR-

brillen er passiv, betyder nemlig, at den er helt uden elektronik, og at det skal tilføjes i form af en 

smartphone. Skærmen på smartphonen skal danne basis for den visuelle del af VR-oplevelsen, og 

derfor er der nogle krav til, hvad den skal kunne. Som nævnt i trin 1 skal der være en vis 

billedopdaterings rate, der skal være en høj opløsning og der skal desuden være god 

farvegengivelse (LaValle, 2019, 45). 

 

Når billedet på skærmen kan bevæges rundt, skyldes det motion tracking af en VR-bruger. I det 

følgende bliver der redegjort for, hvordan accelerometre og gyrometre fungerer, da det er disse 

sensorer der måler, hvilke bevægelser en bruger laver. Disse bevægelser bliver så omsat til korrekt 

billedbevægelse, så den udførte bevægelse stemmer overens med den billedbevægelse på 

skærmen. I dette eksempel om accelerometret tages der først udgangspunkt i et en-akset 

accelerometer og derefter i et tre-akset accelerometer. Det en-aksede accelerometer fungerer 

ved, at en masse er fæstnet på en fjeder der sidder fast i et ‘hus’ (Beguš Et Al, 2014, 75). Denne masse 

kan bevæges enten frem eller tilbage, ifald huset bliver påvirket af en udefrakommende kraft. 

Bliver huset påvirket af en kraft, skaber dette en kortvarig forskel i fjederspændingen, i forhold til 

udgangspunktet, fordi kraften får massen til flytte sig i en retning. Denne forskel i fjederspænding 

kan ultimativt bruges til at beregne retningen, hvor kraften skubbede massen hen, men også til at 

beregne accelerationen i den givne retning (Beguš Et Al, 2014, 75). Når dette eksempel skaleres op til 

tre akser, altså x-, y- og z-aksen, så kan der måles retning og acceleration i tre retninger frem for 

blot én. Her skal det forestilles, at der sidder et hus med en fjeder og en masse på hver akse. Når 

der så sker en bevægelse, påvirker det enten en, to eller alle tre akser, og det kan derfor beregnes 

hvilken acceleration et legeme har i en given retning, samt hvilken retning der er tale om (Beguš Et 

Al, 2014, 75). 

 

Gyrometre findes i tre forskellige former. De første to bygger på mekanik eller på optik. Den sidste 

type, den der er relevant for motion tracking, er baseret på en vibrerende masse. Grunden til at 

mekaniske og optiske gyrometre ikke er hensigtsmæssige i en motion-tracking-sammenhæng er, 

fordi de er for store til at montere på et menneske (Beguš Et Al, 2014, 78). Det vibrerende gyrometer 

bygger på en afledning af Corioliseffekten, nemlig en vinkelret kraft på en vibrerende masse, hvor 
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den normale forståelse af Corioliseffekten siger, at der for et roterende legeme altid vil være en 

vinkelret kraft direkte ud og væk fra legemet. Denne vinkelrette kraft fra Corioliseffektafledningen 

kan omsættes til en vinkel gennem beregning af, hvor stor en forskydning der er for den 

vibrerende masse i forhold til udgangspunktet (Beguš Et Al, 2014, 78). Ligesom for accelerometeret 

skal der være tre akser, for at kunne måle vinkelændringer på alle tre akser. 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

TRIN-modellens tredje trin omhandler identifikationen og analysen af utilsigtede effekter i den 

givne teknologi. I dette afsnit lægges fokus på, hvilke bivirkninger og konsekvenser VR-teknologien 

kan have med sig, når den anvendes i forbindelse med HMD’er. Dette belyses ud fra en teknisk 

vinkel, både software- og hardwaremæssigt, og ud fra hvordan den menneskelige krop interagerer 

med teknologiens forskellige aspekter og virkemidler. 

 

En lang række studier indenfor teknologiske, fysiologiske og psykologiske felter har fokus på, 

hvordan VR-teknologien har indflydelse på den menneskelige krop, og hvilke aspekter der har 

relevans, når teknologiens styrker og svagheder afmåles. Mange af disse studier har fokus på de 

fysiske bivirkninger som kroppen kan udsættes for. På baggrund af dette vil det følgende afsnit 

være struktureret således, at størstedelen af de bivirkninger der undersøges, har en direkte 

relation til bevægelsessyge og dens afart ’Cybersickness’. 

 

Bevægelsessyge og ’Cybersickness’ 

En af de mest velkendte bivirkninger, som VR-teknologien bærer med sig, er dens tendens til at 

fremprovokere en form for søsyge hos brugeren, hvilket i disse studier kommer i flere forskellige 

varianter baseret på, hvilke forhold disse undersøgelser blev foretaget under (Sharples Et Al., 2008, 

59). Som følge af dette projekts fokus på VR-teknologien i sammenhæng med HMD’er, så lægges 

der primært fokus på to specifikke varianter: Bevægelsessyge og ’Cybersickness’. Grundlaget for 

dette valg ligger i at begge af disse varianter stort set deler de samme symptomer, såsom kvalme, 

svimmelhed og træthed, og fremkommer også fra forholdsvis sammenlignelige kilder, dog med 

visse forskelle (Rebenitsch & Owen, 2016, 103).  
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Dette projekts undersøgelser er baseret på VR-spillet Up’n’Atom. I spillet er brugeren fastsat i et 

specifikt punkt i det tredimensionelle rum, men spillet tillader ikke fri bevægelse i dette rum. 

Eftersom der foregår både korporlig og virtuel bevægelse, betyder dette, at eventuelle symptomer 

fra anvendelsen af denne type VR-software lægger sig tættere op ad den klassiske definition af 

bevægelsessyge, end det som ’Cybersickness’ er defineret ud fra, men begge af disse vil dog blive 

inddraget i dette afsnit. 

 

Bevægelsessyge defineres som en følelse af kvalme, svimmelhed eller generelt ubehag, som følge 

af en forskel mellem de signaler det visuelle nervesystem modtager, og de signaler det 

vestibulære system modtager. Sagt med andre ord, så er det en forstyrrelse af forbindelsen 

mellem hvad en person ser, og hvad en person fornemmer. Bevægelsessyge er et velkendt og 

udbredt fænomen i mange felter, og i relation til undersøgelsen af VR-teknologiens egenskaber 

fungerer den som skelettet til de mere specialiserede varianter, såsom ’Cybersickness’ eller 

’simulator sickness’ (Rebenitsch & Owen, 2016, 103). ’Cybersickness’, også kaldet ’Virtual Reality 

Sickness’, betegnes som en afart af bevægelsessyge, da den fremkalder mange af de samme 

symptomer, som ses ved anvendelsen af digitalt simulerede visuelle medier. (Rebenitsch & Owen, 

2016, 103). 

 

Den primære forskel mellem ’Cybersickness’ og den almene bevægelsessyge ligger i, hvordan de 

to fænomeners definitioner betragter bevægelse. Her kigges der på former for bevægelse, om end 

det er mennesket som bevæger sig, eller det visuelle indhold som mennesket ser på, der bevæger 

sig, eller begge dele på samme tid. Hvor den almene bevægelsessyge stammer fra, er en dissonans 

mellem en bevægelse og det forventede visuelle input fra den bevægelse. Derfor fremkommer 

’Cybersickness’ ved udelukkende visuelle inputs, hvor egentlig fysisk bevægelse ikke foregår 

(Rebenitsch & Owen, 2016, 103). 

 

Men hvad er kilden til bevægelsessyge og dens afart ’Cybersickness’ i den menneskelige krop i 

forhold til anvendelsen af Virtual Reality? 

Det er der ikke noget definitivt svar på, men som følge af adskillige undersøgelser og forsøg med 

bevægelsessyge og ’Cybersickness’, i kombination med virtuelle miljøer, så er der blevet foreslået 
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mange teorier, om hvorfor den menneskelige krop reagerer som den gør (Rebenitsch & Owen, 2016, 

105).  

 

Den mest fremtrædende af disse teorier går ud på, at kroppen reagerer på en manglende 

sammenhæng mellem det visuelle input og de vestibulære signaler, idet der ikke er en 

sammenhæng, mellem det der vises foran øjnene, og den udefrakommende stimulering (Rebenitsch 

& Owen, 2016, 105). 

 

Når kroppen opretholder sin positur og balance, så forholder den sig til udefrakommende 

stimuleringer, der omdannes til signaler, som hjernen kan bruge. Alt dette foregår i det der hedder 

det vestibulære system, hvilket befinder sig inde i øregangen, som en del af det indre øres auditive 

system. Det vestibulære system fungerer på basis af eksterne inputs i ørets balanceorgan, der har 

til formål at indsamle og videresende disse signaler til hjernen (Gleason, 2008, 591). 

 

Det vestibulære system består af en kompleks sammensætning af forskellige organreceptorer, 

som hver har betydning for de forskellige funktioner, der indgår i kroppens styring af positur og 

balance (Gleason, 2008, 591). To af disse organreceptorvarianter, ’semicircular canals’ og ’otolith 

organs’, udfylder vigtige roller, når det drejer sig om hovedbevægelser, og de fremstår i hvert øre 

som et sæt af tre ’semicircular canals’ og to ’otolith organs’ kaldet ’utricle’ og ’saccule’, som 

sammen med de førnævnte kanaler, udgør den signaldannende del af balanceorganet (Gleason, 

2008, 591). 

 

  
(Gleason, 2008) 
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De tre ’semicircular canals’ er struktureret sådan, at hver af dem repræsenterer en af de tre 

dimensioner i den menneskelig forståelse af rum, altså højde, længde eller dybde, og disse kanaler 

er fyldt med en speciel membranvæske kaldet endolymfe (Gleason, 2008, 592-593). Denne væske 

flyder rundt i kanalerne, når hovedet er i bevægelse, og opfanges af hårceller inde i ’crista 

ampulla’, som forbinder kanalerne med det øvrige vestibulære system, hvorfra der sendes 

nervesignaler til hjernen gennem de vestibulære nerver (Gleason, 2008, 592-593). 

 

Den anden organreceptorvariant, ’otolith organs’, består af en ’utricle’ og en ’saccule’, og sammen 

fungerer de som kroppens måde at reagere på tyngdekraftens træk i kroppen. De er placeret 

henholdsvis horisontalt og vertikalt i forhold til sagittalplanet (Gleason, 2008, 593). Sagittalplanet er 

et hypotetisk begreb fra anatomistudiet, hvilket defineres som en lodret linje gennem centeret af 

legemet der opdeler venstre og højre side. 

 

 
 

 

Disse to ’otolith organs’ anvender også hårceller ligesom de tre ’semicircular canals’, men adskiller 

sig fra dem, idet at disse hårceller er en membran kaldet ’the otolithic membrane’, hvilket består 

af en kalciumkarbonatstruktur, kaldet ’statoconia’, omgivet af en gelatinelignende masse (Gleason, 

2008, 593). Det er denne sammensætning, som gør det muligt, for disse organer at kunne modtage 

og reagere på tyngdekraftens træk, og omsætte det til nervesignaler, som hjernen anvender 

(Gleason, 2008, 593). 
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Når hjernen reagerer på disse vestibulære nervesignaler, kommer det i form af to specifikke 

vestibulærreflekstyper: ’Vestibulo-Ocular Reflexes’ og ’Vestibulo-Spinal Reflexes’.  

’Vestibulo-Ocular Reflex’, forkortes til ’VOR’, igangsættes, når hovedet er i bevægelse, og sørger 

for at vedligeholde øjnenes evne til at modtage stabile visuelle inputs fra omverdenen under 

bevægelsen af hovedet, og dermed vedligeholde fornemmelsen af rum og dybde (Gleason, 2008, 

591). Eksempelvis, hvis en person bevæger sit hoved fra venstre mod højre, så igangsættes 

refleksen, hvilket resulterer i, at personens øjne bevæger sig modsat af hovedets bevægelse, altså 

fra højre mod venstre (Gleason, 2008, 591-592). 

 

Den anden af de to reflekstyper, ’Vestibulo-Spinal Reflex’ eller ’VSR’, har til funktion at opretholde 

kroppens positur og balance, når den er i bevægelse. Som udgangspunkt sørger denne refleks for, 

at hovedet forholder sig horisontalt balanceret, når resten af kroppen er i en form for bevægelse. 

For eksempel, hvis en person læner sig til fra en opretstående position mod venstre, så 

igangsættes denne refleks, hvilket leder til, at hovedet bevæger sig i en modsatte retning af 

kroppens bevægelse. Resultatet af dette er, at hovedet forholder sig horisontalt opretstående, 

uanset hvilken position resten af kroppen er i. Ligeså er det også denne reflekstype, der sørger for, 

at der er balance mellem alle kroppens lemmer og led, således at kroppens balancecenter altid er i 

en opretstående tilstand, når den er i bevægelse (Gleason, 2008, 592). 

 

Disse to reflekstyper er forbundet til hinanden i det vestibulære system, og de reagerer på 

hinandens sensorinputs. Dette er en kontinuerlig proces, som foregår hver gang en bevægelse 

ændrer på hovedets position, så kroppen og hovedet holdes i balance. Bevægelsessyge 

fremkommer dermed, når en af de to reflekstyper rapporterer noget, som ikke stemmer overens 

med den anden (Rebenitsch & Owen, 2016, 105). 
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(Rebenitsch & Owen, 2016) 

 
 

Ovenstående illustration er et eksempel på, hvordan det visuelle nervesystem og det vestibulære 

system modtager to signaler, som ikke stemmer overens med hinanden. Det vestibulære system 

fortæller hjernen at tyngdekraften trækker i en retning, mens det visuelle system rapporterer, at 

tyngdekraften burde trække i en anden retning (Rebenitsch & Owen, 2016, 105). 

 

En anden populær teori forholder sig til, hvordan kroppens positur ændrer sig, når det visuelle 

system udsættes for visuelle stimuleringer, som ikke stemmer overens med dét, resten af kroppen 

mærker. Den tager udgangspunkt i den førnævnte teoris forståelse af, hvordan det visuelle og det 

vestibulære system interagerer, men inddrager også kroppens positur som den afgørende faktor 

for, hvornår bevægelsessygen indtræffer (Rebenitsch & Owen, 2016, 105). Denne teori postulerer, at 

når der opstår et skel mellem visuelle og vestibulære signaler, så kan kroppens positur ikke 

vedligeholdes ordentligt. Kroppen forsøger at balancere sig efter de visuelle inputs, og posituren 

bliver dermed ustabil, hvilket leder til bevægelsessyge. Personens tilstand forværres i 

sammenhæng med, hvor ustabil kroppens positur er (Rebenitsch & Owen, 2016, 105). 

 

Øjenanstrengelse 

En anden bivirkning, som VR-teknologien ofte forbindes med, er stress af øjnene, og i nogle 

studier bliver øjenanstrengelse, og problemer med at fokusere øjnene, inddraget som symptomer 

af ’Cybersickness’ (Rebenitsch & Owen, 2016, 103). 
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Distancen mellem en persons øjne kaldes ’Interpupillary Distance’ eller IPD, hvilket er distancen 

mellem centerpunktet af øjnenes pupiller, og dette spiller en væsentlig rolle, når det kommer til at 

undersøge øjenanstrengelse ved anvendelsen af VR-teknologi i form af HMD. I et 

forskningseksperiment af Kolansinski & Gilson (1998) blev der undersøgt, i hvilken grad ændringen 

af forholdene mellem brugerens IPD og skærmens IPD kunne lede til anstrengelse af øjnene, og 

der blev observeret en stigende intensitet af øjenanstrengelse, jo mere skærmens IPD adskilte sig 

fra brugerens IPD (Rebenitsch & Owen, 2016, 113) 

 

I mange tilfælde skyldes øjenproblemer, i forbindelse med brugen af HMD, en uoverensstemmelse 

mellem brugerens øjne og skærmene, som viser det digitale indhold, på grund af at HMD-enheden 

ikke er monteret fast nok på hovedet, og derfor bevæger sig for meget, eller at de optiske linser 

inde i HMD-enheden ikke er indstillet korrekt i forhold til brugerens øjenposition (Rebenitsch & Owen, 

2016, 104). Eftersom størstedelen af moderne, såvel aktive som passive, HMD har inkorporerede 

linsejusteringsmuligheder, kan det argumenteres, at disse sager lige så vel kan tilskrives en 

fejlagtig anvendelse fra brugerens side og ikke en decideret teknisk fejl. 

 

Heterophoria  

’Heterophoria’ er en øjendefekt, hvor øjnenes hvileposition ikke er ens i forhold til hinanden, når 

der ikke foretages billedfusion (Rebenitsch & Owen, 2016, 113). Begrebet, for øjnenes samling af de to 

synsfelter, kaldes ’binocular fusion’ eller ’stereo fusion’ og foregår, når begge øjne modtager visuelle 

inputs, der er mere eller mindre identiske (Wallis & Georgeson, 2012, 220). Når dette ikke sker, så 

bevæger øjnene sig til deres originale hviletilstand når øjenmusklerne bliver afslappet (Rebenitsch & 

Owen, 2016, 113). 
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(Rebenitsch & Owen, 2016) 

 

’Heterophoria’ i sig selv er ikke en sjælden defekt, og mange mennesker har den i mindre grad, 

dog med forbehold for, hvorvidt personen lider af andre øjenrelaterede gener, såsom nærsyn, 

hvilket kan gøre udslaget mere eller mindre markant (Rebenitsch & Owen, 2016, 113). ’Heterophoria’ 

kan dog lede til yderligere øjendefekter, primært i form af øjenskel, også kaldet ’heterotropia’ eller 

’strabismus’ (Heterotropia, u.d., ¶ Heterotropia). ’Heterophoria’ har tre direkte underkategorier, som 

hver dækker over, hvilken retning øjet er vinklet i forhold til det ’normale’ øje: Hvis øjet tenderer 

indad mod næsen, kaldes det ’esophoria’, hvis udad mod øret kaldes det ’exophoria’ og hvis det 

peger enten op eller ned kaldes det ’hyperphoria’ (Heterophoria, u.d., ¶ Heterophoria). 

 

I en undersøgelse foretaget af Mon-Williams Et Al. (1998) omkring emnet ’heterophoria’ i 

forbindelse med anvendelsen af HMD, til at vise digitalt visuelle medier, blev der målt efter 

’heterophoria’ på øjets horisontale akse ved at foretage observationer på, hvilke horisontale 

øjenpositioner der gav større udslag for ’heterophoria’. Resultatet af deres undersøgelser var, at 

’heterophoria’ fremkom i højere grad, jo mere øjets vinkel under forsøget afveg fra en direkte 

fremadkiggende position (Rebenitsch & Owen, 2016, 113). 

 

Field of View (FOV) 

Begrebet ‘Field of View’, forkortet til ’FOV’, grænser over, hvor meget af de visuelle omgivelser der 

kan ses på én gang uden at foretage korporlige bevægelser, mestendels hovedbevægelser. I nyere 

tid er der blevet foretaget mange undersøgelser af FOV i forbindelse med VR-teknologien, især i 

forhold til anvendelsen af HMD. Mange af disse undersøgelser drager også direkte forbindelser 

mellem FOV og ’Cybersickness’ (Rebenitsch & Owen, 2016, 115). 
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http://www.vr360filmmaker.com/2016/09/03/eyeforce-vr-headset-210-fov/ 

 

Ovenstående illustration er et eksempel på, hvordan et større FOV kommer til at vise mere af de 

simulerede omgivelser på samme tid. 

 

En prominent teori indenfor undersøgelsen af FOV og VR-teknologien postulerer, at 

bevægelsessyge og ’Cybersickness’ fremprovokeres oftere i sammenhæng med, at det visuelle 

medies FOV også bliver bredere (Rebenitsch & Owen, 2016, 115). I en undersøgelse foretaget af Duh Et 

Al. (2001) blev der undersøgt, hvorvidt forskellige størrelser af FOV havde relevans for 

fremprovokeringen af ’Cybersickness’, og i hvilken alvorlighedsgrad dette fremkom. Der blev 

afprøvet FOV i størrelsesordnerne fra 30°, 60°, 90°, 120°, 150° op til 180°. Resultatet af disse 

undersøgelser viste, at ’Cybersickness’ symptomer fremkom i større grad ved anvendelsen af 

større FOV, og det største udslag forekom i intervallet mellem 120° og 150° (Rebenitsch & Owen, 2016, 

115). 

 

I en undersøgelse foretaget af Feiner & Fernandes (2016) blev der undersøgt, hvorvidt en mere 

dynamisk ændring af FOV kunne reducere ’Cybersickness’ i sammenhæng med anvendelsen af 

HMD med udgangspunkt i situationer, hvor der foregik bevægelse i det simulerede rum, men uden 

fysisk bevægelse bortset fra hovedbevægelser (Columbia University School of Engineering and Applied 

Science, 2016). Forsøgets deltagere blev udsat for VR-oplevelser, både med og uden den dynamiske 

FOV-ændring, og baseret på opfølgende udtalelser fra deltagerne, blev det konkluderet, at den 
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dynamiske ændring af FOV medførte ’Cybersickness’ symptomer i mindre grad end den statiske 

FOV. 

 

Framerate 
Begrebet ’Framerate’ forekommer i digitalt visuelle medier, og betyder hvor mange billeder der 

vises hvert sekund på en skærm. Dette omtales normalt ’Frames per second’ eller forkortes til FPS. 

I forhold til VR-oplevelser præsenteret i et HMD, så har mængden af billeder der kan genereres på 

skærmen hvert sekund en direkte forbindelse til, hvor overbevisende en bevægelse i det 

simulerede rum fremstår (How VR Works? Know the Technology Behind Virtual Reality, 2018, ¶ The Basics of 

How VR Works). Som udgangspunkt vil en stabil framerate på 60 eller flere billeder i sekundet være 

nødvendig for at undgå ’Cybersickness’-lignende symptomer i større grad, og helt optimalt skal 

frameraten være på 90 eller højere (The Importance of Framerates, u.d.). Mængden af billeder i 

sekundet som kan vises, afhænger af samarbejdet mellem to tekniske faktorer som er henholdsvis, 

hvor mange billeder hardwaren kan generere hvert sekund, og hvor mange billeder skærmen kan 

vise i sekundet. Dette også kaldes en ’refresh rate’ og måles i hertz. Aktive Virtual Reality HMD-

systemer, såsom Oculus Rift og HTC Vive, er udstyret med dedikerede indbyggede skærme med en 

’refresh rate’ op til 90hz og benytter en ekstern computer til at generere det viste simulerede 

indhold (How VR Works? Know the Technology Behind Virtual Reality, 2018, ¶ The Basics of How VR Works), 

hvilken betyder at opsætning med et aktivt HDM antageligt vil kunne opnå de ønskede 90 billeder 

i sekundet. 

 

Passive HMD-systemer, såsom de Esperanza VR Glasses som projektet anvendte, indeholder ikke 

selv de samme elektroniske artefakter som de aktive HMD gør, og er derfor afhængig af en 

fastmonteret smartphone til at fungere som både skærm og computer. I forbindelse med at 

smartphones kan vise VR-indhold, men ikke er designet med dette formål i sinde, så kan 

brugeroplevelsen af denne type Virtual Reality variere i højere grad, fordi smartphones sjældent er 

udstyret med kraftige processorer og højfrekvensskærme. 
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Trin 4: Teknologiske systemer 

Dette trin i TRIN-modellen omhandler de systemer, hvori teknologiske artefakter indgår. Altså 

hvordan teknologiske artefakter, i samspil med hinanden, besidder en bestemt funktionalitet, der 

udfører en funktion, som er tiltænkt et menneskeligt behov. Marc de Vries, der står bag bogen 

“Teaching about technology”, beskriver at teknologiske systemer er sammensætningen af flere 

teknologiske artefakter, der til sammen kan udføre én bestemt funktion (de Vries, 2016, 21). 

Systemet, og den funktion det har, kan opdeles i tre faser; input, proces og output. Denne 

opdeling skal fungere som en karakterisering af systemet og være med til at give en bedre 

forståelse for, hvordan systemet virker, og hvordan det ultimativt udfører funktionen. 

 

Karakterisering af tekniske systemers funktion 

Beskues det tekniske system der udgør Virtual Reality, ses det, at det består af artefakterne og de 

indre mekanismer og processer som er beskrevet i trin 1 og 2. Dette vil sige at en smartphone, en 

applikation og en passiv VR-brille tilsammen udgør VR-teknologien i denne rapport. Funktionen af 

denne VR-teknologi vil vi prøve at belyse med udgangspunkt i de Vries måde at anskue funktioner 

for teknologiske systemer. Funktionen for det teknologiske system er i dette tilfælde at skabe en 

VR-oplevelse for en syvendeklasses folkeskoleelev, der måske kan virke motiverende.    

 

I de Vries trefasede måde at karakterisere og beskrive teknologiske systemers funktion er ved først 

at finde et input, og dernæst redegøre for processen, der skaber et output. Et eksempel, som de 

Vries selv nævner, er vaskemaskinen. For at karakterisere funktionen for det tekniske system der 

udgør en vaskemaskine, ses der først på, hvad der kræves for at en vaskemaskine kan udføre 

arbejdet. Hernæst ses der på hvad arbejdet, som vaskemaskinen udfører, er, og slutteligt hvad 

udfaldet af dette arbejde er. Som udgangspunkt skal der tilføres beskidt vasketøj, vand og sæbe til 

en vaskemaskine for at den kan vaske vasketøjet rent (de Vries, 2016, 21). I denne sammenhæng er 

beskidt vasketøj, vand og sæbe og et bestemt vaskeprogram input-delen i den tre-fasede måde at 

karakterisere et teknologisk system. Processen er altså selve vasken, her kan der tales om 

tromlerotation, tilførslen af den rigtige mængde sæbe i forhold til mængden af vand og så videre. 

Outputtet vil i dette tilfælde være rent vasketøj og beskidt sæbevand (de Vries, 2016, 21). 
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Overføres ovenstående eksempel til dette projekt, så bliver input naturfag og applikationen 

Up’n’Atom. Processen går ud på hvordan VR-teknologi kan omsætte indlevelse og det viste VR-

univers til en oplevelse, der potentiel kan motivere eleven. Oplevelsen er i dette tilfælde 

outputtet, og der kan på baggrund af denne oplevelse italesættes en mulig ændring i elevernes 

motivation for naturfag. 

 

Input er altså kombinationen af naturfag og VR-applikationen Up’n’Atom, fordi Up’n’Atom har til 

formål at lære elever om det periodiske system, hvilket er en del af trinmålene for Fysik/Kemi i 

folkeskolens udskoling. Up’n’Atom bygger på såvel diverse spilelemeter, der gør at elever kan 

engagere sig, som designs der skal stimulere hovedsageligt synet og hørelsen.  

 

Nu kommer processen i fokus, og det er her, VR-teknologien skal danne rammen for indlevelsen 

hos eleven ved at indlemme eleven i VR-universet og stimulere både synet og hørelsen. Synet skal 

stimuleres gennem den grafik som Up’n’Atom præsenterer for eleven. Hørelsen bliver stimuleret 

ved lyde, der fremkommer, når der sker noget i spillet, der fordrer en auditiv feedback. Det er 

specielt kombinationen af de sansestimuli, der sker på tværs af synet og hørelsen, der gør at 

Virtual Reality kan animere elever til indlevelse i spillet, som Anders B. R. Pedersen, også udtaler.  

 

“Lyddesign giver også en tilfredsstillelse. For eksempel med rewards, og når man svarer 
forkert. Altså for eksempel når dørene i spillet åbner op, så kommer der nogle vilde 

lyde. Og når den røde skærm kommer frem og så videre. Det giver et eller andet. I 
virkeligheden er det jo bare et billede der skifter, men lige så snart den der lyd kommer 

på, så giver det noget ekstra.” (bilag 5) 

 

Anders B. R. Pedersen, lead developer hos Khora og på Up’n’Atom, udtaler altså her at samspillet 

mellem lige præcis syn og hørelse er vigtig for indlevelsen i et VR-univers. Herudover er det også 

muligt for en bruger at kigge rundt i VR-universet ved at bevæge hovedet, og dette bidrager til 

yderligere indlevelse.  

 

Den samlede oplevelse af naturfag, Up’n’Atom, VR-teknologien, indlevelsen og måden dette 

system fungerer på, er output-fasen i de Vries måde at kategorisere teknologiske systemers 
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funktion. Oplevelsen er i denne sammenhæng output, fordi det er denne oplevelse, skal der 

dannes rammen for en italesættelse af motivationen hos eleverne. 

 

I det følgende vil der blive analyseret på de mest væsentlige aktører, der indgår i det netværk, der 

ligger forud for oplevelsen. 

 

 

 

Aktørnetværskanalyse 

Til analyse af et netværk, har Michel Callon udviklet en fremgangsmåde, der kan bruges til at 

skabe et overblik over de aktører der indgår i dette. Fremgangsmåden bliver inddelt i 4 dele; 

problematisering, interessement, indrullering og mobilisering (Cortzen, 2017 ¶ Fremgangsmåden i 

Aktørnetværksteori). Ved problematisering findes de mest betydelige aktører i forhold til netværket. 

Nu hvor dette projekt omhandler Virtual Reality i undervisning, så skal der, i dette punkt, 

undersøges hvilke aktører som er forbundet til undervisningen af 7.a på Borup Skole, samt til VR-

teknologien. Udover disse er selve projektgruppen også en aktør i denne sammenhæng, da det 

netop er projektgruppen, der har introduceret 7.a på Borup Skole til Up’n’Atom. Det er derfor 

vores projektgruppe der agerer som bindeled imellem disse aktører (Cortzen, 2017 ¶ Fremgangsmåden i 

Aktørnetværksteori). Interesse er det led i fremgangsmåden, hvor der bliver fundet en fortaler for 
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translationen, samt et såkaldt “Device of Interessement” (DOI), altså en aktør der fungerer som en 

slags mediator eller fælles samlingspunkt for de andre aktører. Translationsfortaleren skal sørge 

for, at alle andre aktører i netværket er bedst muligt orienteret om de øvrige aktører (Cortzen, 2017 

¶ Fremgangsmåden i Aktørnetværksteori). Det vil sige at vores projektgruppe, som translationsfortaler, 

blandt andet skal sørge for at hele klassen 7.a på Borup Skole – her er indeholdt både eleverne og 

underviseren – er orienteret om, hvad VR-teknologien er, og hvordan denne bruges, samt hvordan 

manualen skal forstås, så spillet kan spilles. Ydermere skal gruppen sørge for, at eleverne har en 

grundlæggende viden omkring det periodiske system, inden de skal spille Up’n’Atom, da spillet 

ikke giver en introduktion til dette. Det blev derfor aftalt, at underviseren skulle introducere 

eleverne til det periodiske system i dagene op til undersøgelsen, så de havde et udgangspunkt for 

at kunne spille Up’n’Atom. Eleverne blev desuden også anmodet om at downloade Up’n’Atom på 

deres smartphones, da disse for det første skal fungere som skærmene i de passive VR-briller. Når 

der så er blevet taget højde for disse faktorer, skal der efterfølgende findes et DOI. I dette projekts 

tilfælde er denne DOI VR-teknologien, som illustreret i ovenstående figur. Det er denne aktør der 

skaber translationen imellem de andre aktører, og som figuren viser, så er VR-teknologien i 

centrum i projektet, da det ønskes at undersøge, hvilken oplevelse eleverne får ud af at spille 

Up’n’Atom i undervisningen, og endvidere hvordan de italesætter deres motivation.  

 

Indrullering er det efterfølgende stadie i Callons fremgangsmåde, og kan ses som et 

overgangsstadie mellem det forrige, interessement, og det næste stadie som er mobilisering. I 

indrulleringen undersøges hver enkel aktør for at finde ud af, hvordan de hver især passer ind i 

netværket, og hvordan de bidrager til netværket. Det vil sige, at hvis en aktør succesfuldt stemmer 

overens med netværket, og derved også repræsenterer de mest betydelige aktører, altså dem der 

blev introduceret i problematiseringen, korrekt, kan disse aktører da blive indlemmet i netværket 

(Cortzen, 2017 ¶ Fremgangsmåden i Aktørnetværksteori). En aktør der, blandt andet, er blevet sorteret fra i 

dette projekts netværk, er selskabet Fuzzy House, der har fungeret som samarbejdspartner med 

Khora (bilag 5). Selvom Fuzzy House har været aktør i designet af Up’n’Atom, er det ikke en aktør 

der er aktivt handler i projektets sammenhæng. 
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Af andre aktører der ikke er inddraget i netværket, kan Borup Skole nævnes. Selvom at det er på 

Borup Skole projektgruppen foretager undersøgelsen, så anses skolen ikke som en vigtig aktør i 

dette netværk, da projektets omdrejningspunkt er den enkelte elevs motivation for faget naturfag. 

Undersøgelsen skal ses som en eksemplarisk undersøgelse, og det kan derfor give mening at 

udvide netværket til at inkludere selve skolen, hvis udfaldet af undersøgelsen er positivt. Hvis 

Borup Skole inddrages i netværket, kan det måske give mening at undersøge om VR-teknologien 

kan fungere som translator på andre klassetrin og eventuelt i andre fag. 

 

Slutteligt kommer mobiliseringen, hvor aktørerne endeligt repræsenterer netværket, efter at have 

været bearbejdet (Cortzen, 2017 ¶ Fremgangsmåden i Aktørnetværksteori). Først når alle aktører er blevet 

gennemarbejdet, kan disse nu gøres virksomme og fungerende i det samlede netværk.  

 

Oplevelsen er knudepunktet for hele projektets indsamling af empirisk data og dermed også 

projektets endelig konklusion, idet det er på basis af oplevelsen, at eleverne italesætter deres 

interesse og motivation. Oplevelsen er resultatet af adskillige aktørers sammenspil sat i 

forbindelse igennem VR-teknologien, og alle disse aktører spiller helt væsentlige roller for udfaldet 

af denne oplevelse. De aktører som har stor indflydelse på oplevelsen, er VR-applikationen, 

Up’n’Atom, selve benyttelsen af VR-brillen, elevens baggrundsviden inden for naturfag, elevens 

underviser, samt elevens egne forventninger til både Up’n’Atom og til VR-teknologien. Udover 

disse fungerer projektgruppen i sig selv også som en vigtig aktør i dette netværk, idet der er 

gennem vores præsentation af teknologien og de undersøgelser vi foretager, at de forskellige 

aktører sættes i perspektiv. 

 

Up’n’Atom har stor relevans for dannelsen af oplevelsen, idet applikationen er det indhold, som 

eleverne interagerer med direkte, og alle de andre aktører reflekteres igennem Up’n’Atom, når 

oplevelsen italesættes. Up’n’Atom fungerer som det bindende led mellem eleven og VR-

teknologien, og det er igennem applikations evne til at skabe interesse og overføre viden, at 

Virtual Reality som teknologi, opleves og bedømmes af eleverne. Ligeså er Up’n’Atoms evne til at 

fremvise og overføre relevant naturvidenskabeligt indhold også kritisk for, hvilken oplevelse 
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eleverne får ud af at bruge applikationen, idet den skal kunne balancere fordelingen af 

spilelementer og faktuel viden. 

 

Elevernes egne forventninger til både anvendelsen af VR-teknologien og applikationen Up’n’Atom 

har også indflydelse på, hvordan deres endelige oplevelse af forsøget kommer til at fremstå. 

Eleverne vil have deres egne antagelser og fordomme overfor hvad teknologien er i stand til, før 

de deltager i forsøget. Disse tanker kan bl.a. komme på basis af tidligere erfaringer med 

teknologien, eller udtalelser fra venner og familie. Dette har relevans for udfaldet af oplevelsen, 

eftersom det er på baggrund af forventningerne, oplevelsens værdi vurderes. Hvis eleven havde 

forventet mere end det der blev præsenteret, kan dette virke mere skuffende end forventet, og 

oplevelsen vil bære præg deraf. 

 

Up’n’Atom blev benyttet af eleverne i tremandsgrupper, hvori hver elev havde en specifik rolle, 

når spillet skulle spilles. Sammenspillet mellem de tre elevers entusiasme og interesse for forsøget 

med Up’n’Atom kan også have relevans for, hvordan den endelige oplevelse var for den enkelte 

elev. Elevernes forhold til hinandens udtalelser og holdninger under spillet kan muligvis sætte 

oplevelsen i et andet lys alt efter, hvordan gruppens interne dynamik fungerer. For eksempel, hvis 

en af de tre elever ikke udviser entusiasme for, hvordan forsøget foregår, kan denne følelse smitte 

af på de andre gruppemedlemmer, således at deres egne oplevelser bliver farvet af gruppens 

interne dynamik. I modsætning til dét kan en velfungerende gruppedynamik også have indflydelse 

på udfaldet af den enkelte elevs oplevelse (Brinkmann & Tanggaard, 2015, 139). 

 

Når det kommer til, hvilken rolle underviseren spiller i dannelsen af elevens oplevelse, er der 

adskillige aspekter, der skal tages højde for. Underviseren har en autoritær rolle overfor eleverne, 

hvilket kan betyde at eventuelle fordomme, underviseren har, kan afspejles i udfaldet af elevernes 

oplevelser. Eksempelvis underviserens viden om og indstilling til benyttelsen af VR-teknologien, 

samt underviserens indstilling overfor relevansen af det indhold Up’n’Atom kan tilbyde i forhold til 

den regulære undervisning. Hvis det er tilfældet at underviseren ikke har erfaring med VR-

teknologien, så kan dette potentielt set begrænse den tiltro underviseren tillægger teknologien, 

hvilket kan have indflydelse på, hvordan underviseren forholder sig til den overfor eleverne. 
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Omvendt, hvis underviseren har kendskab til teknologien, på enten positiv eller negativ vis, så vil 

dette også farve, hvordan underviseren præsenterer den for eleverne. Den anden vinkel er, 

hvordan underviseren forholder sig til dét potentiale Up’n’Atom har, relevansen af den viden der 

tilbydes, og hvordan dette formidles til eleverne. Eksempelvis, hvis det naturvidenskabelige 

vidensudbytte ved anvendelsen vurderes som utilstrækkeligt af underviseren, vil dette have 

indflydelse på, hvordan underviseren forholder sig til den overfor sine elever. Elevernes oplevelse 

er farvet af deres forhold til underviseren, og hvilke fordomme underviseren har overfor både VR-

teknologien og Up’n’Atoms undervisningspotentiale. 

 

Vores tilstedeværelse som projektgruppe er også en faktor, der ikke kan udelades, når der kigges 

på, hvordan elevernes oplevelse blev dannet. Vi er ansvarlige for at introducere eleverne til 

forsøget og indirekte formidle, hvad de skal basere deres oplevelse på, hvad end det er det faglige 

indhold i Up’n’Atom eller samarbejdsmåden i elevgrupperne. Udover dette kan vores direkte 

tilstedeværelse under forsøget også have indflydelse på elevernes oplevelse, eller deres 

italesættelse af denne. Eleverne kan muligvis fortolke vores fremgangsmåde som, at vi forventer 

eller indirekte kræver, at de har en oplevelse der stemmer overens med det som vi gerne vil høre. 

Hvis dette er tilfældet, så kan elevernes oplevelser farves af den forventning, de formoder, vi har 

til dem. 

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 
 

Som følge af projektets teknologianalyse ved hjælp af trinmodellen, vil der med dette afsnit blive 

redegjort for, hvilke drivkræfter og barrierer der fremkommer ved anbringelsen af VR-teknologien 

i undervisningsmæssige sammenhænge. Dette gøres, fordi der i dette projekt bliver foretaget 

undersøgelser om, hvad der sker, når virtual reality bliver en del af undervisningsmaterialet for en 

naturfagsundervisning i folkeskolen. 

 

Dette er det sjette og det sidste punkt i trinmodellen, og dette vil fungere som en afslutning af 

teknologianalysen ved hjælp af Everett M. Rogers’ tilgang til innovation, der i dette tilfælde 

kommer af hans forslag til innovation, ved hjælp af det han kalder “S kurven”. Herfor vil der med 
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denne del af rapporten, blive redegjort for de forskellige drivkræfter og barrierer der findes for 

den specifikke udbredelse af teknologien Virtual Reality i undervisningssammenhænge, og hvorfor 

det giver mening at redegøre for det. 

 

Projektgruppen vil foretage en analyse af diverse drivkræfter og barrierer for udbredelsen af 

Virtual Reality, der som benævnt er fordi, der ønskes en undersøgelse af Virtual Reality, og om det 

kan motivere til en øget interesse inde for naturfag i folkeskolen. Det er alene af denne årsag at 

dette giver anledning til undersøgelse af teknologiens drivkræfter og barrierer, da vi ønsker at tage 

forbehold for de eventuelle drivkræfter og barrierer, før det bliver brugt i praksis. Niels Jørgensen 

argumenterer i hans artikel omkring: “Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Eksemplificeret ved digital signatur”, at denne del af TRIN-modellen skal fungere som en form for 

uddybning af teknologiens formål, herunder hvilke fordele der findes ved brugen af denne 

teknologi, der til sidst, ved at trække på innovationsteorier, vil kunne sige noget sammenfattende 

om teknologiens udbredelse, og hvilke barrierer der vil kunne holde udbredelsen tilbage (Jørgensen, 

2018, 8). 

  

Virtual Reality er som beskrevet i vores afsnit; “Hvad er virtual reality” i dag en form for ansigts 

brille der monteres foran øjnene, hvorigennem en anderledes verden kan opleves. Dette sker ved, 

at en skærm fremviser to separate sekvenser af billeder, der set igennem to buede linser, får 

billederne til at fremstå med den samme dybde, som ting ville fremstå med i den virkelige verden. 

Det kan med andre ord forklares, at VR-brillerne giver en form for 3D fornemmelse af det der 

bliver vist i selve VR-brillen. Teknologien giver derfor en mulighed for at opstille visualiseringer 

såsom, “hvordan vil det se ud at befinde sig på et rumskib i det ydre rum”, eller i dette projekts 

tilfælde, spillet “Up n Atom”, der skaber simulationer af atomers opbygning. 

Dette har derfor givet anledning til påstande om, at Virtual Reality er i stand til at fremvise 

forskellige elementer af den verden der bevidnes, eller erkendes af dem der ønsker at lære, eller 

at lære fra sig – ifølge Lasse Jensen & Flemming Konradsen (2017). Det vil altså sige, at der med 

disse påstande, under rette forhold, kunne være en form for undervisning med Virtual Reality, 

hvor visualiseringer og simulationer kan per gentagende vis gennemføres uden farlige situationer 

ville opstå, som ved eksemplet i at rejse ud i det ydre rum kan være farlig i den virkelige verden for 
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den der ønsker at lære noget om at rejse ud i det ydre rum (Jensen & Konradsen, 2017).  

 

Jensen & Konradsen gennemgår derfor en række undersøgelser af brugen af Virtual Reality i 

undervisningsmæssige sammenhænge, med deres artikel kaldet; “A review of the use of virtual 

reality head-mounted displays in education and training”, hvori en evaluering af 21 forskellige 

rapporters resultater bliver præsenteret. 

 

Rapporterne består hovedsageligt af kvantitative tilgange, men 2 af dem har en kvalitativ tilgang. 

Rapporterne undersøger således også forskellige områder af Virtual Reality, blandt andet 

tilegnelsen af, evner såsom at lære at jonglere, bivirkningen ved en højere form for indlevelse i 

Virtual Reality, samt motivationen for brugen af Virtual Reality og til sidst modtagelsen af 

kognitive evner, som at kunne huske bestemte information, såsom hvor mange protoner et 

bestemt atom indeholder. Denne redegørelse af drivkræfter og barrierer, med grundlag i 

projektets problemformulering afgrænser sig derfor fra tilegnelsen af evner, såsom brugen af 

Virtual Reality til at lære at jonglere, fordi det ikke har noget med dette projekt at gøre.  

 

Som beskrevet tidligere, i det indledende afsnit om drivkræfter og barriere for udbredelsen af 

teknologier, eksisterer der påstande om, hvorfor Virtual Reality kan implementeres som en del af 

undervisningen. Et af hovedargumenterne for dette, er at der ved brugen af Virtual Reality i 

bestemte undervisningsformer, kan der opstilles forskellige miljøer eller simulationer, der per 

gentagende vis kan afprøves, og derfor optimere eventuelle ønskede resultater (Jensen & Konradsen, 

2017). Virtual Reality er tilmed også i stand til at skabe disse simulationer, der på almindelig vis ville 

være rigtig dyre, eller uopnåelige i den virkelige verden. Herunder argumenteres der bl.a. for at 

træne piloter i Virtual Reality, før deres første reelle flyvetest. Et andet eksempel på dette er 

brugen af Virtual Reality til at kunne færdes i et laboratorium, som der blandt andet bliver 

undersøgt på Syddansk Universitet i øjeblikket (Forskere Skal Træne Færdigheder ved Hjælp af Virtual 

Reality, 2016). 

 

Virtual Reality, som et produkt er også blevet billigere med tiden, og det er herfor blevet mere 

tilgængeligt overfor borgere og institutioner, fordi de nyere VR-produkter ikke skal bruge en 
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kraftig computer for at kunne afvikle et VR-program. Tværtimod, er der med dette projekt blevet 

brugt passive VR-briller, der ved hjælp af en smartphone, kan skabe den samme type VR-

simulation, som nogle af de dyrere versioner, e.g. Oculus Rift eller HTC Vive.  

 

Iblandt de undersøgelser, der er blevet evalueret af Jensen og Konradsen, forklares det at der en 

vis motivation for brugen af VR i undervisning, blandt dem der blev undersøgt. Informanterne, der 

indgik i undersøgelsen, fandt VR-testene overvejende positive i forhold til traditionelle 

undervisningsmetoder, og der foretrak derfor VR over de traditionelle undervisningsmetoder. 

(Jensen & Konradsen, 2017). Dette spurgte vi blandt andet også vores informanter fra 7.a på Borup 

Skole om, hvortil de svarede, at de gerne ville undervises mere med VR, da de fandt 

undervisningen med dette, som værende bedre end hvad de var vant til (Bilag 2). 

 

Ud fra de undersøgelser Jensen & Konradsen gennemgik, blev der også undersøgt, om 

forsøgspersonerne ville kunne lære noget igennem VR. Ud af tre undersøgelser var der en enkelt, 

der fandt direkte evidens for at Virtual Reality havde skabt en bedre forståelse for 

undervisningsemnet (Alhalabi, 2016, 925). En anden undersøgelse fandt først positive resultater efter 

to ugers brug af Virtual Reality, i modsætning til en anden testgruppe, der havde den samme 

undervisning men bare på traditionel vis (Ray & Deb, 2016, 68-71). Den sidste undersøgelse står dog i 

modsætning til de andre, da den påviste at Virtual Reality, havde det dårligste resultat ud fra 

brugen af henholdsvis: Virtual Reality, Cave; “Cave automatic virtual environment”, og en 

computer (Moesgaard et. Al, 2015, 387-394). Det er herfor ikke altid tilfældet at Virtual Reality ville 

kunne give positive resultater i henhold til undervisningsmæssige sammenhænge, hvorfor der vil 

blive redegjort for, hvilke barrierer der kan fremgå ved brugen af Virtual Reality, da der bliver 

argumenteret for, at netop teknologiens barrierer kan have noget med resultaterne at gøre (Jensen 

& Konradsen, 2017). 

 

De umiddelbare barrierer ved anbringelsen af Virtual Reality i undervisningssammenhænge, findes 

i teknologiens design, da den stadig er baseret på underholdning, og anses for at være besværlig 

at benytte i undervisning, fordi der kræves en vis teknisk ekspertise fra en underviser, for at kunne 
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benytte den i undervisning (Jensen & Konradsen, 2017). En anden barriere for udbredelsen af denne 

teknologi i undervisning beror sig også i selve frembringelsen af teknologien. At skabe Virtual 

Reality beregnet til forbrug igennem et VR-headset, eller et HMD, er en dyr affære, eftersom 

produktionen af dette, kræver folk med ekspertise. Virtual Reality kan i undervisningsmæssige 

sammenhænge være endnu mere bekosteligt, da der også skal tages højde for pædagogiske 

tilgange, såvel et pensum for selve undervisningen, der skal overholdes (Jensen & Konradsen, 2017). 

Der ses derfor en barriere i produktionen af Virtual Reality, eftersom det er dyrt, og den er af 

samme årsag en lille branche, som ikke har særlig mange interessenter bag sig (Jensen & Konradsen, 

2017). I interviewet med VR-producenten Khora, spurgte projektgruppen blandt andet ind til, 

hvorfor de ikke producerede mere undervisningsmateriale, hvortil de svarede at der ikke var nok 

penge for dem i det, eftersom skolerne skulle betale for produktionen ud for egen interesse (Bilag 

5).  

Virtual Reality har også vist sig at kunne give køresygelignende-symptomer, som en konsekvens af 

teknologiens hovedfunktion, nemlig at trække personen der bruger teknologien ind i en virtuel 

verden. I delen af denne rapports trinmodel, omkring utilsigtede effekter, forklares der blandt 

andet, hvordan Virtual Reality er i stand til at få en person til at modtage visuelle inputs igennem 

HMD-enheden, der kan få personens krop, til at blive forvirret over disse visuelle inputs. Dette 

bliver forklaret med, at når en person bruger et HMD i en konstant siddende, eller stående 

position, hvor enheden visualiserer en form for bevægelse, der skal vise at personen, der bruger 

headsettet bevæger sig fysisk, forekommer der herfor flere forskellige inputs. Det første er det 

visuelle input, som opfanges igennem øjnene, der viser at kroppen er i bevægelse, det andet er 

kroppens vestibulære nervesystem, som er en del af balanceorganet i øret, der ved hjælp af 

auditive inputs, signalerer til resten af kroppen, at der forekommer en bevægelse. Er det tilfældet 

at vedkommende bruger et HMD, og at der vises en form for fremadgående bevægelse, selvom 

vedkommende i virkeligheden står stille, forekommer der herfor to forskellige signaler, og er 

derfor en af teorierne om, hvorfor folk kan blive syge af Virtual Reality. Som følge af vores besøg 

hos firmaet Khora, blev det forklaret at dette typisk er noget der kan hindre en forbrugers 

fremtidige oplevelser med Virtual Reality og vil derfor være en barriere for udbredelsen af 

undervisning med Virtual Reality, fordi hvis en folkeskoleelev ikke kan tåle at have et VR-headset 

på, vil det jo selvfølgelig forhindre eleven i at lære noget ud fra undervisningen. Et tilfælde af 
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køresyge fandt også sted i vores test af folkeskoleklassen 7.a på Borup Skole, som følge af vores 

semistruktureret gruppeinterview med udvalgte informanter, hvorunder der også blev forklaret at 

det ikke var første gang informanten havde oplevet køresyge i sammenhæng med brugen af 

Virtual Reality (Bilag 5). Der er dog også tale om at flere af informanterne normalt oplevede 

køresyge i sammenhæng med at køre i bil, men at flere af dem ikke oplevede nogle symptomer i 

mens de spillede projektets forslåede VR-spil Up’n’Atom (Bilag 3). Hvorfor der er få tilfælde af 

køresyge, på trods af dets almindelige fremtræden iblandt informanterne under transport ved 

hjælp af en bil, kan spores tilbage til teorien om hvorfor køresyge opstår, når kroppen modtager 

forskellige inputs om tilstedeværelse. Up’n’Atom er nemlig baseret på stilstand, hvilket betyder at 

der ikke fremgår nogen form fremadgående bevægelse, andet end når vedkommende, der spiller 

spillet, bevæger sit hoved. 

 

S-kurve 

S-kurven er en hyppigt anvendt figur inden for innovationsteori, og nedenstående figur der 

illustrerer denne, er taget ud fra Everett Rogers bog “diffusion of innovation” (2003). Kurven skal 

forstås som en illustration om, hvor lang tid det tager samfundet at implementere en ny teknologi, 

eller optimeret teknologi i hverdagen. Kurven starter ved innovatorerne som Rogers omtaler de 

dristige i det system, som figuren illustrerer. Det er disse der har interessen for at skabe nye ideer 

samt bærer evnen til at forstå og implementere avanceret teknologisk viden (Rogers, 2003, 282). 

Herefter kommer de “Early Adopters”, der er fremhævet i figuren. De er mere integreret i de 

lokale sociale kredse og desuden dem som systemet lytter til, når det kommer til meninger og 

vurderinger på innavtionen. Rogers omtaler desuden “Early Adopters” som en lokal missionær, der 

har til formål at fremskynde innovationsprocessen. Videre fra de early adopters, spredes omtalen 

igennem sociale netværk og medier, hvorfra innovationen rammer “take-off” fasen. Dette sker, 

når den tidlige majoritet af systemet, som, ifølge Rogers, udgør 1/3 heraf, begynder at adoptere 

innovationen (Rogers, 2003, 283). Herefter kommer den sene majoritet, der nærmer sig med en vis 

skepsis rettet mod innovationen, og tager først denne i brug, når størstedelen af systemet allerede 

har gjort det samme. Til sidst kommer de sidste adopterer, eller “Laggards”, som Rogers kalder 

dem, de mennesker i systemet som halter efter majoriteten (Rogers, 2003, 284). Nogle innovationer 
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tager længere tid om at nå til “take-off” fasen, som illustreret, men nå dette sker er det ens 

betydning med at majoriteten af samfundet begynder at anvende den nye teknologi.  

 

 

(Rogers, 2003, 11) 

Sat i perspektiv til Virtual Reality, så har denne teknologis proces været lang tid undervejs, og dens 

innovatorer starter, som beskrevet i afsnittet “Hvad er Virtual Reality”, tilbage i 1939 ved “view-

masteren”, og der er siden blevet givet forskellige bud på versioner af Virtual Reality, dog uden at 

disse for alvor har haft ramt take-off fasen. (LaValle, 2019, 29). Dog har teknologien udviklet sig 

markant siden da, og i senere tid har det, i den moderne forståelse af Virtual Reality, været muligt 

at interagere med indholdet, og er siden 1990’erne blevet benyttet især til underholdningsformål. 

Denne opfattelse af at VR primært har været til underholdningsformål, har også været en barriere 

for innovationens proces (Sherman, 2003, 31-32 & 35), da det har længe været anset som en 

“underholdningsplatform”, hvilket har overskygget det potentiale som teknologien kan have. Dog 

er teknologiens muligheder noget som samfundet er begyndt at få øjnene op for nu, og Khora er 

en af de virksomheder, som bidrager til at kaste lys på, hvilke potentialer virtual reality har. I 

interviewet med Anders Bjørn Rørbæk Pedersen, som er lead developer i Khora, spurgte blandt 
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andet om der er sket en ændring i samfundssynet på VR, samt om han kan se et potentiale ved 

brugen af Virtual Reality i undervisningssammenhænge.  

“(…) Der er selvfølgelig kommet flere ting til siden vi [Khora] startede. Der er jo både AR 

og VR som uddannelsesspil nu. (…)” (Bilag 5). 

Anders B. R. Pedersen tilføjer yderligere: 

 “(…) Men det er meget vigtigt at der stadigvæk, også fra et didaktisk synspunkt, at der 

bliver lavet noget forskning i hvordan det bedst virker og hvordan det virker. Så 

simpelthen lave nogle målinger på hvad det her medie egentlig kan bruges til i stedet 

for bare og lavet det.” (Bilag 5). 

 

Dette citat leder tilbage til den drivkræft ved implementeringen af VR-teknologien i 

undervisningen, som er at denne kan opstille miljøer eller simulationer, der kan gentages 

omkostningsfrit (Jensen & Konradsen, 2017), og uden større sikkerhedsmæssige forbehold, herunder 

for eksempel flysimulationer for piloter, eller laboratorie forsøg (Forskere Skal Træne Færdigheder ved 

Hjælp af Virtual Reality, 2016). 

Det er svært at sætte en finger på præcis hvor langt VR er i innovationsprocessen, men i takt med 

at teknologien bliver forsøgt implementeret i samfundet, så som i undervisningen, og derved også 

åbner endnu flere muligheder for anvendelsen, så kan en potentiel take-off ligge i den nærmeste 

fremtid. 

 

Analyse af motivation igennem ANT og gamification 

 

Efter gennemgangen af trinmodellens seks trin for teknologianalysen af Virtual Reality, vil der 

herfra opstilles en analyse af projektets indsamlede empiri. Som nævnt i ovenstående afsnit, er 

der blevet foretaget semistrukturerede interview med hovedudvikleren af VR-spillet Up‘n’Atom 

fra firmaet Khora, og desuden også fire semistrukturerede gruppeinterviews med 

folkeskoleklassen 7.a fra Borup Skole. To af de semistrukturerede gruppeinterviews, var som 
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nævnt en indledende undersøgelse, der skulle samle elevernes erkendelser om, hvorledes 

eleverne italesætter deres motivation for de naturvidenskabelige fag, og herunder hvilke forslag til 

forbedringer af undervisningen, eleverne havde. De to opfølgende semistrukturerede 

gruppeinterviews, blev foretaget efter at eleverne havde brugt Up‘n’Atom som en del af deres 

undervisning. Årsagen til det opfølgende semistrukturerede gruppeinterview skyldes ønsket om at 

opnå en italesættelse af elevernes motivation for naturfag, efter at de havde haft en undervisning 

eller lektion med Up‘n’Atom.  

 

Dette gjorde, at der kunne skabes en grundforståelse for deres motivation, før de havde prøvet 

VR-spillet i kraft af de indledende gruppeinterviews, hvorefter introduktionen af spillet ville kunne 

give en ændret motivation på baggrund af de opfølgende gruppeinterviews. Dette var fordelagtigt 

at gøre, da vi benytter os af aktørnetværksteorien. Dette gjorde at der kunne skabes eksemplarisk 

empirisk evidens, ved hjælp af aktørnetværksteoriens translations begreb, der netop beskriver 

aktørers tiltræden i netværker, der i dette tilfælde er Virtual Reality, som bliver en del af 

undervisningsnetværket, hvorunder relationerne i netværket, ændrer sig i takt med de ændrede 

forhold. 

Der vil derfor med denne del af rapporten, blive skabt en analyse af de semistrukturerede 

gruppeinterviews, da interviewet med hovedudvikleren fra Khora, hovedsageligt var baseret på 

forskningsspørgsmål, der skulle belyse dele af projektets teknologiske analyse. 

Teorierne består således af et vist omfang af aktørnetværksteoribegreberne, der er blevet 

introduceret i rapporten, og teoretiseringer af motivation, i kraft af gamification, der som nævnt 

ville kunne skabe empirisk evidens for, at Virtual Reality kan være en motivation for øget interesse 

for naturfag, igennem elevernes italesættelser.  

Som en start på analysen vil der derfor blive foretaget en række sammenligninger af citater fra de 

semistrukturerede gruppeinterviews, der forholder sig til vores brug af translationsbegrebet fra 

aktørnetværksteori. Dette ville kunne forklare eleverne fra Borup Skoles italesættelser af 

motivation for deres naturfagstimer, før og efter brugen af Virtual Reality. Herefter vil der blive 

foretaget en analyse af elevernes italesættelser af motivation i kraft af teoretiseringerne af 

motivation med inddragelsen af gamification, som øjemed. 
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Aktørnetværksteoribegrebet translation forklares, som værende; når en aktør indtræder i et 

netværk, herunder hvorledes denne aktør, finder sin plads i netværket og hvad der sker med 

netværkets relationer undervejs i translationsprocessen. Disse processer, der forekommer når en 

aktør bliver introduceret til et netværk, kan for et eksempel være når Virtual Reality, en teknologi, 

bliver introduceret til et undervisningsnetværk (Jensen, 2003, 8-9). Dette sker i kraft af 

projektgruppens fysiske indtræden, og heraf implementeringen af Virtual Reality i naturfag i 7.a, 

der heraf vil skabe en ændring af netværket.  

Dette er noget der bliver uddybet i denne rapports analyse af det teknologiske system bag Virtual 

Reality - se (Trin 4), der udmundes i en netværksanalyse af Virtual Reality i en undervisningsmæssig 

sammenhæng. Der vil herfor med denne del af analysen, som benævnt blive lagt op til en kort 

analyse af eleverne fra Borup Skoles motivation for deres naturfagstimer, på baggrund af deres 

italesættelser, før og efter brugen af Virtual Reality, for at kunne underbygge translationen af 

aktanten Virtual Reality, med elevernes italesættelser. Dette kunne være med til at argumentere 

for netværksanalysen foretaget i rapportens del om det tekniske system bag Virtual Reality, 

igennem brugen af elevernes italesættelser. 

 

I ønsket om at skabe en grundforståelse for elevernes motivation for naturfag, spurgte vi ind til 

deres holdning omkring deres nuværende undervisningsform. Dette kan findes I starten af det 

indledende interview, (Bilag 1) hvor der specifikt bliver spurgt ind til hvad eleverne synes der er 

godt eller dårligt med deres nuværende undervisningsform, hvortil eleven svarede at, “Nogle 

gange er det lidt kedeligt at høre på det i mange timer.” (Bilag 1). Dette bliver besvaret med at 

undervisningen tilsyneladende er kedeligt, fordi de skal sidde og lytte i mange timer, som bliver 

uddybet i et opfølgende spørgsmål der lyder på: “Har i det typisk i mange timer?”, og herefter 

besvaret med:  

 

“Ja i halvanden time, men det kan være lidt langtrukkent hvis hun bare sidder og 

forklarer om et eller andet og det bare tager 100 år.” (Bilag 1). 
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Svaret lyder på, at de typisk har undervisning i en halvanden time i streg, der ifølge dem er 

langtrukkent, hvis deres lærer bruger tiden på at forklarer noget, der i kræft af førnævnte kan 

tolkes som; at eleverne synes at deres undervisning kan være kedeligt, hvis de skal sidde og 

udelukkende lytte på deres lærer igennem undervisningen. 

I det opfølgende interview, efter at eleverne havde benyttet Virtual Reality til at spille Up’n’Atom, 

blev der herefter spurgt om, hvad eleverne synes om at anvende et spil i undervisningen. 

 

“Det var en bevægelse, men ikke sådan en hvor man var rigtig aktiv, men det var stadig noget 

andet end det vi plejer, så vi lærte stadigvæk en masse.” (Bilag 3). 

 

Her kan det altså ses, hvordan en translation i undervisningen fremgår, i kraft af projektgruppens, 

som translationsfortaler, der havde undervist eleverne fra 7.a på Borup Skole i naturfag, med 

Up‘n’Atom. Dette kan underbygges med endnu et spørgsmål fra det opfølgende interview, hvor 

der blev spurgt ind til om eleverne ville placere Virtual Reality i kategorien med gode ting man 

kunne lave i naturfag:  

 

“ (…) Hvis nu at der var nogle andre der spurgte jer, hvad havde i ellers lavet af sjove 

ting, ville i så nævne det her VR?” (Bilag 3). 

 

Hertil svarede eleverne “ja”, i fællesskab, der heraf kan fortolkes som at Virtual Reality ville 

succesfuldt kunne placeres i netværket, der i dette tilfælde var deres undervisning.  

Med udgangspunkt i aktørnetværksteori, kan denne teori sættes i perspektiv til dette projekts 

forståelse af ordet motivation. Dette ord skal som sagt opfattes som den interesse og 

nysgerrighed for undervisning i skolen, som eleverne i 7.a på Borup Skole italesætter, efter at have 

benyttet VR-teknologien. Denne definition sættes i forbindelse med gamificationteorien, som er 

en teknisk tilgang til motivation igennem spil. Som tidligere omtalt i teoriafsnittet herom kan 
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mennesker motiveres, hvis der tilføjes et spil-element, og at dette ydermere lægger op til 

samarbejde blandt de deltagende parter (Sailer, 2013, 31-32).  

Derudover har vi, i projektet, inddraget Knud Illeris’ vinkel på, hvordan motivation ikke 

udelukkende kan ses som et individuelt forhold, fordi ordet også skal have en forklaringsværdi, da 

det også forbindes med nogle samfundsmæssige realiteter (Illeris, 1978, 5, 10). Hertil nævner Illeris 

et eksempel på en samfundsmæssig realitet i forbindelse med motivation. Denne realitet 

omhandler folkeskoleelevers motivation for at gå i skole, og hvordan denne lige så vel kan være af 

lyst, som fordi deres forældre siger at de skal, eller fordi at der er undervisningspligt i landet (Illeris, 

1978, 7). Det sidstnævnte er noget som flere af eleverne i 7.a selv nævner i de interviews vi lavede 

med dem i forbindelse med vores undersøgelse af implementering af VR-teknologien i 

undervisningen. I de opfølgende interview efter eleverne havde prøvet Up’n’Atom, spurgte vi 

eleverne om en fremtidig brug af Virtual Reality i undervisningen generelt ville styrke deres egen 

lyst til at tage i skole. 

 

“Ja, i hvert fald i forhold til nu, så er det sådan at du skal være til timen, agtigt, så vil 

man måske glæde sig ligefrem til at komme til det...” (Bilag 2). 

 

En anden elev påpeger desuden i et af de indledende interview at “Man skal vel bare for sine 

forældre.” (Bilag 4), da vi spurgte ind til, hvad der gav eleverne lyst til tage i skole. Her er altså to 

eksempler, der understøtter Illeris’ udsagn omkring de samfundsmæssige realiteter der spiller ind, 

når det kommer til elevernes motivation til at gå i skole. Det er ikke deres egen lyst, eleverne 

vælger at italesætte, når de bliver spurgt ind til dette. I stedet taler de om deres skolegang som 

noget de “skal”, forstået på den måde at der er en bagvedlæggende tvang fra samfundets side om 

deres tilstedeværelse.  

 

I de indledende Interviews, altså dem som blev udført før eleverne i 7.a spillede Up’n’Atom, gav 

eleverne udtryk for, at de hellere ville være hjemme, end at være i skolen. Efterfølgende nævnte 

en elev, at han syntes, det var mere spændende at spille computer, end at gå i skole. 
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“Altså jeg ville da foretrække at sidde derhjemme, men altså.” (Bilag 1). 

 

Herefter blev samme elev spurgt om dette også var at prioritere hvis de skulle lave forsøg i 
undervisningen. 

 

“Nej, ja altså, det er stadig bedre end skolen, altså at sidde og spille computer.” (Bilag 1). 

 

Med udgangspunkt i elevernes ovenstående udtalelser, kan der her også trækkes en tråd til vores 

teori om gamification. Man kan her tale om at der opstår en situation, hvor eleven der siger, at 

han hellere vil spille computer end at være i skolen med høj sandsynlighed vil føle, at brugen af 

Up’n’Atom i undervisningen falder inden for hans interesseområde. 

En anden elev tilføjer desuden at, hvis det stod til ham, ville han også foretrække at være hjemme 

og spille på sin computer. Da vi spurgte videre ind til hans udtalelse, tilføjede han, at det var at 

foretrække, fordi det er noget han selv lyst til.  

 

“Fordi du selv har valgt det. I skolen er ikke selv hvad du vælger. (…) Derhjemme kan du 

bare sidde og spille hvad du har lyst til.” (Bilag 1). 

 

Eleven nævner selv ordet “lyst”, og nævner ligeledes at skolegang er ikke noget han selv kan vælge 

til eller fra, og at han, som sagt, hellere vil sidde og spille computer, hvis det stod til ham. 

Med udgangspunkt i elevernes ovenstående udtalelser, kan der her også trækkes en tråd til vores 

teori om gamification. Man kan her tale om, at der opstår en situation, hvor eleven der siger, at 

han hellere vil spille computer end at være i skole, med høj sandsynlighed, vil føle, at brugen af 

Up’n’Atom i undervisningen, falder inden for hans interesseområde. Dette rejser så spørgsmålet 

endnu engang om, hvad nu hvis undervisning og spil kunne kombineres, og derved styrke 

elevernes lyst til at tage i skole?  
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Der er en udfordring i konkret at måle, hvorvidt der er sket en ændring i elevers motivation i 

forbindelse med deres deltagelse i en naturfaglige undervisningssituation. Vi har derfor i gruppen 

valgt at udføre nogle kvalitative gruppeinterviews med eleverne i 7.a. Dette gør vi, i forsøget på at 

få eleverne til at italesætte, hvad de oplevede da de spillede Up‘n’Atom i deres undervisning. 

Gennem elevernes italesættelse om deres oplevelse af Up‘n’Atom i en undervisningssituation og 

elevernes udtalelser om, hvad de synes er spændende ved deres nuværende undervisning, vil vi 

se, om der kan findes belæg for, at eleverne oplevede at blive motiveret. 

Up’n’Atom er et læringsspil udviklet af virksomheden KHORA. I spillet arbejder man sammen i hold 

af tre, og forsøger sammen at få adgang til en flugtkapsel. Dette gøres ved at finde tre rigtige 

koder. Disse koder er henholdsvis et grundstofs protoner, neutroner og elektroner. Gennem 

brugen af et par VR-briller og en tilpasset udgave af det periodiske system, der blandt andet 

indeholder ledetråde, forsøger holdet at klare sig gennem alle spillets niveauer (Up’n’Atom, u.d., ¶ 

HVAD ER UP‘N’ATOM?). 

Den umiddelbare reaktion på at spille et spil som led i undervisningen faldt i god jord blandt 

eleverne fra 7.a, både fordi det indeholder en vis interesse blandt flere af eleverne, og fordi flere 

af eleverne synes godt om ideen, at afprøve af teori i praksis, i undervisningen. Specifikt spurgte vi 

eleverne om hvad de bedst kunne lide, ved netop naturfag. 

 

“jeg plejer at kunne li det på grund af de forskellige forsøg, altså jeg er meget 

interesseret i naturfag og matematik. Altså, selve forsøgene, med at prøve forskellige 

ting og det vi læser om.” (Bilag 4). 

Og endvidere siger en anden elev: 

 

“ (…) det ikke er læreren der forklarer, men man selv får lov til at undersøge det. Så er 

det nemmere at finde ud af og huske det. (…)” (Bilag 1). 
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Gennem vores interview med eleverne i 7.a, på Borup Skole, gav flere af eleverne udtryk for, at de 

godt kunne lide den del af undervisningen, hvor de skulle lave forsøg (Bilag 1). Eleverne gav udtryk 

for, at en årsag til at de godt kunne lide at lave forsøg i undervisningen, var at de fik lov til at 

arbejde i grupper. Med udgangspunkt i dette, kan der her trækkes en tråd mellem teorien om 

gamification, og hvad eleverne italesatte, efter de havde benyttet Up’n’Atom i en naturfaglig 

undervisningssituation. 

Efter at have spillet Up‘n’Atom gav eleverne udtryk for, at de syntes det var sjovt at spille spillet i 

undervisningen (Bilag 2). Eleverne gav udtryk for, at de syntes at samarbejdselementet var en 

medvirkende faktor. Specifikt én elev refererer til andre situationer i undervisningen, hvor hun har 

arbejdet i grupper sammen med andre. Hun havde før oplevet at befinde sig i en gruppe, hvor en 

eller flere medlemmer ikke var engagerede i gruppens arbejde, og at det derfor virkede skadeligt 

for gruppens arbejdsproces, da hun havde en følelse af at hun måtte påtage sig arbejdsopgaven 

for hele gruppen. Efterfølgende gav hun udtryk for, at måden man arbejder i grupper på, når man 

spiller Up‘n’Atom var god. Dette skyldtes at man i høj grad var afhængige af hinandens deltagelse 

(Bilag 2). 

 

“Det er vel også, hvis det sådan, i andet samarbejde, hvor man bare sidder ved 

computeren og sådan et eller andet, så… Jeg har i hvert fald en tendens til hvis jeg var 

sammen med nogen der ikke rigtig yder noget, at de så bare sidder og ikke rigtig laver 

noget, så sidder jeg og laver det hele. I forhold til her, der har man ligesom brug for en 

der ligesom laver noget ved siden af sig.” (Bilag 2). 

 

De andre deltagende elever havde også en følelse af, hvad de karakteriserede som “holdånd”, og 

de gav udtryk for, at denne følelse førte til et fælles engagement i situationen (Bilag 2). Eleverne var 

enige i, at det fælles engagement var med til at gøre inddragelsen af Up’n’Atom i undervisningen, 

en god oplevelse. Eleverne gav udtryk for, at de syntes det var sjovere at spille Up’n’Atom, end det 

er at have normal tavle-baseret undervisning (Bilag 2). 
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Som tidligere omtalt i teoriafsnittet om gamification, kan mennesker også opleve motivation, hvis 

det tilføjede spil element har et klart og opnåeligt mål (Sailer, 2013, 32). 

Efter at have spillet Up‘n’Atom i undervisningen gav eleverne udtryk for, at de syntes, at det var 

let at finde ud af, hvordan man skulle spille spillet (Bilag 2). Her gav eleverne udtryk for, at 

overskueligheden ved spillet som helhed var en positiv faktor i forbindelse med oplevelsen. En 

elev gav udtryk for, at det var let at benytte spillet i undervisningen eftersom VR-brillerne var lette 

at tage i brug, og spillet var let at komme i gang med.   

 

“Altså, jeg synes ikke rigtig noget der var så upraktisk, ikke hvis vi tager det helt fra 

bunden af. Den der kasse i havde med var ikke særlig stor, det ret nemt at komme i 

gang. Sådan, det tager ingen tid at komme ret hurtigt i gang, man forstår ret hurtigt 

spillet, det er ikke et spil der tager lang tid at forstå, så.” (Bilag 2) 

 

Elevernes udtalelser vidner om, at overskueligheden i forbindelse med at benytte Up‘n’Atom, 

havde en positiv effekt på den samlede brugeroplevelse. 

 

Elverene i 7.a er desuden i gang med et forløb i naturfag om kroppens anatomi, hvor der er 

kollektiv begejstring for dette forløb. Det er der hovedsageligt, fordi de aktivt føler sig med til at 

undersøge viden omkring kroppen. Det forløber sig sådan at klassen er inddelt i grupper, der hver 

er ansvarlige for en bestemt del af kroppen, og at videregive den viden de finder til resten af 

klassen. En af de måder de gør dette, er ved at placere små QR-koder, ud for deres område, hvortil 

de så hver især har lavet en film til at formidle stoffet (Bilag 4). VR-teknologien kan være et led i 

denne afveksling mellem teori og praksis, idet teknologien kan bidrage til at visualisere det som 

eleverne lærer om, og derved give den anderledes forståelse af indholdet. En elev kom med en idé 

hvordan han selv kunne se en anvendelse af VR i undervisningen. 

 

“Jeg tror sådan noget hvor skal sætte de forskellige organer eller, sætte på plads, ville 

hjælpe lidt med at huske hvor er de er henne.” (bilag 2). 
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Eleverne udelukker heller ikke selv den ordinære undervisning, og synes tværtimod, at den er 

essentiel i undervisningen, men en afveksling fra teori til praksis, og det at få lov til at afprøve det 

de læser om i en kontekst, giver, ifølge eleverne, en anden motivation til at forstå det. 

 

“Altså, man kunne sagtens gøre det der med at man skiftede lidt frem og tilbage, så 

man både fik sådan lidt mere viden men at man også lavede et eller andet andet hvor 

man også kunne arbejde på en anden måde” 

(...) 

“Man kunne måske prøve hvis det er, at få lidt undervisning i forskellige grundstoffer i 

det periodiske system og så bagefter prøve at begynde spillet og se om man faktisk kan 

huske det. I stedet for at andre skal sidde og hjælpe, så kan man lige se, kan I huske 

hvor protoner der var” (Bilag 2). 

 

Undervejs i undersøgelsen, hvor hele klassen prøvede applikationen Up’n’Atom, støtte 

størstedelen dog på en fejl i programmet, som vi vil tage med som en fejlkilde. Problemet lå i, at 

når eleverne nåede til at skulle angive grundstoffet Kaliums protoner, neutroner og elektroner, så 

kunne de ikke få lov til at komme videre i spillet, selvom at svarene de tastede stemmede overens 

med den manual de havde fået med. Dette resulterede i at tiden løb ud for disse grupper, og 

måtte derfor starte niveauet forfra, hvilket førte til nogle frustrationer iblandt eleverne. 

 

“Jeg følte lidt at man så ikke rigtig kunne finde ud af det, fordi at, altså vi er sikre på at 

det er rigtigt og det virker ikke.” 

(…) 

“Det var også lidt trist for mig fordi jeg nåede ikke at få så meget af min spilletid, fordi 

at den fejl var der. (...)” (Bilag 2). 
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Selvom denne fejlkilde, kunne eleverne dog stadig godt se et formål med anvendelsen af spil i 

undervisningen, og forklarerede hvordan det gav dem en motivation for at lære mere, fordi det er 

en sjov måde at lære på. 

“Det var fedt, det er altid fedt og sådan, og det er jo stadigvæk lærerigt, så vi lærer 

stadig noget, men det er stadig noget helt andet end normalt.“ (Bilag 3). 

(…) 

“Jeg føler man lærer lidt mere, fordi man synes det er sjovt og noget man synes er mere 

interessant.” (Bilag 2). 

 

Det er, som tidligere nævnt, svært at lave en konkret vurdering af, hvorvidt eleverne oplevede 

motivation grundet brugen af Up’n’Atom i deres undervisning. Dog vidner elevernes italesættelser 

om at de ovenfor omtalte spil-elementer i Up’n’Atom, i overensstemmelse med teorien om 

gamification, var en medvirkende til at give eleverne en underholdende oplevelse, og skabte en 

form for fælles engagement i forbindelse med deltagelsen. 
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Diskussion 

 

Et argument der kan tale imod vores empiri, om eleverne i 7.a på Borup Skole italesætter en 

motivation for anvendelsen af netop Virtual Reality i en undervisningssammenhæng, kan være 

elevernes interesse i en generel afveksling i undervisningen. Et brud på rutinen i elevernes 

hverdag, kan være en grund til en positiv respons på vores undersøgelse, mere end det faktum at 

det lige netop er VR-teknologien der bliver positivt italesat. Eleverne nævner selv i de interviews vi 

foretog, at en generel pause fra den regulære undervisning, oftest er at fortrække (Bilag 3). Et brud 

i rutinen kan derfor være årsagen til eleverne snakker om en motivation i undervisningen, og ikke 

nødvendigvis, at det er VR-teknologien der bidrager til en motivation, som den elev også fortæller. 

 

“Det var fedt, det er altid fedt og sådan, og det er jo stadigvæk lærerigt, så vi lærer 

stadig noget, men det er stadig noget helt andet end normalt.“ (Bilag 3). 

 

Når eleven, i dette citat, udtaler at det er “noget helt andet end normalt” kan det både tolkes som 

en direkte begejstring for specifikt Virtual Reality i undervisningen, såvel som en vilkårlig 

afveksling.  

 

Yderligere er der princippet om at afprøve en teknologi, som eleverne ikke umiddelbart har 

anvendt i en undervisningssammenhæng før, kan interessen i dette også være mere 

overskyggende end det faktiske formål som VR-teknologien har intentioner om. Som også bliver 

nævnt i det ovenstående citat, så er idéen om noget andet end normalt interessant af samme 

årsag, men har implementeringen så nogen effekt på længere sigt? Der kan fortsat rejses nogle 

spørgsmål ved, hvad angår VR-teknologiens effekt fremadrettet, hvis en implementering træder i 

kraft. Hvis denne bliver en del af rutinen, kan den risikere at miste sin interessante effekt, når 

eleverne er vant til at benytte teknologien, og derved søge efter en ny afveksling i undervisningen. 

Omvendt åbner teknologien op for en potentiel bedre forståelse af den teori, som eleverne bliver 

præsenteret for.  
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“Men det er meget fedt. Jeg føler man lærer lidt mere, fordi man synes det er sjovt og 

noget man synes er mere interessant.” (Bilag 2). 

 

Eleverne italesætter desuden også, hvordan en visuel præsentation af teorien, samt en eventuel 

afprøvning af teori i “praksis”, kan hjælpe på at give en bedre forståelse af materialet.  

 

“Jeg tror også det handler meget for os om det her med at du ser det, så husker du det 

bedre, sådan. Nu kan du se det i VR-brillerne fordi du har den for dig og tror måske at 

du kan huske tingene lidt bedre fordi du har set det for dig. Du kan ligesom huske, når 

ja det så sådan her ud, så derfor ligger det der.” (Bilag 2). 

 

Et andet aspekt der kan have haft en indflydelse på hvordan dette projekt blev opbygget og 

hvordan problemstilling er blevet til er ‘Technological Hype’. 

’Technological Hype’ defineres som en stærk manifestation af forventninger til en teknologi, der 

har potentialet til at sætte gang i et teknologisk innovationsræs, men med den risiko at de 

forventninger, der er sat for højt, ultimativt vil lede til skuffelse og innovativ stagnation (Bakker & 

Budde, 2012, s. 549). 

 

Vores motivation for dette projekt kom fra en generel fascination af VR-teknologien som et 

teknologisk artefakt, og en undren om hvorvidt den kunne implementeres i 

undervisningssammenhænge. Idet gruppens medlemmer ikke havde erfaring med VR-teknologien 

i nogen bemærkelsesværdig grad før projektets start, så kan der argumenteres for at vores valg af 

denne teknologi i første omgang muligvis har været påvirket af vores uvidenhed vedrørende 

teknologiens egentlige virkemidler og faktiske potentiale. Heri kommer begrebet ’Technological 

Hype’ på banen. 

 

Der kan argumenteres for at valget af lige præcis Virtual Reality i forhold til projektets 

problemformulering, kan være en form for ’Technological Hype’, hvilket her ville være en højere 

forventning til implementeringen af en ny teknologi i en undervisningssammenhæng, end hvad 
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teknologien i realiteten kan leve op til. Faren her er, at forventningen om at den nye teknologi kan 

optimere undervisningen og kan risikeres at blive optrappet i et sådant omfang, at den egentlige 

teknologis innovation enten ikke kan følge med ’hypen’, eller at teknologien i virkeligheden ikke er 

i stand til at leve op til de forventninger den er blevet tilknyttet. 
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Konklusion 

 

Gennem rapporten har vi, i gruppen, dokumenteret det arbejde, der ligger bag undersøgelsen af 

hvordan VR-teknologien fungerer, og hvordan 7.a på Borup Skole italesætter deres motivation for 

naturfag, efter de har benyttet VR-applikationen Up’n’Atom til en undervisningsgang. 

Vi mener ikke at vores empiriske arbejde på Borup Skole kan stå alene som genstand for en 

direkte løsning på problemformuleringen. Dog mener vi at elevernes italesættelse af deres 

oplevelser, kan give os et indblik i hvordan de reagerede på de dele af VR-oplevelsen de forskellige 

teorier vi i rapporten har omhandlede.  

Det vil vi forsøge at gøre i denne konklusion, er ikke at konkludere definitivt, hvorvidt en ændring i 

motivation har fundet sted, grundet brugen af Up’n’Atom i undervisningen. Vi ønsker derimod at 

opsummere forskellige dele af vores arbejde, vi mener kan bibringe til en samlet forståelse af hvad 

vi gennem vores arbejde har fundet ud af.  

 

Vi kan fremhæve dele af elevernes italesættelse af deres oplevelser, efter brugen af Up’n’Atom i 

naturfag, og vurdere hvorvidt elevernes italesættelse, er i overensstemmelse med vores teoretiske 

grundlag, for at eleverne muligvis har oplevet motivation i deres naturfaglige undervisning, 

grundet brugen af VR-programmet Up’n’Atom. Ser man her på teorien om gamification, omtales 

der forskellige elementer af spil, og hvordan disse kan motivere mennesker gennem indførslen af 

dem, i en given situation. Eleverne italesætter at de hellere vil sidde derhjemme og spille 

computer, end at være i skolen hvis de selv kunne vælge (Bilag 1). Her er der tale om et eksempel, 

hvor vi som ovenfor nævnt, ikke kan konkludere hvorvidt eleverne har følt sig motiveret grundet 

brugen af VR-programmet i deres naturfaglige undervisning, men kan dog konkludere, at brugen 

af Up’n’Atom, i overensstemmelse med teorien om gamification, rammer elevernes 

interesseområde, og deraf, alene set ud fra teorien om gamification, kan virke motiverende for 

eleverne (Sailer, Et Al., 2013, 33). Efter at have spillet Up’n’Atom i deres undervisning, var der udbredt 

enighed blandt eleverne i 7.a, om at det havde været sjovt og lærerigt. Eleverne nævnte gennem 

interviewene, at de i høj grad brød sig om den del af undervisningen, hvor de arbejdede i grupper 

(Bilag 3). Endnu engang her er der tale om at teorien om gamification danner en teoretisk ramme 

for at antage, at eleverne muligvis kan have oplevet at blive motiveret, eftersom teorien som 
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tidligere redegjort for, hævder at mennesker kan motiveres hvis man tilføjer spilelementer, der 

fremhæver gruppearbejde (Sailer, Et Al., 2013, 31).  

 

VR-teknologiens utilsigtede effekter i sammenhæng med anvendelsen af VR-briller er blevet 

undersøgt ekstensivt, og der er en generel enighed om, hvilke utilsigtede effekter teknologien 

medfører, men mindre enighed om hvilke dele af teknologien, der fremkalder disse effekter. En af 

de primære undersøgelsespunkter er bevægelsessyge og ‘Cybersickness’, og hvilke konsekvenser 

disse kan have for brugeren, samt deres årsager. Idet der ikke er én decideret årsag til disse, så 

eksisterer der hellere ikke en decideret løsning på dette problem. Der er dog stadig tiltag, såsom 

en højere framerate eller en dynamisk styrelse af billedbredden, der kan være potentielle 

løsninger til nogle af de problemer teknologien har. 

 

Vi kan ikke definitivt konkludere hvorvidt brugen af Up’n’Atom motiverede eleverne, i den 

naturfaglige undervisningssituation, hvor de benyttede programmet og VR-brillerne. Dog kan vi 

arbejde ud fra de italesættelser om deres motivation, på baggrund af den oplevelse som eleverne 

havde, efter at have benyttet Virtual Reality i undervisningen. Derfra kan vi tolke deres udtalelser, 

og se en ændring i lysten til at deltage aktivt i undervisningen, som følge af at spille Up’n’Atom.   

Dog kan vi herudfra konkludere, i kraft af rapportens eksemplariske empiriske resultater, 

drivkræfter og barrierer for teknologiens udbredelse og aktørnetværksteorisanalysen; at Virtual 

Reality kan bruges som en del af undervisningen i naturfag, hvis de rette forhold opstilles. Dette 

skal forstås med at Virtual Reality i sin nuværende form ikke er direkte designet med undervisning 

in mente, hvorfor den software, taget i brug, ultimativt ville være succeskriteriet for at virtual 

reality kan bruges i undervisningsmæssige sammenhænge. Virtual Reality beregnet til 

undervisning, skal derfor af samme årsag også designes til undervisning i kraft af de aktører der 

befinder sig i undervisningsnetværket. 
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Perspektivering 

 

Da vi i gruppen er opmærksomme på at motivation ikke kan kvantificeres, og det derfor kan være 

vanskeligt at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt mennesker i en given situation er blevet 

mere motiveret, valgte vi tidligt i vores arbejdsproces, at vi ville benytte gruppeinterviews som et 

værktøj. Vores overvejelser om dette, knyttede sig til en forestilling om, at selvom man ikke kan 

kvantificere motivation, kan man få mennesker til at italesætte hvordan deres oplevelse af en 

situation har været som følge af en aktivitet. Menneskernes italesættelse vil aldrig kunne give os 

grundlag for konkret at vurdere præcis hvor motiveret, for en handling, de før var, og præcis hvor 

motiveret for en handling de efter var. Dog ville deres italesættelse af hvordan de oplevede 

situationen, muligvis kunne give os et indblik i hvad de følte. Selvom motivation ikke kan 

kvantificeres, kan man ud fra menneskers italesættelse, udlede hvorvidt det har været en god 

oplevelse, og yderligere, hvis man strukturerer interviewet godt, henlede deres opmærksomhed 

passivt, på nogle dele af en situation, vi i gruppen er specifikt interesseret i at høre nærmere om. 

Hvorvidt dette lykkedes efter vores hensigt, vil blive omtalt nedenfor; 

Udgangspunktet for vores empiriske arbejde på Borups Skole er, som tidligere omtalt, at 

undersøge hvorvidt inddragelsen af VR-spillet Up’n’Atom, i en naturfaglig undervisningssituation, 

kan motivere elever i forbindelse læring. Derfor udførte vi gruppeinterviews før eleverne spillede 

Up’n’Atom i deres undervisning, og efter de havde spillet Up’n’Atom i deres undervisning. Dette 

gjorde vi i håbet om at kunne identificere eventuelle ændringer i elevernes udtalelser om deres 

naturfaglige undervisning. Vi var især interesseret om at høre hvad eleverne syntes om deres 

undervisning i naturfag før de spillede Up’n’Atom. Dette da disse udtalelser kunne hjælp os med at 

forstå hvorvidt de allerede brød sig om undervisningen. Herunder hvilke elementer de godt kunne 

lide, samt hvilke elementer de ikke brød sig om.  

Ved brugen af vores empiriske data fra vores gruppeinterviews med eleverne i 7a, på Borup Skole, 

især i rapportens alalyse-del, der i høj grad beror på inddragelsen af de data vi gennem vores 

gruppeinterviews fik indsamlet, stødte vi på et problem der her skal adresseres. Strukturen af 

nogle af de spørgsmål, vi i gruppen, fik stillet eleverne, lagde i for høj grad op til ja-og nej svar. 

Nedenfor ses et eksempel herpå fra transskriptionen af et af de indledende interviews; 
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”Interviewer: Så når i får lov til at arbejde noget selv så giver det måske lidt bedre 

anledning til at kunne få lov til at kunne give sit eget præg eller? 

Elev: Ja. ” (Bilag 1). 

 

Spørgsmålets struktur ligger, som ovenfor nævnt, op til et ja-nej-spørgsmål. Her kan der 

argumenteres for, at måden hvorpå vi i gruppen udførte vores interview, i ovenstående eksempel, 

virkede ”skadeligt” for den data vi fik indsamlet. Dette svækker den analytiske del af vores 

rapport, der tager udgangspunkt i elevernes italesættelse af deres oplevelser. 

Omvendt skal det her tydeligt nævnes, at vi i vores arbejdsproces aktivt gjorde en indsats for at 

udgå dette. Et eksempel herpå ses i samme bilag, i forlængelse af det ovenfor citerede spørgsmål 

og svar. Efter eleven bidrager med svaret ”ja.” forsøger vi i gruppen som interviewer, at ”udligne” 

ved at stille et mere åbent uddybende spørgsmål hvortil der ikke kan svare ja, eller nej. 

 

Interviewer: “Hvad tænker i umiddelbart er årsagen til at det så er sjovere at få lov til 

at arbejde med det selv? I forhold til bare at sidde og lytte”. 

 

Elev: “Ja, og så synes jeg at det kan være lidt nemmere at forstå, altså i forhold til 

naturfag, kan det være lidt svært at forstå hvorfor det sker, men hvis du selv gør det, så 

kan du bedre forstå det.” (Bilag 1). 

 

Her kommer eleven med et svar, der ligesom i det tidligere nævnte eksempel, er udformet i kraft 

af spørgsmålets struktur, og der kan i denne situation ikke svares ja, eller nej. Kortfattet kan det 

siges, at det i højere grad var svar som eleven gav os i andet eksempel, hvor der ikke kan svares ja, 

eller nej, vi i gruppen søgte. Dog ses der flere eksempler gennem vores interviews, hvor vi kommer 

til at stille spørgsmål der kan svares ja, eller nej til, og dette resulterer ultimativt, i en 
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dataindsamling, der til dels er svækket. Dette afspejles i dele af vores analyse, mere specifik, 

analysedelen omhandlende gamificationteori. Vi har derfor, i projektgruppen, gjort os 

overvejelser, om hvorvidt dele af vores analyse kunne have set anderledes ud, hvis vi havde tilgået 

indsamlingen af empirisk data, ved besøge på Borup Skole anderledes. 

Undervejs i rapporten, argumenterer vi for at Virtual reality i kraft af aktørnetværksanalysen og 

vores empiriske resultater kan være en del af en undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gør 

vi på trods af væsentlige utilsigtede effekter, som forhindrer den umiddelbare udbredelse af 

teknologien, da der tilsyneladende ikke en endegyldig løsning til problemet endnu. Er det derfor 

tilfældet, at der skulle opstå et ønske om at arbejde videre med virtual reality i 

undervisningssammenhænge, foreslår vi derfor at undersøge hvorfor disse utilsigtede effekter 

fremgår ved brugen af virtual reality. 
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