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Abstract 
This paper examines the aspects of Virtual Reality and how they can get implementented in a                

course of treatment for exposure therapy for people with exam anxiety. With this paper, we study                

this topic through existing theories and knowledge. This paper builds upon existing theories             

knowledge about Virtual Reality, exposure therapy and exam anxiety. With the usage of the              

game engine Unity, knowledge about Virtual Reality, knowledge about exposure therapy and            

knowledge about exam anxiety we shed a light on how Virtual Reality works and how existing                

exposure therapy methods are used. We look at the technological systems which Virtual Reality              

consist of and the unintended effects and use this for an analysis. Furthermore we created a                

prototype the form of a program, in which one may get a 3D experience. Among other things the                  

prototype illustrates a hallway, a classroom, teacher and a lot more.  
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Begrebsafklaring  
Begrebsafklaring 

I dette afsnit har vi udvalgt begreber fra hovedsageligt Virtual Reality aspektet. Disse er              

begreber, som ikke er almene, men vigtige at forstå når man læser projektet. De ville blive                

yderligere forklaret senere. I dette afsnit defineres begrebet eksamensangst også, sådan som vi             

bruger det i dette projekt.  

 

Blender: Blender er et computerprogram til at modellere 3D figurer og objekter. 

 

Mesh: Computer genereret materiale, opbygget af netværkstråde. kan ses som skelettet af et 3D              

objekt 

 

Frame: Et frame er et billede vist på en skærm. 

 

HMD: Head Mounted Display/ Virtual Reality headset. 

 

Unity: Unity er en spilmotor, hvor i man kan udvikle 3D og 2D spil. 

 

Spilmotor: Et computer program der bruges til at modellere 3D figurer og objekter, og bruges               

oftest til at udvikle spil med 

 

Script:: En script er en fil hvor man har skrevet noget kode, som giver funktion til et objekt. 

   

Type 1: VR HMD som er styret af en smartphone. 

   

Type 2: VR HMD med sensorer, gyroskoper og kamera, der skal tilsluttes til en kraftig PC. 

   

Virtual Body (VB): Den virtuelle krop som er styret af brugerens input. 
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Virtual Reality (VR): Virtuel 3D verden. I det videre forløb vil det blive omtalt både som VR                 

og Virtual Reality  

 

Virtual Reality Immersion (VRI): Neddykning i den virtuelle verden. 

   

Immersion: Neddykning i en anden verden. 

   

Interaktionsmodul: Enhed der kan bruges til at styre brugerens karakter som f.eks. et joystick              

eller en gamepad. 

   

Loop: Et loop er når et program har kørt en kode igennem, så går den tilbage til starten af koden                    

og kører koden igen. Programmet bliver ved indtil programmøren fortæller programmet noget            

andet.  

 

Eksponeringsterapi: En type terapi, hvor patienter som eventuelt lider af angst bliver            

eksponeret og konfronteret med sin frygt.  

 

Definition af eksamensangst  

Eksamensangst er et bredt begreb, da mange kan sige de har eksamensangst, uden reelt at have                

det. Dette kommer fra det voksende selvdiagnosticering samfund, eftersom man kan søge på             

nettet, efter de “symptomer” man føler man har, og derfra diagnosere sig selv             

(mandagmorgen.dk: vi er klar til at dianotisere os selv). På denne måde kan der opstå               

fejldiagnosticeringer, og at flere tror de fejler noget, som de ikke gør.  

Problematikken i selvdiagnosticering opstår, når personer, som har diagnosticeret sig selv og            

ikke har været hos den rette fagperson, ikke får behandling. En anden problematik er, at disse                

personer kan være med i undersøgelser og statistikker, og fortælle at de har eksamensangst uden               

reelt at have det. Derfor giver begrebet eksamensangst ikke et klart billede af, hvor mange der                

reelt set har eksamensangst. Dette har betydet at vi i dette projekt definerer eksamensangst som               

 
7 



 
 

en diagnose, altså personer som har været hos en psykolog eller terapuet, og er blevet               

diagnosticeret med eksamensangst. Dels på grund af, det er disse personer som kommer i              

behandling, men også for at være sikker på det er en person der reelt har eksamensangst.  

  

Indledning  
Indledning 

Mange lider af eksamensangst, og frygter at træde ind i et eksamenslokale. Dette fylder utrolig               

meget hos de ramte individer, hvilket gør det problematisk for de ramte og forhindrer dem i, at                 

præstere ideelt. Hvordan kan eksamensangst behandles, og kan behandlingen lade sig gøre ved             

anvendelsen af Virtual Reality? Hvilke følelser florerer rundt i kroppen, så snart at de ramte skal                

bedømmes efter deres præstation, og hvad er årsagen til, at deres kroppe reagerer som den gør?                

Hvilke utilsigtede effekter kan der være, ved brug af Virtual Reality til behandling af angst?               

Disse er alle problemstillinger, vi ønsker at undersøge, med fokus på Virtual Reality og              

eksamensangst. 

Der vil i dette projekt blive inddraget Virtual Reality, der anses for at være en teknologi, der                 

består af en række teknologiske systemer. Det er disse systemer som bruges til at forstå               

teknologiens virke, og er derfor omdrejningspunktet for hele projektet.  

  

Virtual Reality er i korte træk en teknologi, hvor brugeren bliver “immersed” i en virtuel verden.                

I dette projekt bliver der særligt fokuseret på type 2 HMD (Head Mounted Display), hvilket er et                 

HMD som er fuldt udstyret med adskillige sensorer, kameraer, højtalere og mere. Ved brugen af               

denne type HMD er det muligt at køre et Virtual Reality program med en 3D-verden lavet ud fra                  

realistiske computergrafik. VR-teknologien gør brug af mange af menneskets sanser og derfra            

kan brugeren snydes til at tro, at de befinder sig i en anden situation eller verden. Vi ønsker at                   

undersøge dette element nærmer, for at se om det kan inkorporeres i behandling af              

eksamensangst vha. eksponeringsterapi. 
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De fleste, som lider af eksamensangst, har nogle katastrofelignende tankemønstre omkring           

eksamen. Dette kan betyde, at de ikke føler, at de kan huske stoffet, de kan føle et pres fra                   

eventuelt forældre eller lærere, og de kan opleve at klappen går ned.  

En måde at håndtere og bearbejde disse negative tankemønstre kan være ved erstatte de negative               

tanker med mere realistiske og selvunderstøttende tanker, mens en anden løsning, som vi ønsker              

at beskæftige os med, er handlestrategier. Med et samspil mellem VR-teknologi, eksamensangst            

og eksponeringsterapi vil vi forsøge at skabe et Virtual Reality program, der kan bruges til               

behandling af eksamensangst. Pointen med dette produkt er at vha. et Virtual Reality program              

eksponeringsterapi kunne bruges til at behandle folk der lider af eksamensangst(Bohni, 2019,            

altompsykologi.dk). 

 

 

Problemfelt  
Problemfelt 

I dette projekt vil vi tage udgangspunkt i, hvordan et Virtual Reality program, der skal anvendes                

til eksponeringsterapi til behandling af eksamensangst, kan udvikles. De fleste, som lider af             

eksamensangst, har desværre ikke mulighed for at præstere optimalt, hvilket formentlig kan            

skabe mange forhindringer for et sundt og almindeligt studieliv (Spielberger, Vagg, 1995;185). 

Vi mener at dette er en relevant problemstilling, og ser potentiale i at implementere Virtual               

Reality til udviklingen af et program, som skal være en del af et eksponeringsterapi              

behandlingsforløb. De mennesker, der lider af eksamensangst, oplever i dag at lidelsen fylder en              

stor del i deres dagligdag, og da flere og flere søger hjælp hos professionelle, er der brug for                  

hjælpemidler til moderne eller alternative behandlingsformer (studymind.dk: eksamensangst).  

 

Vi vil udforme et Virtual Reality program, som vi vil gøre brug af til at belyse emnet, men                  

vigtigst af alt, for at undersøge om Virtual Reality kan bruges som eksponeringsterapi (Malene              

Klindt Bohni, 7 Marts 2019, Hvordan håndterer jeg eksamensangst?, altompsykologi.dk). Til at            

undersøge hvorvidt Virtual Reality kan anvendes i relation til eksponeringsterapi, vil vi benytte             
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os af vores litteratur. Yderligere bruger vi Unity, som er en spilmotor samt et computerprogram               

til modellere 3D figurer og objekter, til skabe vores Virtual Reality program. Derudover bliver              

der set på Virtual Realitys utilsigtede effekter, indre mekanismer og dets systemer.  

 

Problemformulering  
Problemformulering 

 

Hvordan kan Virtual realitys aspekter blive implementeret i eksponeringsterapi til behandling af            

eksamensangst? 

 
Arbejdsspørgsmål  

● Hvad er Virtual Reality?  

● Hvad er Virtual Realitys indre mekanismer, teknologiske systemer og utilsigtede          

effekter?  

● Hvilken sammenhæng kunne der være mellem eksponeringsterapi og Virtual Reality? 

● Hvordan kan et Virtual Reality program der formentlig kan anvendes til behandling af             

eksamensangst udarbejdes? 

 

Alle disse arbejdsspørgsmål tager udgangspunkt i vores problemformulering. For at kunne           

besvare problemformuleringen, er det først og fremmest vigtigt at have en forståelse af Virtual              

Reality. Dette gøres ved at kigge på teknologiens indre mekanismer, de teknologiske systemer og              

dets utilsigtede effekter. Dette er inddraget for at bidrage til semesterbindingen, Teknologiske            

Systemer og Artefakter. Den anden del af semesterbindingen, som er Design og Konstruktion,             

kommer til udtryk i det produktorienteret arbejdsspørgsmål. Dette arbejdsspørgsmål hjælper med           

at komme ind på hvordan programmet konstrueres, og hvorfor der er blevet gjort, som vi har                

gjort. For at udarbejde hele projektet er det vigtigt, at der er en sammenhæng mellem               

eksponeringsterapi og Virtual Reality, da vigtige aspekter ville mangle, og er derfor grunden til              

det tredje spørgsmål.  
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Læsevejledning 
Læsevejledning 

Vi har valgt og strukturere vores rapport, således at rapporten starter ud med at præsentere vores                

afgrænsning i forhold til opgaven. De fleste afsnit har en metatekst, så læseren får en lille                

introduktion inden de skal i gang med at læse det reelle afsnit.  

Vi har valgt at benytte TRIN-modellen som metode i vores opgave, og den bliver brugt senere                

hen i analysen. I teoriafsnittet får læseren først en introduktion til eksponeringsterapi og             

eksamensangst. Derefter får læseren noget viden om behandling af eksamensangst, etikken ved            

brug af eksponeringsterapi, og nogle andre emner også. Eksponeringsterapi/eksamensangst         

afsnittet er skrevet uafhængigt fra VR-teorien. I Virtual Reality delen får læseren først en slags               

indledning til Virtual Reality og derefter viden om en masse begreber og teori i relation til                

Virtual Reality. Disse begreber er alle essentielle for forståelsen, når der er tale om Virtual               

Reality. Yderligere nævner vi Virtual Reality Head Mounted Display (type 1 og type 2), da vi                

ønsker at bruge det kraftigste headset (mest realistiske computergrafik) til vores program, og             

derfor er man nødt til at nævne begge typer af headset. Til slut i vores teoridel bliver der skrevet                   

om Unity, som er det program vi har udarbejdet vores udkast til et potentiel Virtual Reality                

program i. Der bliver også kort skrevet om Augmented Reality og Mixed Reality, og hvordan de                

adskiller dem fra Virtual Reality. Efter vores teoridel har vi valgt at skrive kildekritik, hvor vi har                 

vurderet hvor brugbar og troværdig vores litteratur har været.  

Vi har valgt at strukturere vores analyse således, at det er her, der bliver skrevet sammenhængen                

mellem vores teori og vores program i Unity. Det er først i analysen at den røde tråd kan findes,                   

og det er et bevidst valg fra os. Vi ønskede først at skrive sammenhængen mellem vores teoridel i                  

analysen, da vi ville prøve at undgå gentagelser så vidt som muligt. I analysen bliver der                

fokuseret på TRIN-modellen, hvor vi gør brug af TRIN-modellens TRIN-3 (utilsigtede effekter)            

og TRIN-4 (teknologiske systemer). Dernæst bliver vores implementering af Virtual Reality i            

forhold til vores prototype i Unity analyseret.  
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Derefter har vi skrevet vores diskussion, i forbindelse med vores analyse, litteratur og hvorvidt              

Virtual Reality kan anvendes i forbindelse med eksponeringsterapi. Til slut har vi valgt at skrive               

konklusionen, som konkluderer på hele opgaven. Vi har valgt perspektivere til hvorfor vi bruger              

Unity fremfor et andet 3D program. Derudover bliver der perspektiveret til et Virtual Reality              

program, som var det lavet til terapeuter, der selv skulle bruge det til at behandle patienter, der                 

lider af eksamensangst, hvis det blev videreudviklet. Ydermere har vi valgt at perspektivere til              

Artificial Intelligence, da det kunne have været implementeret i vores Virtual Reality program,             

og det ville have gjort det mere interaktivt og “immersive”. Til sidst har vi perspektiveret til                

fremtiden, hvor der kan bruges Oculus Quest. Vi har også valgt at skrive et afsnit om vores                 

indsamling af litteratur, hvor der bliver skrevet om hvad vi kunne have gjort anderledes og               

hvorfor vi har til tilvalg, som vi har.  

 

Afgrænsning 

Afgræsning 

Vi har i vores projekt været nødsaget til afgrænse projektet. Til dels grundet at projektet skulle 

være omfattende, men også grundet at dette er et teoretisk projekt. I dette afsnit kommer vi ind 

på disse afgrænsninger, blandt andet fokuset på lige præcis Virtual Reality, men også fravalget af 

empiri.  

 

Vi har ønsket at fokusere på Virtual Reality. Typisk så består Virtual Reality af et Head Mounted                 

Display (HMD), som man kan tage på og dermed træde ind i en virtuel verden, og er dermed i                   

stand til at opleve den virtuelle verden samt interagere med den. Den virtuelle verden kan blandt                

andet være en 360 graders video af et sted eller en computergenereret 3D-verden. Det er               

tværtimod ikke som Augmented Reality, som lægger et virtuelt lag ovenpå den virkelige verden.              

Virtual Reality bruges i dag til spil, træning af soldater og undervisning af piloter. Der er mange                 

fordele ved brugen af Virtual Reality, og derfor ønsker vi med dette projekt, at undersøge om                

man kan bruge nogle af de tekniske elementer af Virtual Reality som terapi mod eksamensangst.  
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Ved dette projekt er der ikke blevet indsamlet nogen form for empiri, så derfor er det udledt i et                   

teoretisk projekt. Det har ikke været nødvendigt at inddrage empiri, da de udvalgte teorier har               

været fyldestgørende i det omfang de nu kunne. Vi har yderligere afgrænset vores projekt              

således, at der ikke er tænkt på en bestemt målgruppe. Hvis vi skulle have en målgruppe, ville                 

det som udgangspunkt være eksamensangste eller terapeuter og psykologer som bruger           

eksponeringsterapi. Dog vil empiriindsamling fra eksamensangste eller psykologer være svært.          

Hovedsageligt grundet det brede begreb af eksamensangst men også fordi der ikke er så mange,               

der udfører eksponeringsterapi i Danmark. Derudover har vi ikke ønsket at teste eller sprede              

vores prototype på grund af de etiske forbehold.  

 

Semesterbinding  
Semesterbinding 

En dimension vi inddrager i projektet er “ Teknologiske Systemer og Artefakter.” I dette afsnit               

bliver der redegjort for, hvordan vi opfylder dimensionen “Teknologiske Systemer og           

Artefakter”. Vi opfylder dimensionen ved at vi laver en metodisk undersøgelse af, hvad Virtual              

Reality er, og hvordan Virtual Reality adskiller sig fra Mixed Reality og Augmented Reality. Der               

bliver fokuseret på Virtual Realitys utilsigtede effekter og systemer. Dette vedrører blandt andet,             

hvordan Virtual Reality kan påvirke et menneske rent psykisk. Derudover bliver der fokuseret på              

Virtual Realitys indre mekanismer, hvor der bliver taget udgangspunkt i type 2 VR HMD.              

Virtual Reality er hermed en teknologi, som tillader mennesket i at kunne dykke ned i en                

computergenereret virtuel verden.  

I dette afsnit har vi redegjort for, hvordan vi opfylder dimensionen ”Design og Konstruktion”. I               

dette projekt inddrager vi dimensionen Design og Konstruktion ved at skabe et design. Vores              

designløsning skal være et Virtual Reality program, som bliver skabt gennem 3D modellerings             

programmet Unity. Med programmet kan der skabes og modellere 3D figurer og objekter til              

opbygning af en virtuel verden. I projektet bliver udviklingen af vores designløsning også             
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illustreret, hvilket har været med til at skabe et overblik i forhold til det resultat vi ønsker. Vi har                   

lavet en brainstorm til at klarlægge, hvordan vores Virtual Reality program skulle se ud trin for                

trin. Vi har lavet en nogle justeringer i programmet, i forsøg på at nå frem til det ønskede                  

resultat. Vi har også udarbejdet et rationale over designet som beskriver, hvilke begrundelser vi              

har gjort os af i forhold til udformningen af det endelige produkt. Vi har haft en del overvejelser i                   

forhold til, hvilke begrænsninger vores produkt har. 

 
Motivation  
Motivation 

Flere har oplevet at blive nervøs, når man skal præstere noget. Nogle oplever, at frygten for                

eksamen fylder så meget, at det udvikler sig til eksamensangst, og dette kan påvirke udfaldet af                

eksamen. For en del studerende bliver eksamensangsten så overvældende og belastende, at den             

bliver hæmmende. Der udløses en lang række fysiske symptomer i forbindelse med            

eksamensangst, og de forskellige symptomer påvirker og forstærker gensidigt hinanden, hvilket           

fører til en ond cirkel, hvor angsten vokser (Malene Klindt Bohni, 7 Marts 2019, Hvordan               

håndterer jeg eksamensangst?, altompsykologi.dk). Flere af os i gruppen har selv oplevet            

eksamensangst i en vis grad. Derfor fandt vi dette emne meget interessant, da andre              

gruppemedlemmer også har stor interesse indenfor det tekniske aspekt af Virtual Reality.  

 

En del uddannelsesinstitutioner tilbyder hjælp og håndtering til studerende, som lider af            

eksamensangst. Disse kurser indeholder f.eks. metoder til, hvordan man kan håndtere angst for             

eksamen. Vi savner dog en konkret form for metode til behandling af eksamensangst, og derfor               

ønsker vi med denne opgave, at undersøge om elementer af VR-teknologien kan blive             

implementeret i eksponeringsterapi. Vi mener alle i gruppen, at Virtual Reality kan anvendes             

som del af et behandlingsforløb, når det kommer til eksamensangst. Dette motiverer os til at               

undersøge og finde ud af, om det er muligt og relevant, når det kommer til et behandlingsforløb i                  

relation til eksamensangst. VR-teknologien er allerede implementeret mange steder i samfundet,           

hvor den blandt andet bruges til at træne piloter. Vores vision er som sagt, at forsøge at                 
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implementere elementer af Virtual Reality i eksponeringsterapi og derved give en alternativ            

løsning til unge studerende til at styre deres eksamensangst. Projektet indeholder           

semesterbindingen “Teknologiske Systemer og Artefakter” og “Design og Konstruktion”, hvilket          

bl.a. giver os en mulighed for at se på de indre mekanismer i VR-teknologien, og om man kan                  

bruge Virtual Reality i forhold til eksponeringsterapi. Yderligere har det givet os muligheden for              

at programmere et prototype program.  

 

Metodeafsnit 
Metodeafsnit 

I denne opgave bliver TRIN-modellen anvendt, hvilket består af seks TRIN som kan anvendes til               

at analysere og beskrive forskellige teknologiers videnskabelig aspekter. Vi har valgt at bruge             

TRIN-modellen, for at forstå de teknologiske systemer i Virtual Reality, men også for at              

undersøge de utilsigtede effekter ved brugen af Virtual Reality. I dette afsnit vil alle seks TRIN                

kort blive redegjort.  

 

TRIN-1 Teknologiers indre mekanismer og processer 
Teknologiers indre mekanismer og processer er det første TRIN i TRIN-modellen. Dette trin             

bruges til at beskrive, hvordan en given teknologi virker. Dette trin adskiller en given teknologi               

og deler den op i det mest basale dele. TRIN-1 handler om, hvad en given teknologi er lavet af                   

og hvordan den fungerer (Jørgensen, 2018).  

 

TRIN-2 Teknologiers artefakter 
“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt            

gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk              

funktion. Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og              

sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde             

menneskelige behov” (Budde-Christensen, 2018). Dette TRIN tager udgangspunkt i basale          

artefakter og undersøger, hvordan de givne artefakter er opstået, og hvordan de indgår i andre               
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teknologiske sammenhænge til at opfylde et menneskeligt behov. Eksempelvis er der stenkniven,            

hvor TRIN-2 undersøger, hvordan den er opstået og hvilke menneskelige behov, den opfylder.             

Som navnet indikerer, så er stenkniven oprindeligt en sten (en naturlig genstand) som et              

menneske har gjort skarpt, gennem denne proces har stenen fået en teknologisk funktion, og er               

dermed blevet til et teknologisk artefakt, derudover opfylder stenkniven behovet for at have et              

artefakt, der kan skære (Müller, Remmen, Christensen: 1986; 15-19). 

 

TRIN-3 Teknologiers utilsigtede effekter 
Dette trin undersøger de utilsigtede effekter, der kan forekomme ved teknologier. De tilsigtede             

effekter er teknologiernes funktioner og formål. Hvorimod de utilsigtede effekter er, hvad der             

nærmest kan kaldes, teknologiernes bivirkninger, dvs. utilsigtede effekter som vurderes at være            

negative. Heraf er der tre typer utilsigtede effekter: risici, design fejl og det der er knyttet til                 

deres indre mekanismer. Risici er knyttet til situationer, der vil være risiko for, det vil sige ting                 

og situationer der nærmest ikke kan forudses, som f.eks. ulykker. Et andet eksempel kan være, at                

der er den risiko ved smartphones, at de kan gøre det vanedannende, at folk ofte skal hive den                  

frem. De utilsigtede effekter som er knyttet til de indre mekanismer er f.eks. fabrikker, hvor at                

fordi fabrikker skal bruge en masse kemiske stoffer og forbrændinger, så udleder de en masse               

CO₂. Til sidst er der fejl-design, som er knyttet til selve udviklingsstadiet af en given teknologi.                

Her har personer, der har været involveret i udviklingen af en givne teknologi, muligvis haft en                

mangel på viden inden for det felt som teknologien bliver brugt i (Jeløse, 2018). 

 

 

TRIN-4 Teknologiske systemer 
Teknologiske systemer er en kæde af adskillige teknologiske artefakter, som hver især besidder             

en bestemt funktion, der tilsammen udgør en større helhed med en teknologisk funktion.             

Ydermere kan teknologiske systemer også bestå af mindre systemer, f.eks. består et kraftværk af              

generatorer, som i sig selv er et teknologisk system, der er bygget på en række af teknologiske                 

artefakter, og andre maskiner der kan varme vand op. Tilsammen udgør disse systemer den              

funktion, at kraftværket kan producere energi. På samme måde er en smartphone også et system,               
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da den består af adskillige teknologiske artefakter, såsom dens bundkort, dens skærm og batteri,              

som tilsammen udgør en smartphone (Jeløse, 2018.). 

 

 

TRIN-5 Modeller af en teknologi 
Modeller kan i princippet være hvad som helst, i generel forstand så er en model oftest noget der                  

repræsenterer noget andet. Eksempelvis kan det være en computergenereret 3D model, som            

repræsenterer en proteinstruktur. Modelbegrebet afhænger også meget af den kontekst den bliver            

brugt i. f.eks. hvis en kunstner skulle bruge Søren til at lave en lerstatue af Søren, hvad vil i                   

denne kontekst være modellen? Søren der "står til model", eller lerstatuen som er en model af                

Søren? (Müller, 2009; 642-644). 

 

TRIN-6 Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 
“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter,         

produktionsprocesser eller organisationsformer. Ofte skelnes der mellem invention, som betyder          

opfindelse, og innovation eller diffusion, som handler om spredning af          

opfindelsen”(Budde-Christensen, 2018; 26). Innovation er når der sker nye forbedringer til           

allerede eksisterende teknologi, f.eks. Mobiltelefonen der blev innoveret til den nuværende           

smartphone. Diffusion af innovation er når der undersøges, hvad der vil gøre det muligt for en                

given innovation, at blive accepteret i et givent samfund. Dette handler om, hvordan innovation              

kan spredes. Et af de vigtigste aspekter ved at få innovationen accepteret, er via kommunikation.               

Kommunikation i denne kontekst er, når et individ (som har kendskab til en given innovation)               

præsenterer det over for et andet individ (M. Rogers. 1983; 5-15). 
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Teori 
Teori 

Teoriafsnittet består af fire hovedemner, Virtual Reality, Unity, eksponeringsterapi og          

eksamensangst. Eksponeringsterapi og eksamensangst er i dette afsnit flettet sammen således, at            

teorien har til formål at skabe en sammenhæng mellem eksponeringsterapi som behandling af             

eksamensangst. Heri kommer vi ind på etikken ved at bruge eksponeringsterapi, de teknikker der              

bruges ved eksponeringsterapi, og holdninger nogle terapeuter/psykologer har på emnet. Det           

sidste teoriafsnit indeholder en undersøgelse, hvor Virtual Reality er anvendt som           

eksponeringsterapi. Anden del af teoriafsnittet omfatter alle de elementer, der både skal tages             

forbehold for ved produktdesign, men også for at få en forståelse af Virtual Reality. Yderligere               

uddybes og beskrives programmet “Unity”, som Virtual Reality programmet skabes i. Dette            

sættes i sammenhæng, med de elementer der er i Virtual Reality. Til slut beskrives forskellen               

mellem Augmented Reality og Mixed Reality som er andre iterationer af Virtual Reality             

teknologien. Dette er taget med i projektet, for at vide hvilke andre produkter der er på markedet.                 

Dette er også for at få en forståelse af, hvorfor vi lige præcis har valgt at bruge Virtual Reality.  

 
Eksponeringsterapi og eksamensangst 

Eksponeringsterapi og eksamensangst 

Det der kendetegner angst, er at “almindelige” situationer opleves som en fare. Tankerne om,              

hvor farlig den givne situationen er, vil ofte være ekstreme, men man tvivler også på sin egen                 

evne til at håndtere det. Fysisk i kroppen vil nervesystemet frigive stresshormoner, så man er klar                

til kamp, hvilket betyder at pulsen stiger, hjertet banker hårdt og man kan få åndenød (Bohni,                

2019, Hvad er angst?). Der findes forskellige former for angst. Panikangst som kommer ud af               

det blå kan være så voldsomt at man tror, at man er ved at dø. Socialfobi er angsten for, at andre                     

tror man er nervøs eller tænker negative tanker om én. Ved generel angst føler man sig konstant                 

nervøs, samtidig med at man overbekymrer sig. Agorafobi er angsten for at være steder, hvor der                
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er mange mennesker, mens Enkelfobi er angsten for bestemte ting eller situationer (Bohni, 2019,              

Hvad er angst?). 

 

Ved behandling af en angstlidelse bliver eksponeringsterapi brugt. Der er nemlig en bred enighed              

om, at eksponeringsterapi er den bedste behandling for angst (Urecelay, 2012; 36). I en              

meta-analyse af 42 studier konkluderes der, at eksponeringsterapi i en kombination med            

afslapningsteknikker er den mest effektive behandling af angst (Neudeck & Einsle, 2012; 24).             

Eksponeringsterapi er en form for terapi, hvor patienter (med eksempelvis angst) bliver            

konfronteret, hvor de derved bliver eksponeret over for deres frygt. Dette kunne være en              

eksamenssituation, edderkopper eller lignende. Nogle terapeuter vælger at dele terapien op i tre             

dele. Den første del er en samtale, hvor patienten udredes, og får talt om de adfærdsmønstre der                 

bibeholder angsten. Her bliver der også forklaret, hvordan selve eksponeringen kommer til at             

foregå, så patienten er sikker på hvad der kommer til at ske.  

 

Den anden del består af selve eksponeringen. Dette vil være under forhold, som den angstramte               

kan håndtere med vejledning fra terapeuten/psykologen. Den tredje del er en reflekterende            

samtale, hvori der bliver talt om de tanker patienten havde under eksponeringen.  

Denne måde at bruge eksponeringsterapi, falder under den kognitive behandlingsmetode.  

Fokus er nemlig på at ændre de negative tanker, der er omkring den givne situation og                

eksponering og ikke på årsagen bag frygten (Videbech, 2019, Kognitiv terapi). Der er delte              

meninger om, hvorvidt eksponeringsterapi er den bedste eller mest effektive terapiform til at             

hjælpe angstramte.  

Eksamensangst – Det emotionelle stadie 
Det emotionelle stadie oplever man i forbindelse med eksamensangst, består blandt andet af:             

stress, nervøsitet og bekymring. Intensiteten af det emotionelle stadie afhænger af, hvor stor en              

”fare” man føler sig i. Faktorer som sværhedsgrad af eksamensspørgsmål, den studerendes            

generelle viden indenfor det område, og hvor godt man er forberedt, har en stor betydning for det                 

emotionelle stadie (Spielberger, Vagg, 1995;6.) Eksamensangst har to store komponenter som er            

bekymring og emotionalitet. Emotionalitet defineres ved de psykologiske reaktioner fremkaldt          
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fra stress. Bekymring er defineret ved tankemønstre og konsekvenserne ved at fejle. Det er især               

bekymringen, som bliver forbundet med dårligere præstation, hvor der kun er en lille (næsten              

ingen) sammenhæng mellem emotionalitet og præstation. Dette skyldes at eksamensangste          

undgår i højere grad at gå i gang med at læse op til en eksamen, og de bruger i stedet tiden på at                       

være selvkritiske og bebrejde dem selv for den givne situation (Spielberger, Vagg, 1995;7).             

Forskning der undersøger bekymring, peger på at studerende med eksamensangst er mere            

selvcentreret og hårdere over for dem selv end studerende, som ikke lider af eksamensangst.              

Dette medfører en nedsættende præstation, og derfor er eksamensangste tilbøjelige til at udsende             

selvcentrerede svar, når de bliver konfronteret med evaluerende spørgsmål. Eksamensangste har           

derfor en svagere akademisk ydeevne, når det gælder eksamenssituationer, hvorimod en           

almindelig studerende klarer sig langt bedre (ibid.). 

Behandling af eksamensangst 
Det gavnen utilstrækkelig, selvom bekymringerne under eksaminerne hos eksamensangste         

studerende fjernes. Eksamensangsten dukker ikke blot op under eksamen, den er også tilstede             

allerede under forberedelsen. Charles D. Spielberger og Peter R. Vagg er begge professorer på              

University of South Florida, hvor de har undersøgt eksamensangst blandt deres studerende.            

Spielberger og Vagg kom frem til at eleverne der lider af eksamensangst, bruger længere tid på                

at læse op, derudover er deres metoder mindre effektive, fordi de skaber en dårligere              

læringsproces. Deres foretrukne metoder, indlæring og øvelse er ikke ledende til at skabe en              

forståelse, og dette medfører, at de ikke kan gøre brug af deres viden i mere komplekse                

situationer (Spielberger, Vagg, 1995;xi).  

Etikken ved at bruge eksponeringsterapi  
Etiske principper lyder på, at terapeuter skal undgå at skade deres patienter. Ind i mellem så                

stilles der nogle unikke krav, når det kommer til eksponeringsterapeutiske teknikker. Dette kan             

øge de emotionelle og fysiske risici, hvor der under en normal samtale mellem en patient og                

psykolog ikke ville have samme risici. Dette skyldes bl.a. fordi at eksponeringen eventuelt kunne              

indebære, at man skulle røre et bestemt dyr eller forurenet genstande, som tilbagekalder             

traumatiske minder (Neudeck & Wittchen, 2012; 10). Der findes en del dokumentation for             
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effektiviteten af eksponeringsterapi, men selvom det er effektivt, bliver det ikke benyttet så ofte.              

En årsag til dette er, at der ikke er så mange ”erfarne” indenfor området. Mange terapeuter                

frygter også, at eksponeringen vil kunne skade deres patienter eller lignende, og derfor fravælger              

de eksponeringsterapi, da det er mere ”sikkert” (Neudeck & Wittchen, 2012; 11). 

Eksponeringen forværrer patientens symptomer? 
Et uønsket resultat når det vedrører eksponeringsterapi er, at det har potentiale til at forværre               

angstsymptomer. Disse udtalelser stammer dog fra terapeuter, som ”tror” det eksempelvis vil            

ramme patienter med posttraumatisk stress. I 2002 undersøgte Foa, Zoellner, Feeny, Hembree og             

Alvarez-Conrad direkte dette problem. De fandt frem til at selvom de fleste posttraumatisk             

stresspatienter ikke oplevede forværring af deres symptomer på lang sigt, fremkom der en             

midlertidig forværring hos et mindretal. Dog var symptomforværringen under eksponering          

usædvanlig og kortvarig, så derfor skal terapeuter ikke lade sig skræmme (Neudeck & Wittchen,              

2012; 12). 

En anden kritik af eksponeringsterapi er, at der er en stor sandsynlighed for at patienterne               

dropper ud af terapi. Denne antagelse blev i en undersøgelse af Hembree et al. (2003) undersøgt,                

og som viste, at der ikke er en markant forskel på drop-ud-raten ved eksponeringsterapi (i denne                

undersøgelse eksponeringsterapi til behandling af PTSD, som oftest menes at være den            

“sværeste” lidelse at behandle) og andre behandlingsformer. (Deacon, 2012; 12) 

  

Eksponeringsterapi – teknikker 
Der er en væsentlig enighed om, at eksponeringsbaserede terapier er nogle af de mest effektive               

behandlingsmuligheder, når det kommer til behandling af psykiske lidelser som angst (Neudeck            

& Wittchen, 2012; 35). Nogle af de teknikker som eksponeringsterapien indebærer, er bl.a. at              

patienter bliver eksponeret for en begivenhed, som ofte er forbundet med truende resultater.             

Dette er ofte tidligere oplevelser, som en patient har haft, men denne gang er udfaldet ikke                

”truende”. Dette skyldes at miljøet er stærkt kontrolleret, og eksponeringsbehandlinger forsøger           

at slukke uforholdsmæssige reaktioner (ibid.). Når det udføres korrekt, så er           

eksponeringsbehandlingen en acceptabel, sikker og effektiv behandling af angstlidelser.         

Patientens sikkerhed skal overvejes omhyggeligt ved udformning og gennemførelse af et forløb,            
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og der er mange ting, som der skal tages stilling til (Neudeck & Wittchen, 2012; 1). Selvom                 

eksponeringsbaserede teknikker er nogle af de mest succesfulde måder til at behandle angst             

lidelser, så er der stadig sandsynlighed for tilbagefald. Oftest sker tilbagefaldet, efter            

behandlingsforløbet er ovre (Neudeck & Wittchen, 2012; 37)  

 
Kognitiv terapi i forhold til behandling af eksamensangst 
Når man skal behandle eksamensangst, så er kognitiv terapi en fremtrædende tematik, der bliver              

benyttet. Dette skyldes som tidligere nævnt, at eksamensangste tænker meget selvcentreret.           

Eksamensangste bliver let distraheret af negative selvhadske udtalelser, hvilket er grunden til at             

de har det svært ved at fokusere på den reelle opgave, som skal udføres (Spielberger & Vagg,                 

1995;184). Kognitiv terapi vil fokusere på det adfærdsmæssige og bekymringmæssige aspekt af            

tidligere oplevelser i forbindelse med en eksamen. Kognitiv terapi er mest effektiv, når det              

kombineres med desensibilisering. Desensibilisering går ud på at gøre en person ”mindre            

følsom”. Denne behandlingsmetode bliver blandt andet brugt til behandling af fobier eller former             

for angst. Når man benytter sig af denne behandlingsmetode, så bliver der især fokuseret på det                

emotionelle aspekt. Der findes ikke meget forskning på, at kognitiv terapi alene kan forbedre              

eksamensangst. Derfor er den mest effektive metode, at sætte en dæmper på de emotionelle              

følelser der opleves, og lave om på de selvhadske tankemønstre der opstår i forbindelse med en                

eksamen (Spielberger, Vagg, 1995;185).  

 

En undersøgelse  
Der er lavet mange undersøgelser om, hvorvidt anvendelsen af Virtual Reality kan anvendes som              

en alternativ behandling af angst. I en fransk undersøgelse fra 2005 (Klinger et al., 2005) bliver                

Virtual Reality anvendt som behandling af angst og sammenlignet med eksponeringsterapi. I            

undersøgelsen tages der udgangspunkt i social angst. Der var 36 deltagere som alle var              

retmæssigt blevet diagnosticeret med social angst. Den ene gruppe af deltagere blev udsat for              

CBT (cognitive-behavioral therapy) med in virtuo eksponering, hvilket vil sige Virtual Reality            

eksponeringsterapi, mens den anden gruppe deltagere blev udsat for CBT med in vivo             

eksponering, hvilket vil sige traditionel “in real life” eksponeringsterapi. (Bouchard, Bossé,           

Loranger & Klinger, 2014)  
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Konklusionen på undersøgelsen var at angsten mindskes ved “in virtuo” behandling, men der var 

en også triviel forskel på de to behandlingsformer. (se figur 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Illustration fra Klinger et al. undersøgelse (2005), der viser forskellen på in vivo og in 

virtuo eksponeringsterapi.  

 

Virtual reality 
Virtual Reality 

I dette afsnit bliver der først skrevet en indledende del i forhold til Virtual Reality. Derefter                

bliver der skrevet om Virtual Realitys 2 hovedkomponenter: Det første hovedkomponent som er,             

“immersion” og dets 4 aspekter: inclusive, extensive, surrounding og vivid illusion, samt 2             

vigtige faktorer i relation til “immersion” hvilket er: matching og plot. Og det andet              

hovedkomponent som er, “presence” og “immersions” 4 aspekter i relation til “presence” og “de              

to filtre” som “immersions” aspekter er formidlet ud fra i relation til “presence”. Derudover vil               

typerne af Virtual Reality Head Mounted Display (type 1 og type 2) blive uddybet. Samt vil der                 

være en forklaring på hvad spilmotoren Unity er, og hvad den bliver brugt til. Til sidst vil                 

forskellen på Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality blive forklaret. Disse er alle              

nødvendige for forståelsen af Virtual Reality.  
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Virtual Realitys begyndelse 

Charles Wheatstone menes at være faderen til Virtual Reality konceptet, som vi kender det i dag.                

Helt tilbage i 1838 fandt han ud af, hvordan man kunne bruge spejle og vinkelbilleder, så at de to                   

billeder ville komme sammen i en 3D repræsentation. David Brewster som var en skotsk              

videnskabsmand opfandt også noget lignende, men han lavede en slags håndholdt stereoskopisk            

”viewer”, som ikke var afhængig af spejle. Denne viewer blev bygget ud fra hans tidligere               

opfindelse, som var en kalejdoskop. Denne viewer gjorde brug af to lenser, for at kombinere to                

billeder til at skabe en tredimensionelt effekt.(Britannica) 

Udviklingen af Virtual Reality fortsatte hen over årene og i 1900’erne, og her fandt opfindere ud                

af hvordan, man kunne lave film med 3D effekt. Den første film med 3D funktionen hed ”The                 

Power of Love”, som blev vist i biograferne i 1922. Mange af disse filme skulle ses med nogle                  

specielle 3D-briller, som havde farvet linser, hvor at den ene linse var rødt og den anden var                 

grøn. I 1950’erne steg populariteten endnu mere, hvilket resulterede ud i at flere og flere filme                

blev set i 3D (Rauf, 2015;9).  

 

I 1920'erne forfinede Edwin Link fra New York en flysimulator og byggede en succesfuld              

forretning ved at sælge denne simulator til militæret. Denne simulator genskabte bevægelserne af             

at sidde i et fly. Den var udstyret med et panel, måler og kontrolknapper. Dog manglede den                 

skærme, som kunne give et visuelt feedback til brugeren, og som evt. kunne fremme følelsen af                

at brugeren sad i et fly. (Rauf, 2015;11). I 1980 var der nogle forskere, som lavede en handske                  

med sensorer, som var forbundet til en computer. Det interessante ved denne handske var at den                

lod brugeren interagerer med den virtuelle verden, som brugeren befandt sig i. Det mest kendte               

VR HMD i dag er ”Oculus Rift” (oculus.com: oculus rift). Palmer Luckey, som er stifteren bag                

Oculus Rift samlede penge ind gennem Kickstarter, som er en hjemmeside, hvor folk kan donere               

penge til iværksættere med nye idéer og innovationer. Da han lagde sin Kickstarter op i 2012,                

indsamlede han over 2 mio. dollars, hvilket hjalp ham med at udvikle og producere VR HMDet.                

VR-teknologien har været til stede i flere årtier, og den har altid haft sine udbrud af popularitet                 

(Rauf, 2015;20). 
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Immersion 
Mennesket har fem sanser: høresansen, synssansen, lugtesansen, følesansen og smagssansen og           

ved brugen af disse sanser oplever mennesket verdenen rundt om dem. Her forsøger Virtual              

Reality at udnytte nogle af disse sanser (for det meste kun synssansen, høresansen og følesansen)               

til at snyde brugeren til at tro, at de lever i en anden verden, hvilket kort sagt er hvad                   

“immersion” går ud på. Ydermere er “immersion” den tekniske side af Virtual Reality, hvoraf              

“presence” ses som den subjektive side. Derudover er der fire karakteristika, som er bundet til               

Display of Information, (VRDK.dk: hvad er immersion ) inde for Virtual Reality Immersion             

(VRI): Inclusive, Extensive, Surrounding og Vivid Illusion. 

1 - Inclusive 
Begrebet Inclusive beskriver, hvor indkluderet selve teknologien er dvs. Selve HMDet og alt             

andet udstyr der følger med. Grunden til at der lægges vægt på dette er fordi, for at brugeren kan                   

blive revet ind i den virtuelle verden, skal alt fra den virkelige og fysiske verden ekskluderes.                

Forstået på den måde at alt der stadigvæk kan mærkes fra den virkelige og fysiske verden, skal                 

fjernes. Eksempelvis var de første type 2 VR HMDer, som krævede at de skulle være fysisk                

tilsluttet til en computer via et HDMI-kabel. Oculus har udgivet nyt HMD som er trådløst               

(androidcentral.com 2018: Oculus Go: Finally, VR for Everyone), hvilket fungerer som type 1             

HMDer, dog kræver Oculus Go ikke brugeren skal indsætte en smartphone i HMDet, men er               

drevet af en smartphone processor.  

2 - Extensive 
Indebærer alt det der kan påvirke brugerens sanser, f.eks. i form af lyd, billede og bevægelse.                

Derudover forsøges der også at gøre lyd, billede og bevægelser så realistisk som muligt.              

Eksempelvis eksisterer der høretelefoner og software, der anvender en teknik, der giver brugeren             

en følelse af, at de kan høre hvilken retning fodspor eller eksplosioner kommer fra (youtube.com               

2016: what is 7.1 surround sound? featuring corsair VOID Surround). 
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3 - Surrounding  
Surrounding begrebet her betyder, at Virtual Reality oplevelsen skal være panoramisk, i den             

forstand at der dannes en 360 graders synsvinkel rundt om brugeren. Denne panoramiske følelse              

kan blive leveret på to måder. Den ene måde er, hvor en enkelt skærm deles op i to mindre                   

skærme, men har det samme billede på hver side, som er tilfældet hos type 1 HMDer, hvor den                  

anden måde er, hvor der er to individuelle skærme ved siden af hinanden. Dette betyder at                

computeren beregner, skaber og viser noget grafisk (oxforddictionaries.com: rendering), samme          

billede individuelt, hvilket er tilfældet hos typer 2 HMDer.  

4 - Vivid illusion  
Vivid illusion drejer om at levere en så realistisk verden som muligt til brugeren. Det, som en                 

realistisk Virtual Reality verden indebærer, er: Opløsning: (resolution) af skærmen hvilket er            

vigtigt da en lav opløsning giver et dårligt billedkvalitet, og en højere opløsning vil give et bedre                 

billedkvalitet (Slater, & Wilbur, 1997; 6). For at kunne levere en realistisk verden, så kræver det                

at de 3D figurer og objekter, som 3D verdenen er bygget på, er så realistiske som muligt. 

4.1 - Objects 

Objekter er 3D figurer, som skal replikere de objekter, der findes i den virkelige og fysiske                

verden. For at opnå en realistisk følelse, skal disse objekter og genstande ligne deres virkelige               

modstykke som meget som muligt. Belysning og skygger er: hvad der kastes over de tidligere               

nævnte objekter. Derudover vil en realistisk belysning vil være, at hvis f.eks. en 3D metalplade               

blev lyst på, hvilket vil sige, at en lyskilde lyser hen over 3D metalpladen, så vil 3D metalpladen                  

reflektere lyset tilbage. Det kan også være 3D vand der bliver lyst på, hvor at lyset vil reflektere                  

tilbage og gengive en refleksion af dens omgivelser. Realistiske skygger vil f.eks. være når et               

objekt bliver lyst på, så vil den kaste et skyggebillede af sig selv bag sig (Slater & Usoh, 1992;                   

4). 

 

Alle de ovennævnte ting er væsentlige for “Vivid Illusion”, da den realistiske og “immersive”              

følelse kan blive hindret, hvis bare en af dem mangler eller er udført forkert. Udover “Display of                 
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Information” er der to yderligere men væsentlige ting, som er forbundet til “immersion”, hvilket              

er “Matching” og “Plot” (VRDK.dk: hvad er immersion). 

 

Andre faktorer knyttet til immersion 
Udover de fire tidligere nævnte aspekter, så er der to andre faktorer, som spiller en væsentlig                

rolle i at give brugeren følelsen af “immersion”. Disse to faktorer kaldes for “Matching” og                

“Plot”.  

Matching 
Matching betyder at alle de bevægelser, som den virtuelle krop (Virtual Body/VB) laver, er              

synkroniseret med de fysiske bevægelser som brugeren laver: “der skal være et match mellem              

deltagernes proprioceptive feedback omkring kropsbevægelse, og den information der bliver          

genereret på displayet”(VRDK.dk: hvad er immersion). I den forstand, at når brugeren bevæger             

sin hånd, så vil brugerens VB inde i Virtual Reality verdenen også bevæge sin hånd på samme                 

måde og på samme tid. Derudover har VBen to funktioner, hvor den ene er selve VB’en, som                 

fungerer som en refleksion af brugerens krop, der eksisterer inde i Virtual Reality verdenen. Den               

anden funktion er, at VB’en er en repræsentation af brugerens krop. 

Plot 
Plot er en fortælling (storyline) i selve Virtual Reality verdenen, som er centreret omkring              

brugeren og brugerens VB. Dette er for at give brugeren følelsen af, at de lever en anden persons                  

liv. Handlinger, som brugeren foretager inde i Virtual Reality verdenen, har også betydning for              

brugerens karakter inde i Virtual Reality verdenen. Dette kan påvirke fortællingen i Virtual             

Reality verdenen: “Plottet er derfor med til at skabe interaktion mellem deltageren og den              

virtuelle verden, og er dermed med til at fjerne deltageren fra den fysiske verden.”(VRDK.dk:              

hvad er immersion/).  
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Delkonklusion til immersion 

Hvis konceptet om “immersion” ses som en amerikansk æbletærte, så vil “immersion” være hele              

tærten, hvor at de fire aspekter om “Inclusive”, “Extensive”, “Surrounding” og “Vivid Illusion”             

være tærtefyldet. Æbletærten vil ikke kunne fungere som en tærte uden fyldet, og hvad angår               

fyldet, så er det lavet ud fra mange forskellige ingredienser (de fire aspekter), og hvis bare der en                  

mangel på en af de ingredienser, eller der er tilføjet en ukorrekt mængde, der vil tærten muligvis                 

ikke smage godt (fuld “immersion” vil ikke opnås). Kort sagt, så vil tærten ikke være en tærte                 

uden fyldet. Fyldet vil formentlig ikke give mening, hvis det ikke er en del af tærten eller er lavet                   

forkert. Dette princip gælder for “immersion” og dets fire aspekter.  

Presence 

Presence handler om, at brugeren føler, at de er i den virtuelle verden. Forskere er kommet til, at                  

“presence” i Virtual reality gør to ting:  

Hvor den første er: “Den virtuelle verden opleves som mere optagende (engaging) end den              

fysiske verden som deltageren befinder sig i.”  

Og den anden er: “Det miljø der specificeres af displayet betragtes som steder der besøges,               

snarere end billeder/videoer der ses.” (VRDK.dk: hvad er immersion). “Presence” ses ofte som             

den subjektive del af Virtual Reality. 

De to filtre 
I papiret “A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role             

of Presence in Virtual Environments” bliver det beskrevet, at niveauet af “presence” ikke kun              

øges afhængigt af “immersions” aspekter (inclusive, extensive, surrounding og vivid). Her           

beskriver Slater og Wilbur at de forskellige aspekter af “immersion” er formidlet ud fra to filtre                

(Slater & Wilbur,1997; 5).  

 

Det første filter kigger på hvilken given situation der er tale om, hvorefter et af de fire aspekter                  

af “immersion” prioritet justeres efter den givne situation. Eksempelvis skal person A slippe væk              

fra en morder i et Virtual Reality gyserspil, hvor lyden af morderens fodspor er hints. I dette                 
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eksempel prioriteres aspektetet om “extensive”, da person A skal vide hvilken retning, lyden af              

fodsporene kommer fra.  

 

Det andet filter som nævnt tidligere ses “presence” som den subjektive del af Virtual Reality,               

dog ifølge Mel Slater, så kan “presence” kigges på både subjektivt og objektivt. Dette vil               

yderligere blive uddybet i et afsnit ved analysen. Niveauet af “presence” et individ føler, er               

varierende fra individ til individ. For nogle individer kræver det øget realisme, før de er oplever,                

at de er der, mens at det ikke kræver lige så meget hos andre (ibid.)  

 

Inclusive og Extensive i relation til Presence 
Mel Slater, samt andre forskere har undersøgt hvordan “immersions” fire aspekter har            

indvirkning på brugerens “presence”. 

Inclusive (presence) 

I en undersøgelse (Slater & Wilbur, 1997; 5) omkring “inclusive” i relation til “presence”, blev               

17 forsøgspersoners følelse af “presence” observeret. Disse forsøgspersoner fik tildelt et           

spørgeskema, hvor de skulle svare på, hvordan deres oplevelse af “presence” var. Et af              

spørgsmålene på spørgeskemaet lød “Were there any circumstances that especially decreased           

your sense of being ”really there”?”, hvor 4 ud af 17 havde svaret “outside events including the                 

voice of the experimenter”, og hvor 6 ud af 17 havde svaret “poor screen updates, low                

resolution, and high lag”. Dette viser, at ting fra den virkelig verden også har stor indflydelse på                 

”presence”, da det kan hive brugerens bevidsthed tilbage til den virkelige verden. Derved kan              

ting fra den virkelig verden hindre følelsen af “presence”. 

I et andet tilfælde under samme undersøgelse, blev det rapporteret, at de forsøgspersoner, som              

havde opnået de højeste niveauer af “presence” endte med inkorporere lyde udefra, med i deres               

oplevelse af den virtuelle verden (Slater & Wilbur, 1997; 6).  

Extensive (presence) 

De sensoriske modaliteter har stor indvirkning på “presence” især lyde. I en undersøgelse (Slater              

& Wilbur, 1997; 4-5) blev fire grupper af forsøgspersoner testet med HMDer, hvor lydkvaliteten              
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var varierende fra gruppe til gruppe. I den ene gruppe var ikke nogen lyd, i den anden gruppe var                   

der “non-directional sound” (man kan ikke høre hvor lyden kommer fra), i den tredje gruppe blev                

der sendt en hvid støj (white noise), og i den sidste gruppe kunne forsøgspersonerne høre hvor                

lyden kom fra. Ud af de fire grupper var der en kun en gruppe, som meddelte at de ikke kunne                    

opnå følelsen af “presence”, hvilket var gruppen som ikke havde lyd (Slater & Wilbur, 1997;               

4-5). 

 

 

Delkonklusion til presence 

“Presence” er en vigtig del af Virtual Reality, da der fokus på at få brugeren til at føle, at de er i                      

den virtuelle verden, hvilket samlet set vil øge brugerens “immersion”. Ud fra de to filtre, kan                

“immersions” fire aspekter i relation til “presence” justeres alt efter situationen eller de typer af               

personer, Virtual Reality programmet er designet efter. 

 

Virtual Reality Head Mounted Displays (VR HMD) 

Der findes 2 typer af Virtual Reality headsets, en type som nærmest bare fungere som et etui til                  

en smartphone, og er enten lavet af pap eller plastik (type 1), og en anden type som er mere                   

avanceret og kraftigere (type 2) end den tidligere nævnte type. Uddybningen af disse to typer af                

Virtual Reality headsets er relevant for projektet, da den kraftigere type 2 opfylder de krav som                

“immersion” og “presence” stiller, for at kunne skabe en realistisk oplevelse, der kan bruges til               

eksponeringsterapi til behandling patienter. Type 2 headsettet kan ikke nævnes uden at nævne             

type 1, som koster en markant mindre end hvad type 2 koster. 

Type 1 VR HMD: 
En type 1 VR HMD er noget så simpelt som Google Cardboard, hvilket er et VR HMD lavet af                   

pap. Google Cardboard tillader folk, som ikke har råd eller gider at købe det markant dyrere type                 

2 HMD, i at afprøve Virtual Reality. Google Cardboard består af selve HMDet, som er lavet af                 

pap, to bikonvekse linser af plastik, elastik og en magnet (techradar.com 2014: Google             

Cardboard: everything you need to know). Her kræver det en smartphone, hvor en app som er                
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hentet fra Google Play (bruger man Android) eller App Store (bruger man iOS) splitter              

smartphonens skærm op i to separate skærme, som er identiske ift. hinanden. Når app'en er åbnet                

på smartphonen, kan den indsættes i HMDet, derefter kan HMDet placeres foran øjnene, hvor at               

de to skærme vil ses som et for brugeren gennem de to linser. 

En anden variation af type 1 er f.eks. Gear VR, hvilket er udviklet af Samsung i samarbejde med                  

Oculus. Gear VR fungerer på samme måde som Google Cardboard, men kommer udstyret med              

flere og forskellige egenskaber som touchpad og knapper. Ligesom med Google Cardboard, er             

Gear VR også drevet af en smartphone. (lifewire.dk 2018: Gear VR: A Look at Samsung's               

Virtual Reality Headset). Disse typer af VR HMD som ikke selv har indbygget sensorer,              

gyroskoper og kameraer, vil vi fremover referere til som type 1 VR HMD.  

Type 2 VR HMD:  
Et VR HMD som Oculus Rift er meget mere avanceret end Google Cardboard eller Gear VR, da                 

den er fuldt udstyret med adskillige sensorer, gyroskoper, højttaler og kameraer (ifixit.com:            

Oculus Rift CV1 Teardown). Hvoraf denne type af headset nærmest tjener som et sekundær              

skærm, idét den skal tilsluttes til computer med en kraftig grafikprocessor via et HDMI-kabel.              

Ydermere kan denne type af headset give brugeren en bedre følelse af “immersion”, da den er                

drevet computerens kraftige grafikprocessor. Dette betyder, at Virtual Reality udviklere har flere            

ressourcer og muligheder for at udvikle et mere realistisk Virtual Reality program. Denne type af               

VR HMD som har indbygget sensorer, gyroskoper og kameraer, vil vi fremover referere til som               

type 2 VR HMD.  

 

Med denne type af teknologi er det kun fantasien, der sætter grænser, for hvad Virtual Reality                

kan bruges til. Det er ikke usædvanligt at se forskellige industrier gøre brug af Virtual Reality, da                 

Virtual Reality nemlig kan være med til at løse virkelige problemer ude i verdenen. I dag kan en                  

kommende soldat træne og teste sine færdigheder i et simuleret miljø. Med Virtual Reality              

teknologien som der står til rådighed i dag, er det muligt at genskabe og simulere en slagmark                 

vha. computergrafik. Realistiske oplevelser kan også opnås takket være det Virtual Reality            

udstyr, de bliver udstyret med, f.eks. træningsvåben som er forbundet til computeren. Ved brug              

af Virtual Reality er læger også i stand til at teste og udføre vigtige operationer på 3D patienter.                  
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Dette er nyttigt, fordi en læge skal helst undvære at lave fejl, når de er ude i den virkelige verden                    

og udfører operationer, især når det handler om menneskeliv. (Rauf, 2015; 26).  

 

Unity 

For at kunne lave et Virtual Reality program kræves det et 3D program, som 3D figurer og                 

objekter kan modelleres, hvilket er muligt i spilmotoren (game engine) Unity. Unity giver enhver              

person med en smule erfaring indenfor programmering, gode muligheder for at udvikle og bygge              

2D og 3D spil. Modellering af 3D figurer gøres ved hjælp af funktioner der gives gennem                

programmering. Unity er gratis, populært og nemt at anvende, og dermed er adgangsbarriereren             

for spiludvikling sunket. Denne sunkne adgangsbarrierer er en vigtig del i at få flere udviklere til                

at vælge Unity og generelt set bare for at få folk interesserede i spiludvikling. Dog har der været                  

nogle konsekvenser, som medfølger. En af disse konsekvenser er at, når alle kan få fingre i                

programmet, så vil der også blive udgivet mange dårlige spil. De fleste af disse dårlige spil har                 

spilmotorens logo implementeret, og det bliver vist i starten af deres spil. Dette gør, at mange                

associerer Unity med dårlige spil (Unity: Good Enough for Bad Games).           

Det er vigtigt at der fokuseres på at få implementeret elementer såsom, “immersion” og              

“presence” i vores simulation. Unity kan bruges til at udvikle vores Virtual Reality program,              

hvilket er en simulation af eksamenssituation. Selve udviklingen af simulationen vil bestå af 3D              

figurer og objekter, lyde, visuelle effekter, programmering og scener. 

 

3D figurer bliver brugt til at skabe et publikum. I vores tilfælde vil 3D-figurerne spille rollerne                

som lærer og censor. Lyd og visuelle effekter er med til at skabe en atmosfære i den virtuelle                  

verden, eftersom at der gøres brug af de menneskelige sanser, heraf høre- og synssansen. Det er                

nemlig vigtigt at få brugeren til at føle, at de rent faktisk sidder til en eksamen. Selve                 

grundstenen i denne simulation er programmeringen. Uden programmeringsdelen (scripting) så          

vil ingen af de ovennævnte elementer have en funktion. Et script er selve programmeringsfilen,              

hvori der er skrevet noget kode. Man kan tilføje scripts til de forskellige elementer, som gør at de                  
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udfører en funktion. For eksempel kan man få et 3D objekt til at bevæge sig hen til et bestemt                   

punkt og lave en lyd, vha. scripting (Unity Documentation). 

 

Forskellen mellem AR og MR 

I dette afsnit kommer vi ind på forskellen mellem Augmented Reality og Mixed Reality. Først               

kastes der et blik hen på hvad Augmented Reality og dets interface, interaktion, netværk og               

databaser går ud på. Efterfølgende vil der ses på Augmented Realitys begrænsninger. Til sidst vil               

der i korte træk blive forklaret hvad Mixed Reality og hvordan det adskiller sig fra Augmented                

Reality.  

Augmented reality (AR) 
Augmented Reality, også kendt som AR, er en del af generelle område omkring Mixed Reality.               

Augmented Reality finder sted i den virkelige verden og data fra den virkelige verden (kan være                

objekter, lyd osv.). Data fra den virkelig verden bliver derefter sat ind i en virtuel verden. Derved                 

får man en form for udvidet virkelighed. Et AR-system kombinerer reelle og virtuelle objekter i               

et virkeligt miljø. Yderligere registrerer og tilpasser den virkelige og virtuelle objekter med             

hinanden. Til slut så løber systemet interaktivt i tre dimensioner og i virkelig tid (Krevelen,               

2007; 2). Augmented Reality er ikke begrænset til et bestemt teknologisk display som f.eks.              

Head Mounted Display (HMD), og synsmæssigt er det heller ikke begrænset. Augmented Reality             

kan potentielt gælde for alle sanser, herunder, hørelse, berøring og lugt. De teknologiske krav for               

Augmented Reality er meget mere komplicerede end for Virtual Reality. Dog har            

AR-systemerne mange ligheder med Virtual Reality. Et AR-system indeholder blandt andet:           

Displays, trackers og grafiske computere og software (ibid.).  

 

Interface, interaktion og netværk og databaser 
Udover at registrere virtuelle data med brugerens opfattelse af den virkelige verden, så har et               

AR-system brug for en slags interface mellem virtuelle og reelle objekter. AR-interfaces bliver             

nødt til at selektere, positionere og rotere virtuelle objekter. Derudover indeholder AR-interfaces            

oftest også direkte manipulation af fysiske objekter. (Krevelen, 2007; 10). AR-systemers netværk            
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og databaser viderebringer en del viden til brugeren, og denne viden opnås gennem netværker.              

Især mobile og kollaborative AR-systemer har brug for helst trådløse netværker for at hente data.               

Denne hentning af data gør det muligt at skabe en multi-bruger interaktion over lange distancer               

(ibid). 

 

Begrænsninger 
Augmented Reality står over for en lang række udfordringer når det gælder kikkert perspektiv,              

høj kvalitet, farvedybde, luminans (mål for lystæthed for en flade), kontrast, overblik og             

dybdefokus. Dog er der stadig mange der benytter sig af Augmented Reality. Det kan også være                

svært at få personer til at bruge Augmented Reality, og mange faktorer spiller ind vedrørende               

den sociale accept (Krevelen, 2007; 17). Dog bliver Augmented Reality også brugt i dag, et               

populært eksempel er Pokémon GO. Her blev rigtig mange mennesker grebet af spillet, og              

mange ville prøve det nye Augmented Reality spil.  

 

Mixed Reality (MR) 
Mixed Reality, også kendt som MR, placerer virtuelle komponenter i det virkelige spektrum.             

Mixed Reality er i modsætning til Augmented Reality, begrænset til at virke ved brug af et par                 

gennemsigtige Head Mounted Display (HMD) briller. På denne måde er hele brugerens syn             

påvirket af de virtuelle komponenter, mens de “virkelige” komponenter stadig er tilgængelige. Et             

eksempel på hvordan Mixed Reality kunne bruges ville være ved en operation, hvor kirurgen              

havde disse briller på. Så kan der ud fra kirurgens syn, ses et diagram eller billede med                 

patientens blodtryk eller puls. På denne måde interagerer de virtuelle komponenter, diagrammet            

eller billedet, med det virkelige spektrum, hvilket er patientens operation.  
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Kildekritik  
Kildekritik 

Eksponeringsterapi og eksamensangst  

I dette afsnit som vedrører eksponeringsterapi og eksamensangst benyttes Malene Klindt Bohni,            

som er specialiserede psykolog og medforfatter. Artiklen “ Hvad er angst 2019” er skrevet af               

Malene Klindt Bohni. Malene Klindt Bohni er en dansk psykolog, som blev uddannet tilbage i               

2005 på Aarhus universitet, hvor hun er specialiseret i udredning. Yderligere er hun specialiseret              

i behandling af traumer, angst og OCD. Hun er autoriseret af dansk psykolognævn og er               

godkendt i både specialist i psykoterapi, og klinisk psykologi. Hun tilbyder både behandlinger til              

børn, unge, voksne og familier. Dermed har hun en en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi.               

Malene Klindt Bohni er medforfatter af to psykologiske bøger, som er bøgerne “ OCD- Sygdom               

og Behandling” og “ OCD- Sygdom og behandling- for patienter og pårørende”. Hun har været               

fuldtids privatpraktiserende siden år 2015, hvor hun eksklusivt tilbyder kurser og foredrag. Hun             

har tidligere været ansat på en klinik for OCD og angstlidelser på Aarhus universitetshospital.              

Malene Klindt Bohnis karriere og efaringer vurderes til at være pålidelige kilder at benytte.  

Det emotionelle stadie 

I denne episode som omhandler det emotionelle stadie, benyttes Charles Donald Spielberger og             

Peter R.Vagg, som begge er professorer.  

Charles Donald Spielberger var en samfunds og klinisk psykolog, som var præsident for den              

amerikanske psykologiske forening og tidligere et emeritus medlem for den psykologiske           

afdeling for det amerikanske universitet ”South Florida”. Han var en velkendt forsker, som skrev              

over 460 publikationer og dermed blev han tildelt en fyrstelig akademisk ære for at være ”USF                

Distinguished Research Professor”. Han har modtaget adskillige priser, og er anerkendt for sine             

værker.  
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Etikken ved at bruge eksponeringsterapi  

Peter Neudeck er en tysk professor indenfor psykoterapi, og har ph.d. i natural science. Han er en                 

klinisk psykolog og har 21 ekspertiser, hvilket er: Learning, Counseling, psychological           

Assesment, psychopathology, Behavioral psychology, psychoeducation, Learning and Memory,        

Psychotherapy, Health Psychology, Behavioral Analysis, Behavioral Experiment, Cognitive        

Behavioral Therapy, Behavior Analysis, Behavioural Science, Biologival Psychology,        

Conditioning, Anorexia Nervosa, Cognitive Therapy, Behavior Therapy, Dissemination og         

Physiological Stress. Eksponeringsterapi bliver defineret i afsnittet ”Etikken ved at bruge           

eksponeringsterapi”. Peter Neudeck er forfatter af en lang række bøger, og med hans brede              

forståelse, viden, erfaring og forskning vurderes Peter Neudeck til at være troværdig. 

Eksponeringen forværrer patientens symptomer? 

Mange fuldfører ikke deres forløb, når det gælder eksponeringsterapi. Brett J. Deacon er en              

australsk professor, som er en klinisk psykolog, der har været med til at undersøge forværrede               

symptomer. Han har en bred interesse for natur og eksponeringsbaseret behandlinger af angst,             

når det gælder forskningsinteresser. Ydermere arbejder professor Brett J. Deacon i privat praksis,             

hvor han udfører forskning og skriver i fritiden. Med fokus på Brett J. Deacons viden, er han en                  

tillidsvækkende kilde at inddrage. 

 

Virtual reality og eksponeringsterapi  

I dette afsnit er der fokus på, hvorvidt menneskets sanser, eksponeringsterapi og Virtual Reality              

danner en symbiose. I afsnittet benyttes professor Mel Slater, som er en ”Distinguished             

Investigator” i Spanien, for University of Barcelona i den kliniske psykologiske sektion. Han har              

en lang række erfaring og viden indenfor computervidenskab samt virtual reality. Mel Slater er              

Co-direktør for ” Event Lab”, hvilket er et forum, hvor der udvikles og effektueres teknisk               

forskning, som vedrører virtuelle miljøer. Mel Slaters primære baggrund er computervidenskab           

og Virtual Reality, hvilket startede tilbage i 1990 på et engelsk universitet i London, hvor han                

undersøgte, samt udviklede Virtual Reality. Han tilknyttede sig en afdeling, som udviklede            
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computervidenskab, senere stiftede han departementet ” Virtuelle miljøer og computere”, hvor           

han var professor. Med henblik på Mel Slaters baggrund og viden, er han en tilregnelig.  

 

Unity  

Virksomheden Unity blev etableret af tre iværksættere tilbage i 2007. Unity blev dannet af David 

Helgason, Joachim Ante og Nicholas Francis, som i dag er næstformand i bestyrelsen. Der sidder 

i dag over 1.300 ansatte i virksomheden, og formålet for dannelsen af Unity er at give brugerne 

muligheden for at være kreative ved at udvikle 2D og 3D spil af høj kvalitet.  

Augmented Reality (AR) 

I denne episode er der fokus på Augmented Reality tilgange og systemer. Til denne episode               

benyttes professor D.W.F Van Krevelen. Han var en enestående industriel kemiker, som havde             

en succesrig karriere indenfor formandskab for forskning af industri, og yderligere havde han en              

videnskabelig karriere med fokus på tre adskillige distrikter. Van Krevelen udviklede mange            

metoder, og han var en af første forskere, som fremhævede ”Unit operations”forståelsesform.            

Han var en af den enkelte forsker, som præsenterede den amerikanske tilgang til ”kemiske              

teknikker” til Europa. Van Krevelens karriere er præget af succesfulde udformninger og            

skabelser af resultater og metoder.  

Design  
Design 

Designrationale 

Vores idé til et design er et program designet i Unity. Vi har valgt at udarbejde en prototype til et                    

program, der har til formål at ligne en eksamenssituation. Vi har ikke valgt en decideret               

målgruppe med vores design/program, da det kun er en prototype. Dog kunne man muligvis              

bruge vores program i et behandlingsforløb, hvis det var færdigudviklet. Vi blev hurtigt enige              

som gruppe, at vi gerne ville have netop en eksamenssituation, da det er noget vi alle er bekendte                  
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med. Derefter har prototypen taget udgangspunkt i en “virkelig” fremstilling af, hvordan et             

eksamenslokale ser ud, og hvordan man kan bevæge sig rundt i dette.  

 

Procesorienteret designrationale 

Til at starte med sad vi i gruppen med flere forskellige idéer til, hvordan vi kunne lave et                  

produkt, der muligvis kunne hjælpe studerende med eksamensangst. Der blev nævnt idéer, som             

gik ud på at anvende Virtual Reality teknologi til at behandling af eksamensangst. Nogle af disse                

idéer skubbede vi til side. Vi kom frem til at for at lave det mest optimale produkt, så ville vi i                     

stedet lave en prototype til et program, der skulle indeholde elementer fra Virtual Reality. Disse               

elementer skulle implementeres i vores program og muligvis med videre-bearbejdning kunne           

lave et program, der kunne implementeres i et behandlingsforløb i eksponeringsterapi mod            

eksamensangste. Til at starte med skulle vi finde ud af hvilket program, vi ville programmere iog                

her valgte vi Unity. Da vi startede med at udvikle programmet i Unity, var der flere ting, som vi                   

skulle tage stilling til. Vi skulle tænke over hvordan programmet skulle se ud, og hvad det skulle                 

have indholdsmæssigt. Her kom vi frem til, at vi gerne ville visualisere en eksamenssituation,              

hvor man kan bevæge sig rundt. Vi fik inspiration til at visualisere en eksamenssituation grundet               

vores egne oplevelser. Vi har alle i gruppen oplevet en vis grad af eksamensangst inden en                

eksamen, så derfor det oplagt at programmere netop et eksamenslokale.  

Som en del af processen skulle vi selvfølgelig indtaste noget kode i vores program for at få en                  

visualisering. I Unity har de noget, der hedder “Asset store”, som er en slags butik hvor man bl.a.                  

kan hente 3D-modeller, lys, lydfiler m.m. Herfra har vi downloaded personer, som skal forestille              

lærer og censor. Yderligere har vi hentet stole, borde, smartboards osv. En del af vores program                

indeholder bl.a. en dør der kan åbne og lukke, og det har krævet, at vi har skulle skrive noget                   

kode, som så skaber en bevægelsesfunktion. 
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Produktorienteret designrationale 

Programmet finder sted i en gang, her indtager brugeren rollen som en studerende, der er i færd                 

med at forberede sig til en mundtlig eksamen, og meget snart skal op og fremlægge. Man                

opfanger hurtigt billedet af den eksamenssituation man befinder sig, fordi så snart man kigger ud               

over det lokale man befinder sig i, så lægger man mærke til, at det er sat op som ethvert andet                    

lokale, man typisk vil finde på en skole. Der er placeret et 3D objekt foran brugeren, som i                  

virkeligheden bare er en hvid boks med skrift på. Dette skal forestille sig at være nogle                

mundtlige noter, som er et element, der fremmer fornemmelsen af at man er til eksamen. Kigger                

man rundt omkring i lokalet, ser man flere objekter, som er med til at bygge karakteristikken af                 

et typisk skole lokale. Man sidder så og venter spændt på, at det bliver ens egen tur til at komme                    

ind til eksamen. Ventetiden er med vilje, og det er for at genskabe den spænding og nervøsitet                 

der medfølger, når man er til eksamen i virkeligheden. Selve programmet går ud på at placere                

brugeren i en situation, hvor de kan stå ansigt til ansigt med deres eksamensangst. 

Hvis produktet blev udviklet videre, kunne der tilføjes flere funktioner. Der kunne arbejdes på at               

tilføje et dialog system mellem personerne i simulationen. Der kunne også arbejdes på at skabe               

en mere interaktiv simulation. På denne måde vil oplevelsen virke mere troværdigt overfor             

brugeren. 
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Storyboard  

Her ses gangen/venteværelse inden “brugeren” skal træde ind i eksamenslokalet. På billedet ses             

to stole som er placeret i vente værelset. Man skal forestille sig, at man ser tingene ud fra                  

brugerens øjne og derfor ses også et papir som er “eksamensforberedelse”.  
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På billedet ses der et forberedelseslokale med et langt skrivebord, computer, papirer, printer og              

bøger. Vi ser stadig lokalet fra brugerens synsvinkel, og her kan der printes eller øves inden den                 

brugeren skal til eksamen.  
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På dette billede er brugeren på vej hen mod eksamenslokalet. Der er en stol ude foran lokalet, 

hvor den studerende kan sidde og vente ved den grønne dør. Der er yderligere nogle bogreoler 

som står ude på gangen. Brugeren er nu på vej hen mod eksamenslokalet med sine noter i 

hånden. 
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Brugeren er nu i færd med at træde ind i eksamenslokalet. Her ses blandt andet en tavle med                  

noget tekst, et smartboard og der er et bord og en stol. Her skal brugeren eksamineres.  
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Her illustreres eksamenslokalet med både censor og lærer. De står begge klar til at eksaminere               

brugeren, og brugeren har fuldt overblik over lokalet. Censor og lærer står klar med papirer og                

eksamen skal til at gå i gang.  

 

 

Evaluering af design og delkonklusion af design 

Vores proces og udarbejdning af vores program er som sagt ledt ud i en prototype. Som der                 

bliver illustreret, så vores program er meget basalt og simpelt. Man kan sagtens se hvad de                

forskellige ting forestiller. Der er ingen tvivl om at vores program ikke er særligt udarbejdet og at                 

det hellere ikke kan bruges til et behandlingsforløb. Alligevel formår det stadig at repræsentere              

det som var formålet med prototypen. Programmet er vores svar på hvordan en simulationen ser               

ud, når man blander Virtual Reality og eksponeringsterapi. Der var masser af information at              

hente fra nettet, som omhandlede både Virtual Reality og eksponeringsterapi. Vi fandt frem til              

hvad de vigtigste elementer inden for Virtual Reality var, og hvordan vi kunne implementere              

teorien om at eksponere en person over for deres frygt i en simulationen. I håb om at det på en                    
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måde vil hjælpe med deres eksamensangst. På denne måde bygger vi den virtuelle verden op               

omkring et scenarie om en eksamen.  

 

Produkt 
Produkt 

Dette projekt går ud på at undersøge om Virtual Reality sammen med eksponeringsterapi kunne              

hjælpe med at forebygge eksamensangst. Eksamensangst er noget de fleste mennesker, der har             

været til en eksamen, har prøvet at opleve. Ved at implementere viden fra vores teoretiske dele af                 

Virtual Reality og eksponeringsterapi, vil vi vha. Virtual Reality prøve at udvikle en simulation              

af en eksamenssituation. For at lave en simulation af en eksamenssituation, har vi brug for nogle                

værktøjer og programmer. For at skabe en virtuel 3D verden vil vi tage udgangspunkt i Unity,                

som er et 3D program og spilmotor, som skal bruges til at genere 3D grafik. hvilket er                 

fundamentet bag hele simulationen. 

 

 
45 



 
 

Ovenfor ses et billede af Unitys brugergrænseflade. 

Programmering spiller en stor rolle, når man skal lave et 3D program, for uden programmering               

vil man ikke kunne gøre noget som helst. I den forstand, at ingen objekter vil have nogen                 

funktion. Programmering kan man give de forskellige objekter funktioner og opgaver, som de             

skal løse. 

Vi har brugt programmet Blender 3D til at modellere en dør. Denne proces starter med, at man                 

har en firkant, som man kan skære i, og så former man firkanten til den figur, man ønsker. 

 

Starten af processen kan se sådan ud: 
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På billedet ovenfor ses en boks (mesh). En mesh er et computergenereret materiale lavet af               

netværks tråde. Hvis man gerne vil have det til at ligne en stol for eksempel, så kan man strække                   

denne mesh ud og gøre den højere, lavere, tykkere og tyndere (Blender). 

Ligesom når man leger med ler, har man i Blender også friheden til at modellere sin mesh, til det                   

objekt man ønsker. Hvis nu man ville lave en stol, ville det kræve at man havde fire aflange                  

meshes og to flade meshes. I dette tilfælde ville de fire aflange meshes fungere som ben, og med                  

de to flade meshes vil den ene fungere som sæde og den anden som et ryglæn. 

Sådan kunne et færdigbygget objekt se ud: 

 

På billedet ovenfor ses en knogle, som er objektet med et blåt omrids. Denne knogle kan bruges                 

til at styre objektet, derfor er knoglen et vigtigt værktøj, når man gerne vil have fuld kontrol over                  

sit objekt idet den animeres. Man kan tilføje animationer til et objekt ved at angive specifikke                

positioner på specifikke frames. Et frame er et billede og der afspilles typisk 60 frames i                
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sekundet. I Blender starter man med at have sit objekt i en specifik ønsket position i det første                  

frame. Derefter skal man markere et andet tidspunkt, som f.eks. frame 60. Så i den første frame                 

kan døren være lukket, og i frame 60 er døren så lukket op. 

 

I dette tilfælde har vi fået døren til at åbne, når man trykker på en bestemt knap. Vi har senere                    

hen implementeret døren ind i Unity, så vi kan bruge den i vores simulation. 

 

At døren kan åbnes i Unity er takket være programmeringen nedenunder: 

using System.Collections; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 

public class OpenDoor : MonoBehaviour 
{ 

Animator myAnimator; 

 

//Henter animation 

 

void Start() 
{ 

 myAnimator = GetComponent<Animator>(); 

} 

 

//Tjekker efter input 

 

void Update() 
{ 

 if (Input.GetKey("e")) 
 { 

 myAnimator.SetInteger("open", 1); 
 } 

} 
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} 

 

Sproget der ses ovenfor er C# (udtales see-sharp). Det er et objektorienteret            

programmeringssprog, som er udviklet af bl.a. danske Anders Hejlsberg i samarbejde med            

Microsoft, der blev udgivet i 2001 til offentligheden (nemprogrammering.dk - Programmering           

for begyndere).  

På HumTek har vi arbejdet med Processing, hvor vi har programmeret i sproget javascript.              

Hvilket minder meget om C#, da man kan sammenligne C#’s void Start() med javascripts              

void setup() og C#’s void Update() med javascripts void draw(). 

 

Funktionen void Start() er en funktion, som fortæller et objekt, hvad den skal gøre som det                

allerførste, så snart man køre programmet. Denne funktion bliver kun kaldt en gang.  

myAnimator = GetComponent<Animator>(); 

Animator er et komponent i Unity, som tillader dig at aktivere animationer på et givent tidspunkt. 

Man henter dette komponent gennem programmering. 

Funktionen void Update() er en funktion, som kører 60 gange i sekundet, dvs. at den bliver                

opdateret flere gange i sekundet og tjekker efter, om den får noget input. 

Det der ses nedenunder, er et ”if statement”, som tjekker flere gange i sekundet om den bliver                 

kaldt. 

if (Input.GetKey("e")) 
{ 

myAnimator.SetInteger("open", 1); 
} 

Dette betyder at så snart at Unity registrerer, at keyboard tasten ”e” bliver trykket ned, så vil den 

fuldføre den handling, der er skrevet i næste linje. 
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MyAnimator.SetInteger("open", 1); 

Denne linje aktiver animationen, hvorved at døren åbner. 

Det er vigtigt, at vi også får implementeret elementer som “immersion” og “presence”. I dette               

tilfælde har vi inddraget hjælp fra Unitys egen standard assets, hvilket vil sige, at vi har brugt de                  

standard værktøjer, ting og modeller som Unity tilbyder. 

Vi har brugt noget der hedder, ”FPSController”. FPSController’en fungerer som en måde hvorpå             

brugeren kan bevæge sig i den virtuelle verden og den tillader brugeren at opleve simulationen i                

første persons perspektiv.  

FPSControllerøen kommer udstyret med et indbygget kamera, bevægelseskontrol og lyde. Lyde           

er vigtigt og der er derfor fodtrinslyde implementeret, grundet at simulationen skal kunne             

fremme følelsen af, at brugeren er til stede i simulationen. Udover dette har vi også lavet en                 

model af en stak mundtlige noter, som brugeren konstant ser foran sig, og dette er med til at få                   

brugeren til at leve sig ind i den virtuelle verden. Vi samlede al vores viden om Virtual Reality                  

og eksponeringsterapi og prøvede på bedste måde at lave en prototype, der kunne repræsentere              

vores idé. Da vi var i gang med at udviklede dette program, skulle vi hele tiden overveje,                 

hvordan det skulle bygges, op så det kunne simulere en virkelig eksamen. Her kom vi på idéer                 

om bl.a. at indføre objekter og personer, som skulle repræsentere en virkelig eksamen. De fleste               

kender til eksaminer. Man øver sig på det faglige stof og laver mundtlige noter. Dog er der                 

mange der lider af eksamensangst hvilket i nogle tilfælde, kan ende ud i et angstanfald og som                 

kan forhindre dem i at yde deres bedste. Eksponeringsterapi er en stor del af simulationen.               

Programmet er designet til personer, der lider af eksamensangst. Disse personer kan køre denne              

simulation igennem, og se om det hjælper på nogen måde. Dvs. at de konfrontere dem med deres                 

frygt i en virtuel verden.  

Det er klart at programmet ikke er udarbejdet nok til at blive anvendt i et behandlingsforløb, dog                 

er prototypen i stand til at repræsentere vores idé og vores mål med dette projekt.  
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Analyse  
Analyse 

Vores analysedel består af flere elementer. Først inddrages TRIN-modellen, hvor TRIN 1, 3 og 4               

fremstår. Dernæst en omfattende sammenligning af den virtuelle og den psykologiske teori.            

Mens der til slut, vil være en analyse af programmet Unity.  

 

 

TRIN-modellen  

TRIN-1 Type 2 VR HMDs indre mekanismer 

En væsentlig ting, der bør understreges, er at firmaer som Oculus anvender OLED paneler til               

skærmene til deres Oculus Rift (tomsguide.com, Feb. 2019: what is OLED?). OLED står for              

Organic Light Emitting Diode, og er en type for panel, der bliver brugt til lave skærme til                 

elektroniske apparater, såsom smartphones, bærebar computere og computerskærme        

(tomsguide.com, 2019: What Is OLED?) (youtube.com, 2013: LCD, LED, Plasma, OLED TVs            

as Fast As Possible). Ydermere kræver type 2 HMDer kraftigt computerkraft, til at rendere, det               

der bliver vist på HMDet. Rendere betyder at en computer beregner og skaber og viser noget                

grafisk (oxforddictionary.com: rendering). Prisen på en computer, der er kraftig nok til at kunne              

rendere realistiske computergrafik på type 2 HMDer, er forholdsvis høje. I realiteten er det              

grafikprocessoren (GPU) og processoren (CPU) som udarbejder og beregner Virtual Reality           

programmerne, der bliver kørt i HMDet, og det er ofte disse to dele i en kraftig computer, der gør                   

computeren dyr. 

 
 
TRIN-3  Virtual Realitys utilsigtede effekter  

Et af de kendte utilsigtede effekter ved Virtual Reality er, at der er risiko for at brugerne kan føle                   

sig utilpasse, når de er “immersed” i den virtualle verden (Chardonnet, Mirzaei & Mérienne,              

2015; 6-8). Mange der har prøvet Virtual Reality har ofte oplevet, at når de har brugt Virtual                 

Reality i lange sessioner, så har de følt dem utilpas. Denne følelse af utilpashed minder ofte                
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meget om køresyge eller søsyge, idét at brugerne får kvalme eller trætte øjne og hvor nogle i                 

værste tilfælde har oplevet et anfald (Businessinsider.com 2018: Here's what happens to your             

body when you've been in virtual reality for too long). Som nævnt i de tidligere afsnit om                 

“immersion” og “presence”, så afhængigt af hvilken type person der er tale om, så kan de                

mindste ting hindre følelsen af “immersion” og “presence”, her vil samme princip gælde.             

Følelsen af utilpashed kan hindre følelsen af “immersion” og “presence” og derved hive             

brugerne tilbage i den fysiske verden. En utilsigtet effekt, der kan være ved brugen af Virtual                

Reality i forbindelse med eksponeringsterapi, er bl.a. som tidligere nævnt, at nogle af dem, der               

bliver behandlet, vil få en kortvarig forværring, men bliver selvfølgelig bedre på længere sigt.              

Hvis man implementerer Virtual Reality ind i et eksponeringsterapi forløb, så vil det udlede i, at                

den person der eksponeres bliver konfronteret med sin “frygt”. Man kan ikke forudsige hvordan              

en person vil reagere på eksponeringen, og når Virtual Reality formår at gøre en given situation                

mere “virkelig”, så kan det blive meget indviklet. Som tidligere nævnt, så er følelsen af               

“immersion” og “presence” forskellig fra person til person, og dermed vil man ikke kunne              

forudsige mulige reaktioner. Her er der tale om en utilsigtede effekt i type af en risici. 

 

En anden utilsigtet effekt ved Virtual Reality er, det der er knyttet type 2 HMDers indre                

mekanismer. Teknologien inden for type 2 HMDer er stadigvæk forholdsvis nyt, dette betyder             

også, at omkostningerne for at opnå den fulde “immersive” oplevelse er stadigvæk høj for den               

enkelte person. Derudover er der ikke særlig mange firmaer der udvikler eller producerer det              

(analyticsindiamag.com, 2018: Why Virtual Reality Is Still Not Mainstream in India Despite            

Tech Progress). Dette betyder, at firmaer som HTC, Oculus og Valve Corp. dominerer markedet              

og styrer prisen for type 2 HMDer. En anden ting, som blev nævnt i afsnittet om Virtual Realitys                  

indre mekanismer, er at Oculus anvender OLED paneler til skærmene på deres Oculus Rift. På               

nuværende tidspunkt er OLED paneler i sig selv et dyrt og nyt stykke teknologi              

(tvanswerman.com, 2018: Why Won’t OLED TV Prices Come Down?). Dette betyder at            

omkostningerne for produktionen af type 2 HMDer vil blive højere (tomsguide.com, Feb. 2019:             

what is OLED?). Kort sagt har anvendelsen af OLED paneler i HMDer betydning for priserne på                

HMDer. Nævnt tidligere i afsnittet om Virtual Realitys indre mekanismer, så kræver type 2              
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HMDer stadigvæk, at de skal være tilsluttet til en kraftig computer. Disse computere kan koste               

mellem otte- til sekten- tusind danske kroner på nuværende tidspunkt. 

 

TRIN-4 Virtual Reality’s systemer  

Virtual Reality består af adskillige systemer og under systemer, som i dem selv består af               

adskillige artefakter, heraf både hardware og software.  

Det hardware forbundet system hos type 1 HMDer består af selve pap- eller plastikskallen,              

interaktionsmodul (knapper), linserne og en smartphone. Hvor at det software forbundet system            

hos type 1 HMDer består af smartphonens styresystem (operating system), og programmet            

(appen) der kører på smartphonens styresystemet. Knapperne (magneten på Google Cardboard           

og knapper/touchpad på Gear VR) tjener den funktion, at brugeren kan bruge dem til at               

interagere med smartphonen i HMDet. Smartphonen bruger sin grafikprocessor (GPU) til at            

renderer 3D objekter, hvorefter det bliver vist på smartphonens skærm. Linserne forstørrer            

billedet på smartphonens skærm. 

Ved type 2 HMDer er 2 hardware forbundet systemer og 1 software forbundet system. Det første                

hardware forbundet system, som er selve headsettet, består af måle- og følelsessensorer,            

gyroskop(er), to højopløsnings OLED skærme og høretelefoner, hvor at det andet hardware            

forbundet system indkludere selve headsettet, interaktionsmodul (keyboard, gamepad eller         

specielle controllers) og en computer med en kraftig grafikprocessor (ifixit.com, oculus rift            

teardown). Det software-forbundet-system er styresystemet, som computeren kører på, og          

programmet som kører på styresystemet. Her bruges computerens grafikprocessor til at rendere            

3D programmer og objekter, hvorefter de renderet programmer og objekter bliver fremkaldt på             

hver af headsettets to indbygget skærme. Interaktionsmodulet bruges til at styre brugerens            

handlinger og bevægelser inde i Virtual Reality programmet. Det understreges at de indbygget             

hardware i selve headsettet (måle- og følelsessensorer og gyroskop(er)) også bliver brugt som en              

slags interaktionsmodul, da brugerens synsvinkel i programmet er styret efter brugerens           

bevægelser med hovedet i den fysiske verden. Ud fra teorien om Virtual Reality der falder dets                

to hovedkomponenter om “immersion” og “presence” også ind under Virtual Realitys systemer, i             

 
53 



 
 

den forstand at “immersion” og “presence” er to undersystemer der sammen med VR-udstyr             

(HMD, computer og etc.) udgør helheden, som er Virtual Reality.  

 

Virtual reality og eksponeringsterapi  

Med udgangspunkt i vores teori om “immersion”, så hænger begrebet godt sammen med selve              

eksponeringen i eksponeringsterapi. Som tidligere nævnt, så forsøger Virtual Reality at udnytte            

nogle af menneskets sanser og dermed, snyde brugeren til at tro de er i en anden verden. 

Eksponeringen vil tage udgangspunkt i et “plot”, som er tilrettelagt, efter den der har opsøgt               

hjælp. I dette tilfælde vil det være personer, som har søgt terapeutisk hjælp til behandling af                

eksamensangst. Yderligere så forsøger eksponeringsterapi på at ændre de negative tankemønstre           

der forbindes med en bestemt situation. Her kunne man bruge begreberne “extensive” og             

“objekter”. “Extensive” vil være det første trin i forhold til implementering i eksponeringsterapi.             

Dette skyldes at “extensive” er en forlængelse af “immersion”, og det indebærer alt, der kan gøre                

lyd, billede og bevægelse så realistisk som muligt. “Vivid Illusion” er det næste skridt i               

implementeringen, da det kræver en realistisk virtuel verden. Jo højere skærmopløsning, jo bedre             

billedkvalitet og dermed en mere effektiv behandling og eksponering. I forhold til selve             

programmet til eksponeringen, så er det vigtigt, at der er styr på “matching”. Hvis den virtuelle                

krop ikke kan følge med de reelle bevægelser, som sker under eksponeringen, så kan der ikke                

blive skabt den “immersion”, som der er brug for.  

 

“Presence” er brugerens følelse af tilstedeværelse. I den forstand at de realistiske aspekter fra              

“immersion” giver brugeren følelsen af at deres tilstedeværelse er et andet sted. Selvom             

“presence” ofte ses som det subjektive aspekt af Virtual Reality, så kan det alligevel evalueres ud                

fra både subjektive og objektive synspunkter. Ifølge Mel Slater så er det, der betegner den               

subjektive del “presence” det, at menneskers opfatning af informationer er forskelligt fra            

menneske til menneske. Eksempelvis er der to personer (person A og person B), der ser en 3D                 

simulation af en fodboldkamp. Her er der taget en lydfil (optaget fra en rigtig fodboldkamp), som                
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er en optagelse af larmen og fansenes råb i den rigtige fodboldkamp. Dette er smidt ind i den                  

simuleret fodboldkamp, som bliver spillet igen og igen indtil, indtil der bliver lukket ned for               

simulationen.  

 

Her vil det for person A, ikke virke mistænksomt da det for dem lyder naturligt, at hører fansene                  

hepper på fodboldspillerne, hvilket vil sige, at person A oplever, at de er der til en fodboldkamp.                 

Kort sagt betyder det at person A har opnået den fulde følelse af “immersion”. Person B derimod                 

lægger straks mærke til at den indsatte lydfil er sat i et loop. Det øjeblik person B opdager dette,                   

er deres følelse af “immersion” blevet hindret, hvilket vil sige at person B oplever ikke, at de er                  

til en fodboldkamp, men at de bare sidder et eller sted i den fysiske/rigtige verden med et                 

simuleret miljø over dem. Person B vil derfor ikke blive påvirket af oplevelsen og dermed ikke i                 

stand til opnå følelsen af “immersion” (Slater & Wilbur,1997; 4-5). Omvendt kan lyde og andre               

elementer fra den fysiske verden også have en effekt på brugerne. Som nævnt tidligere viser en                

undersøgelser fra Slater og Wilbur i 1997, at lyde fra den virkelige verden kan have en negativ                 

effekt på brugerens “presence”. Derfor må der gås ud fra, at andre forstyrrelser såsom berøring               

eller lugte fra den virkelige verden, også kan have en negativ indflydelse på brugerens              

“presence”. Dette tydeliggør vigtigheden i at formindske afbrydelser og lign. fra den virkelige             

verden, ved brug af Virtual Reality som eksponeringsterapi.  

 

Jo tidligere man kommer i behandling, jo mere effektiv vil eksponeringen være. Charles D.              

Spielberger og Peter R. Vaggs forskning blandt deres elever som led af eksamensangst påpegede              

dette. Som tidligere nævnt kom de frem til, at eleverne som led af eksamensangst, brugte længere                

tid på at læse op, men med mindre effektive metoder end dem uden eksamensangst. Dette betød                

at der ikke kunne gøres ordentlig brug af deres viden til eksempelvis eksaminer. Det er dog                

vigtig at påpege, at deres forskning ikke tager udgangspunkt i elever, der har opsøgt terapeutisk               

hjælp. Deres forskning kan forbindes med bekymrings-stadiet vedrørende eksamensangst.         

Bekymringen vedrører tankemønstre og de negative tanker. Et fokus i eksponeringsterapi er            

nemlig, at ændre disse negative adfærd og tankemønstre, og dette sker gennem en eksponering,              
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hvor man bliver konfronteret. Hertil kan det realiseres gennem nogle VR-aspekter, som er nævnt              

tidligere.  

Ved brug af Virtual Reality som eksponeringsterapi, er det også vigtigt, at det bruges under et                

kontrolleret miljø. Til selve behandlingen kunne man ligesom ved almindelige          

eksponeringsterapi, dele behandlingen op i de tre dele, som blev nævnt i tidligere teoriafsnit om               

eksponeringsterapi. På denne måde er det kun den anden del nemlig selve eksponeringen, der              

ændres til at blive en virtuel eksponering. Dette er med til at det stadigvæk kun er terapeuter,                 

VR-eksperter og psykologer, der er med til at udføre eksponeringen og man er sikret, at               

patienterne stadig får den kognitive behandling.  

Unity 

For at kunne lave en simulation som opfylder kravene til at kunne få brugeren til at føle at de er                    

“immersed”, så er det nødvendigt at inddrage elementer, som der er skrevet om i teoriafsnittet.               

Unity-programmet, der er udarbejdet, er bygget op omkring bl.a. nogle ”immersions” 4 aspekter             

og “presence”. I programmet er brugen af høresansen og synssansen blevet implementeret i             

relation til “immersion” aspektet om “extensive”. Hvilket blandes godt sammen med           

“surrounding”, fordi at brugeren ikke bare kigger på et fladt billede, men får derimod et godt                

udsyn til den virtuelle verden. Horisonten i dette tilfælde kan give en dybde, og hvor               

“immersion” tilføjer elementer som f.eks. fodtrin når brugeren bevæger sig i den virtuelle verden,              

som også fremmer en følelse af virkelighed. Disse to elementer er nok til at skabe en slags                 

“presence”, hvor brugeren føler at de er i den virtuelle verden grundet at: ”verden vil opleves som                 

mere optagende end den fysiske verden som deltageren befinder sig i.” (VRDK.dk: hvad er              

immersion).  

“Presence” er en vigtig del af programmet, for hvis brugeren ikke føler at de er til stede i den                   

virtuelle eksamen, så vil simulationen ikke kunne bruges til noget. Eftersom at målet med              

simulationen er, at brugeren skal gå derfra med en oplevelse, som muligvis kan hjælpe med at                

forebygge eksamensangst. En virtuel verden skal også fortælle en historie, hvilket programmet            

gør gennem et “plot”. Kører man simulationen igennem, opfanger man hurtigt billedet af, at man               

er en studerende, som skal til en eksamen. Denne fortælling indeholder mange ting, som vi også                
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kender fra den virkelige verden. De fleste kender til den nervøsitet der følger med, lige før man                 

skal ind til eksamen og præstere. Dette er også realiseret i simulationen, ved at man starter på en                  

gang, hvor man venter i et stykke tid og forbereder sig, før man går ind i det andet rum, som er                     

eksamenslokalet. Et “plot” kan ikke fortælle så meget uden objekter, derfor er det vigtigt at den                

virtuelle verden fyldes op af genstande og objekter, som vi kender fra hverdagen. Det ses i                

simulationen at vi har to personer stående klar i eksamenslokalet, som skal forestille sig at være                

en lærer og en censor. Studerende har typisk mundtlige noter, som de bruger til at forberede sig                 

på, inden de skal til eksamen. Mundtlige noter bruges til eksaminer og derfor har vi også                

realiseret dette gennem simulationen, hvor brugeren går rundt med et 3D objekt, der skal              

forestille sig at være mundtlige noter. Kigger man lidt rundt i lokalet ser man forskellige               

objekter, såsom en printer, computer, papir, stole, reoler osv. Alle disse objekter er med til at                

bygge et virtuelt klasselokale, som brugeren kan færdes rundt i. Disse objekter giver             

simulationen personlighed, samtidigt med at de sætter tone for stemningen i det miljø, den              

studerende befinder sig i. Man skal dog stadig være opmærksom på etikken ved brugen brugen af                

eksponeringsterapi. Hvis vores Unity-program skulle være en del af et eksponeringsterapi forløb,            

så skal det stadig noteres, at det kan være med til at fremkalde tidligere traumatiske oplevelser.                

Yderligere vil der være en sandsynlighed for, at nogle af patienter vælger at droppe ud under                

behandlingsforløbet, og dermed snarere kun har fået en eksponering og ikke en behandling som              

sådan.  

 

Diskussion 
Diskussion 

En af ulemperne ved at integrere Virtual Reality i eksponeringsteraputer er, at der ikke er så                

mange terapeuter der bruger eksponeringsterapi. Ved en hurtig Google søgning, kommer kun få             

psykologer frem, der bruger eksponeringsterapi som behandlingsmetode (Google søgning:         

eksponeringsterapi + behandling + hvor). Men hvorfor er det at eksponeringsterapi, ikke er mere              

udbredt, når forskningen tyder på det er den bedste metode til behandling af angst?  
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Som nævnt tidligere tror nogle teraputer og psykologer, at eksponeringsterapi kan forværre            

symptomerne hos patienterner. Kigges der på de undersøgelser der er blevet lavet på området, vil               

der ses, at symptomerne kun kortvarigt forværres. Selvom der ikke er en markant forskel på,               

hvor mange der dropper ud af eksponeringsterapi og andre behandlingsformer, tror nogle            

terapueter, at flere dropper ud af eksponeringsterapi. Det skal dog påpeges, at der rent faktisk               

ikke er særlig mange, der er erfarne indenfor området, og derfor vælger de fleste psykologer og                

terapeuter et andet valg.  

 

Hvis der tiltænkes at eksponeringsterapi faktisk forværrede angstsymptomer, giver det god           

mening, at flere patienter dropper ud. Meningen med eksponeringsterapi er at forbedre            

symptomerne. Samtidig vil en kort forværring af symptomer også medføre tvivl hos patienten,             

om hvorvidt eksponeringsterapien i fremtiden vil virke. Derfor er vigtigheden i en opfølgende             

samtale altafgørende for at bibeholde patienten i terapi.  

 

Ved udbredelsen af eksponeringsterapi spiller det økonomiske aspekt også en vigtig rolle for             

både staten og private klinikker. Hvis terapeuter, psykologer og staten har en opfattelse af, at               

patienter vil droppe ud af eksponeringsterapien, har markedet ingen interesse i selv at indføre              

eksponeringsterapi. Hvis eksponeringen også skulle foregå ved hjælp Virtual Reality, vil det            

også være dyrere, men formentlig nemmere at udføre eksponeringen. Selve udførelsen af            

eksponeringen kan nemlig også være en forhindring i udbredelsen af eksponeringsterapi.           

Eksempelvis vil dét at skabe en autentisk og reel eksamenssituation, være så omfattende at der er                

brug for flere personer, som skal “spille” lærere, bookning af lokaler, eksamensforberedelse etc. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Charles D. Spielberger og Peter R. Vaggs forskning blandt deres              

elever som led af eksamensangst påpegede, at de brugte længere tid på at læse op, men med                 

mindre effektive metoder. De siger nemlig yderligere, at de elever som led af eksamensangst,              

ofte blev let distraheret og dermed ikke kunne få læst ordentligt op. De har dog ikke på noget                  

tidspunkt defineret deres elever med eksamensangst som sådan. De er ikke defineret ved, at det               

er, de elever der har opsøgt terapeutisk hjælp. Tværtimod baserer de deres forskning af elever               

med eksamensangst på elevernes præstation. De elever, som præsterer dårligere til eksamen, eller             
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som får lavere karakterer, bliver sat i en bås. De definerer dog symptomerne på dem der har                 

eksamensangst, men på intet tidspunkt skriver de helt præcist hvem, de elever som deres              

forskning er baseret på, er.  

Hvis man så ser på en af de utilsigtede effekter ved brugen af Virtual Reality, så medfører det                  

bl.a. utilpashed og kvalmen ved længere sessioner. Det kan være en dårlig idé at udsætte nogen,                

der allerede har det dårligt fysisk og psykisk for endnu mere ubehag. Især fordi noget forskning                

har påpeget en kortvarig forværring ofte forekommer ved et eksponeringsterapi          

behandlingsforløb. Endnu en utilsigtet effekt, der kan diskuteres, er at teknologien for type 2              

HMD’er stadig er relativt ny. Derved er der mange omkostninger ved at skabe den fulde               

“immersion” oplevelse. I forvejen så undgår mange psykologer og terapeuter et           

eksponeringsterapi forløb. Når der så medfølger en høj økonomisk omkostning, så kunne man             

forestille sig, at de vil undgå et eksponeringsterapi forløb med Virtual Reality implementeret i              

endnu højere grad. Dette kan gøre det besværligt at få Virtual Reality implementeret i et               

eksponeringsterapi forløb.  

Brugen af Virtual Reality i eksponeringsterapi kræver som sagt også et meget kontrolleret miljø.              

Det er selve eksponeringen som bliver gjort virtuel, dog er det stadig kun terapeuter og               

psykologer som er til stede under selve eksponeringen. Det ville dog være relevant at have en                

VR-ekspert til stede under selve eksponeringen, så kan eksperten sørge for at programmet kører              

som det skal. Psykologer og terapeuter er højst sandsynligt ikke eksperter inden for Virtual              

Reality, så hvis programmet gør noget det ikke skal, så skal der være en Virtual Reality ekspert                 

til stede.  

Som nævnt i analysen så kan “presence” evalueres ude fra både subjektive og objektive              

synspunkter. Mel Slater påpeger at den subjektive del af menneskers opfatning af informationer,             

er forskellig fra menneske til menneske. Derfor bliver nogle personer også lettere distraheret end              

andre. Det er derfor vigtigt at “Vivid Illusion” bliver implementeret ordentligt ind i programmet,              

da det kræver en høj skærmopløsning og billedkvalitet, før at der kan skabes en effektiv               

eksponering og behandling.  
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Årsagen til at Virtual Reality, er bedre til at blive implementeret i eksponeringsterapi frem for               

Augmented Reality og Mixed Reality, er, bl.a. fordi de teknologiske krav for Augmented Reality              

er mere komplicerede end de teknologiske krav for Virtual Reality. Augmented Reality står             

samtidig over for en lang række udfordringer når det gælder flere ting, som tidligere blev nævnt.                

Derfor er det nemmere at bruge Virtual Reality, som er mere ligetil på flere punkter. Mixed                

Reality placerer derimod virtuelle komponenter i det virkelige spektrum. Mixed Reality adskiller            

sig fra Augmented Reality, da det har en mere avanceret forståelse af det fysiske rum og evnen til                  

at placere hologrammer i dette rum.  

Årsagen til at vi har valgt, at benytte programmet Unity til at lave vores program, skyldes                

gruppens begrænsede viden indenfor programmering og spiludvikling. Med Unity var det muligt,            

at konstruere vores prototype, der kunne repræsentere vores idé. Som man kan se på selve               

programmet, så er det ikke udarbejdet realistisk nok, til at blive brugt som eksponering i et                

behandlingsforløb. Prototypen ville nemlig ikke skabe “immersion” hos den eksamensangste.          

Derudover vil de heller ikke “rigtigt” blive eksponeret for deres angst. Unity er ofte set som et                 

program til nybegyndere, fordi det er nemt at anvende, men der er også nogle ulemper ved                

brugen af Unity. Eksempelvis er værktøjerne til de grafiske aspekter i Unity, slet ikke              

fyldestgørende for et realistisk udtryk. Derfor kunne det være en fordel hvis Unity allerede havde               

nogle flere indbygget værktøjer, der kunne levere realistisk grafik. På den anden side er det               

muligt at skabe realistisk computergrafik med Unity, dog kræver det ekstra computer kræfter og              

hjælp fra eksternt værktøjer.  

Kvaliteten af vores program lever ikke op til de krav der stilles for at lave en realistisk simulation                  

af en eksamenssituation ifølge teorierne om “immersion” og “presence”. Det kan eksempelvis            

ses i programmet, hvor de to 3D spilfigurer, som skal forestille sig at være en lærer og en censor,                   

begge ligner tegnefilmsfigurer. Animationerne, der er brugt i vores program, er altså ikke             

naturlige, men et af de de vigtigste elementer for at “immerse” brugeren.  

Hvis vi havde mere tid og erfaring, kunne vi muligvis lave en mere realistisk simulation af en                 

eksamen. Det ville altså kunne bruges i et behandlingsforløb, hvis vi brugte andre 3D spilmotorer               

til at udvikle programmet. Det er fordi at grafikken i andre spilmotorer, som eksempelvis Unreal               
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Engine, er af virkelig høj kvalitet og dette kunne hjælpe med at lave realistiske repræsentationer               

af en lærer og censor, men også tillade brugeren at bevæge sig på en mere naturlig måde i et                   

realistisk miljø. 

 

Konklusion 
Konklusion 

Man kan sige, at det er muligt at implementere Virtual Reality i eksponeringsterapi til              

behandling af eksamensangst. Immersion er en nødvendighed, når der er tale om Virtual Reality,              

da Virtual Reality forsøger at udnytte menneskets fem sanser. Immersion er den den tekniske              

hovedkomponent i Virtual Reality. Virtual Reality består som tidligere nævnt af adskillige            

systemer og under systemer, som i dem selv består af adskillige artefakter, heraf hardware og               

software.  

 

Der er klart en sammenhæng mellem eksponeringsterapi og Virtual Reality. I denne opgave             

bliver det beskrevet, hvordan man kan implementere nogle af Virtual Realitys tekniske aspekter i              

et eksponeringsterapi forløb. Eksponeringsterapi forsøger at ændre på de negative tankemønstre           

der forbindes med en given situation. I dette tilfælde vil det være en eksamenssituation. Her               

kunne Virtual Reality bidrage med begreberne extensive og objekter, hvor de vil blive             

implementeret i et eksponeringsterapi forløb.  

Vi har som nævnt tidligere, udviklet en prototype i form af et program i Unity. Programmet som                 

vi har valgt at skabe, er et basalt og minimalt program. Dette har haft den betydningen, at vores                  

prototype ikke vil kunne have en indvirkning på at skabe et resultat, ydermere vil vores               

nuværende ikke ville opfylde de krav, som Immersion og Presence stiller. Hvis vi havde skabt et                

program, som var professionelt udarbejdet ville det formentlig opfylde de krav, som Immersion             

og Presence stiller. Det professionelt udarbejdet Virtual Reality program vil formentlig være i             

stand, til at snyde brugerens til at tro, at de er i en anden verden. Der vil selvfølgelig opstå                   

utilsigtede effekter i relation til eksponering terapi i programmet.  
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Med henblik på TRIN-modellen kan der opstå utilsigtede effekter ved Virtual Reality. En af de               

utilsigtede effekter, som opstår i form af risici, ved at afprøvningen af Virtual Reality, kan være                

at brugerne føler sig utilpasse. De fleste som har afprøvet Virtual Reality adskillige gange, har               

oplevet at de har følt sig dårligt tilpas. Denne følelse af beklumret utilpashed minder om følelsen                

af søsyge eller køresyge. Ved at gennemføre et Virtual Reality program i forbindelse med              

eksponeringsterapi på individer, som er ramt af eksamensangst, kan det muligvis forværre            

angsten på kort sigt, men forbedre på lang sigt. Dette betyder, at man reagerer forskelligt fra                

person til person. Dog kan vi ud fra teorierne bag Virtual Reality og eksponeringsterapi              

konkludere, at Virtual Reality har stort potentiale for at blive implementeret i et             

eksponeringsterapis behandlingsforløb, dette er dog en lang proces.  

 

Perspektivering  
Perspektivering 

Unity vs.  andre 3D programmer 

Som nævnt under afsnittet om produktet, så er vores produkt en meget basal og simpel form for                 

3D program lavet i spilmotoren Unity. Som sagt så bliver Unity ofte brugt til at lave små spil                  

(indie games). Hvis Unity blev sammenlignet med andre 3D programmer, såsom Cryengine eller             

Unreal Engine (youtube.com 2019: UNREAL ENGINE 4 -Photorealistic Graphic (2019)),          

mangler Unity flere værktøjer til fine detaljer, som de andre 3D programmer har             

(sundaysundae.co. august, 2018: Unity VS Unreal - Which Engine Should You Choose?). Dog             

bør det understreges at Unity i sig selv, ikke er et dårligt eller svagt program til 3D modellering.                  

Grunden, til at det nuværende produkt er lavet i Unity, er at vores produkt blot er et udkast på,                   

hvordan et realistisk Virtual Reality program vil se ud. Derudover havde vi mangel på tid, evne                

og viden inden for andre 3D programmer og spilmotore. Hvis produktet skulle realiseres, og              

bruges samarbejde med eksponeringsterapi, vil det formentlig blive lavet i et 3D program, der vil               

kunne levere computergrafik, der er langt mere realistisk end det Unity kan. Den realistiske              
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computergrafik øger også chancen for at en person vil blive “immersed”, hvilket kan have              

betydning for, om eksponeringsterapien ved hjælp af Virtual Reality vil lykkes.  

 

Professionelle terapeuter 

Dette projekt har haft fokus på, hvordan et Virtual Reality program kan bruges som              

eksponeringsterapi til eksamensangste. I stedet for at have fokus på, at der skal designes et               

Virtual Reality program, til dem der lider af eksamensangst, kunne vi have fokuseret på              

professionelle terapeuter. De har langt mere viden og ekspertise inden for eksponeringsterapi og             

angst området. Virtual Reality programmet kunne blive udviklet til terapeuterne, som selv skulle             

indstille HMDet og programmet til at behandle patienter. Virtual Reality programmet kunne            

designes således, at der var forskellige eksamenssituationer, og endda tillade terapeuterne til at             

skabe eller tilpasse situationerne. 

 

Artificial Intelligence (kunstig intelligens)  

En væsentlig ting som vi kunne have implementeret i vores produkt, er Artificial Intelligence.              

Årsagen til at dette ikke blev implementeret, har været manglen på tid. Hvis vi havde               

implementeret Artificial Intelligence, ville vores Virtual Reality program være mere interaktivt.           

På denne måde kunne brugeren interagere med de to Non-Player-Character (NPC), hvilket i             

vores program ville være læreren og censoren (oxforddictionaries.com: NPC). De to NPCer vil             

kunne programmeres til, at kunne svare tilbage på nogle af de ting, som brugeren siger. Derved                

føre en interaktiv dialog mellem brugeren selv og de to NPCer. Dette vil også gavne               

“immersion” aspektet om “plot” og “matching”, hvilket vil øge niveauet af “immersion” hos             

brugeren. Ydermere vil det være muligt at lægge stemme over NPCernes replikker (deres             

dialogue), i den forstand at en rigtig person siger replikkerne, som derefter vil blive optaget i                

form af en lydfil, som til sidst vil blive implementeret i Virtual Reality programmet (Russel &                

Norvig, 2010; 1-4).  

 

Oculus Quest 
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En anden ting er at tæt ved slutning af skrivningen af denne rapport, der havde Oculus udgivet                 

Oculus Quest, hvilket er en trådløs og standalone version af Oculus Rift. Standalone betyder, at               

HMDet er fuldt operationelt uden en sekundær enhed som en smartphone eller computer.             

Ydermere kan Oculus Quest levere næsten lige så kraftig computergrafik som Oculus Rift,             

hvilket langt kraftigere en Oculus Go, som er drevet en smartphone processor. I fremtiden vil               

Oculus Quest være mere kvalificeret til anvendelse i relation til eksponeringsterapi, da HMDet             

ikke er lænket til nogle kabler, der har brugeren fri mobilitet hvilket gavner “immersion”              

aspektet om “inclusion” (youtube.com 2019: Oculus Quest + Rift S: Before You Buy). 

 

Indsamling af litteratur 
Indsamling af litteratur 

Når det gælder vores litteraturindsamling, så har vi været sent ude i forhold til selve               

indsamlingen. Ved projektets begyndelse havde vi et helt andet projektemne, nemlig “hjemløse”.            

Vi valgte at skifte projektemne en måned inde i arbejdsprocessen og dette betød, at vi skulle ud                 

og finde helt ny litteratur. Dette pludseligt skift betød at vi skulle smide en måneds arbejde ud.  

Vores nye valg af litteratur er muligvis ikke så repræsentativt, som vi ønskede at det skulle være.                 

Blandt andet vores afsnit om eksamensangst og eksponeringsterapi, er ikke så detaljeret som             

vores afsnit om Virtual Reality. Vi har desværre haft svært ved at finde noget konkret litteratur                

på netop vores emne. Derfor har vi fundet separat teori om eksponeringsterapi, eksamensangst og              

Virtual Reality. Grundet den separate teori har vi først haft mulighed for at sammensætte teorien               

i analysen, og det har stået til baggrund for opgavens struktur. Hvis vi havde fundet noget                

konkret teori på vores emne, så ville sammenhængskraften i vores opgave have været bedre.              

Derved ville hele forståelsen af vores problemstilling have stået mere klart.  

Ved indsamlingen af vores litteratur har en udfordring ved vores projekt, også været skiftet af               

produkt. Vi startede ud med at skulle bygge en “iglo”, og endte med at programmere et Virtual                 

Reality program. Dette er to vidt forskellige former for produkter, som har to helt forskellige               
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metoder til at opnås. Derfor er der også brugt meget tid på at lære et nyt program, såsom Unity,                   

for at ende med et færdigt produkt.  
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