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Indledning  
Dette projekt vil undersøge, hvordan VR kan tilpasses til ældre på plejehjem, med brugervenligheden i 

fokus, samt deres indlevningsevne i VR. Vi vil analysere VR ud fra TRIN-modellen, til at få en forståelse 

for hvordan VR fungere. Dette er gjort ved, at hele vores dataindsamling og analyse har fokus på, at 

kunne besvare vores arbejdsspørgsmål, som er bygget op efter TRIN-modellen. I analysen har vi brugt 

Hevners tre cyklus model til at uddrage data til vores eget design i VR. Dette skulle gerne give os en 

viden om de ældres teknologiske færdigheder og krav til et VR-system som helhed.   

 

Problemfelt 
Velfærdsstaten er under pres, når den ikke længere formår at passe og pleje landets yngste og ældste 

borgere (Christensen & Steenberg, 2016). Det er et hyppigt omtalt emne i medierne, at pædagoger, 

sygeplejersker og sosu assistenter løber hurtigere end nogensinde før. Det tager hårdt på deres kræfter, 

men hvad med dem der har brug for omsorgen? Det har vel også konsekvenser for børnene i 

børnehaverne og de ældre på plejehjemmet. Ensomhed og isolation hos ældre er et stigende problem, og 

med følelsen af ensomhed følger en masse sygdomme (Ældre Sagen, Aeldresagen.dk, 2019). Det kunne 

tænkes, at den lille normering på plejehjemmet medvirker til den stigende ensomhed. Det er derfor vigtigt 

at vi tager hånd om dem.      

Projektet vil derfor omhandle ældre i Danmark, og specifikt ældre på plejehjem, da der her er mulighed 

for at se på plejesektoren som helhed. På plejehjemmet er der også gode muligheder for bred 

dataindsamling på et samlet sted.  

Vi har valgt at de ældre skal introduceres for virtual reality, da vi gerne vil give de ældre mulighed for en 

supplerende hverdagsoplevelse. Denne teknologi bringer talrige muligheder, for både at skabe kontakt og 

interagere med andre, samt flere forskellige oplevelser. Der er potentiale for at de ældre nu kan tage til 

månen, eller spille spil med andre ældre i den virtuelle verden. Dette kræver at teknologien bliver tilpasset 

de ældres behov, både fysisk og mentalt, samt at de ikke bliver afskrækket af teknologien.   

De digitale krav til hverdagen, generelt, bliver mere og mere omfattende i den tidsalder vi lever i nu. 

Mange ældre udtaler, at banale hverdagsrutiner som indeholder teknologi, bliver rutiner de bruger meget 

energi på, eller helt opgiver (Givskov, 2017). Det er derfor vigtigt at vi stiller krav til den teknologi vi 

bruger i vores hverdag, så det bliver en hjælp og ikke en udfordring. Brugervenligheden ved VR er derfor 

altafgørende for at implementeringen lykkes, og især når vi taler om ældre.  

VR er et tredimensionalt, computer genereret miljø, hvor en person gennem interaktion, kan bevæge sig. 

Personen bliver en del af det virtuelle miljø, hvori personen kan rykke genstande, manipulere miljøet, og 
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blive en del af det narrative indhold, der forekommer i dette miljø. Det kunne derfor være interessant at 

undersøge hvilke muligheder der er med VR, og hvor anvendeligt det kan det være i plejesektoren.  

Der er ingen tvivl om ældre, som udgangspunkt, har gode oplevelser ved eksponeringen af VR (Jakobsen 

& Nielsen, 2018). Indtil videre peger mange undersøgelser på det. For eksempel fortæller en artikel fra 

BT, at en virtual rejseleder har været rundt på forskellige plejehjem i Danmark, for at tage de ældre med 

ud på rejser fra hjemmet, og modtagelsen har kun været positiv. Der erfares dog stadig, at systemet er 

meget omfattende at anvende for de ældre generelt, og at forståelsen af teknologien, der ligger bag, er 

svært forståeligt. Dette understreger at brugervenligheden for de ældre er vigtig, hvis de skal tage 

teknologien til sig.  

Det er vigtigt at VR bliver tilgængelig for ældre, da det potentielt kan give dem en følelse af ikke at være 

fysisk begrænsede, samt mulighed for interaktion.  

Motivation 
I Danmark er ensomhed generelt et voksende problem (Ældre Sagen, Aeldresagen.dk, 2019). Vi bliver 

mere isoleret som individer, og identiteten med at være sammen, er ikke længere et synonym med at være 

i samme rum. Vores motivation byggede på at vi ville bekæmpe ensomheden hos de ældre og den 

isolation, der kan forekomme, ved at være alene.  

Der hvor der er flest registrerede ensomme, er blandt ældre. Over 50.000 ældre giver udtryk for de føler 

sig ensomme, og ensomme i sådan en grad at det påvirker deres hverdag, og deres evne til at fungere 

optimalt (Ældre Sagen, Aeldresagen.dk, 2019). Undersøgelser viser at det har en enorm omkostning, ikke 

kun for dem selv, men også for samfundet, når mennesker bliver ensomme. Omkostningstunge 

sygdomme som hjertesygdomme, alzheimers og depression er alle dokumenteret følgesygdomme af 

ensomhed. Helt op til over 50% chance for en for tidlig død, hvis vi mister samvær med andre mennesker. 

Ensomme ældre mennesker har også, i langt oftere tilfælde, hyppigere kontakt med læger, hjemmeplejen, 

myndigheder og indlæggelse med efterfølgende sygdom eller bortgang. Alt sammen grundet samme 

fællesnævner; ensomhed (Ældre Sagen, Aeldresagen.dk, 2019). 

Vi fandt frem til at vi gerne ville afhjælpe ensomhed hos ældre. VR kunne være en løsning, der gav i 

særdeleshed de motorisk udfordrede ældre, supplerende muligheder for at være sociale og få nye 

oplevelser. Men VR-teknologi er svært tilgængelig for ældre, så hvordan kan man gøre den mere 

tilgængelig? 

Vi vil derfor med dette projekt, forsøge at finde ud af hvilke elementer ved VR der skal tilpasses for at 

gøre det brugervenligt for ældre på plejehjem. Dette leder os til vores problemformulering.  
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Problemformulering  
Hvordan kan VR gøres mere brugervenligt, så det bliver anvendeligt for ældre på plejehjem? 

Arbejdsspørgsmål: 
Vores arbejdsspørgsmål er udarbejdet ud fra den såkaldte TRIN-model, der er udviklet til at analysere 

teknologiske systemer og artefakter på HUMTEK’s TSA dimensions kursus. Spørgsmål 1 knytter sig 

derfor til først trin, spørgsmål 2 til trin to og så videre. Vi har valgt at afgrænse os fra trin seks, da vi ikke 

har haft fyldestgørende data til at kunne besvare det, da vi har afgrænset os fra økonomi.  

 

1. Hvilke indre mekanismer og processer er nødvendige for at formålet med VR lever op til de ældres 

formåen? 

2. Hvilke hardware indgår i VR-systemet og hvordan skal de tilpasses til brugen hos ældre? 

3. Hvilke utilsigtede effekter kan der være for ældre ved brug af VR? 

4. Hvilke teknologiske systemer kræves for at VR fungere på plejehjemmet? 

5. Hvilke teknologier kan bruges til at udvikle VR og hvordan kan et system sammensættes?  

 

Begrebsafklaring 
Ældre: Når vi i denne opgave omtaler ældre, menes der personer på 65+ år gammel, som bor på et 

plejehjem. 

VR: VR er en forkortelse for Virtual reality, og er den forkortelse vi anvender i opgaven. 

Iteration: betyder gentagelse. Vores iterationer betyder at vi gentagne gange introducere de ældre for ny 

VR-spil, hvor vi analysere på de krav de stiller til VR-oplevelsen.   

Open-source: Frit tilgængelig software ofte udgivet under MIT-licensen.  

FPS: Frames per. Second - Billeder pr. Sekund.  

Latency: Forsinkelse for data signal og databehandling fra input til output. 
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HMD: Head mounted display - headsettet. 

Cloud-server: Fysisk server, der virtuelt kan splittes op i flere virtuelle serverer. 

Applikation: Et program der kan åbnes på en digital enhed. 

Synkronisering: Tidsmæssigt afstemte forhold. 

Instance: En begivenhed for et objekt eller parameter. 

Runtime: Den tid som programmet er åben på en digital enhed. Bliver ofte brugt som term for kompileret 

software, der åbnes på en digital enhed.  

Executable: (.exe) En fil eller et program der kan åbnes på en digital enhed. 

Opdateringshastighed: Den rate i sekundet en visuel hardware opdaterer sin reserve hukommelse. 

Buffer: Reservet hukommelse. 

Immersion: Dyb mental involvering. Indlevelse. 

Netværksprotokol: Reglerne for datakommunikation mellem computerer og serverer. 

API: “Application Programming Interface”, betegner en funktion inden for software, som muliggør, at 

flere programmer arbejder sammen. 

2D: To-dimensional: x og y akse.  

3D: Tre-dimensional: x, y og z akse.  

Feedback-loop: med til at optimere en process, ved at opsamle og reagerer på opsamlet data og genbruge 

den. 

Native: Oprindelig framerate, der er optaget eller digitalt emuleret, optaget i en video eller applikation. 

Interlaced: Dobling af de opfattede frame rates på et video display. 

Emulering: Imiterer et hardware/software program/platform, ind i et andet program/platform. 

Input: Tilføjelse. Når noget tilføjes til en proces. 

Output: Et resultat af en produktion eller af noget udført. Enten af en maskine, en industri eller en 

person. 

Kinematik: Position, acceleration og hastighed, som funktion af tid 

Key mapping: Funktioner, der er tildelt til knapper eller bevægelser. 
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AMOLED: ‘Active-matrix organic light-emitting diode’. Tynd-film skærmteknologi, der bruger organisk 

materiale, til at skabe et electroluminescent materiale.  

IPS: ‘in-plane switching’. En skærmteknologi der bevæger flydende krystal i rotation mellem lag af glas. 

Udviklings-miljø: Integrated Development Environment (IDE) Program, hvor der kan samles 

komponenter af kode og arbejde med disse i samme program, for at udvikle software.  

 

Semesterbinding 
Vi har valgt at have en analytisk tilgang til et VR system i denne rapport, med fokus på brugervenlighed. 

Det vil sige, at vi gennemgår en omfattende analyse af et VR system og inddrager væsentlige teorier og 

metoder, som understøtter dets brug og formål i forhold til ældre. Formålet med projektet er ikke at kunne 

fremlægge en erstatning for de ældre, men præsentere dem for et supplement i deres hverdag.  

Her er en semesterbinding vigtig, da en semesterbinding skal forklare, hvordan vi på den mest optimale 

måde kan kombinere vores undervisning på tværs af fag, for at kunne løse vores problem. Vi har i vores 

projekt en bundet semesterbinding i teknologiske systemer og artefakter, men inddrager også læring fra 

subjektivitet, teknologi og samfund, samt design og konstruktion. I vores undervisning lærer vi at de tre 

fag, som individuelle fag, supplerer de andre, og er afhængige af hinanden i forhold til en samlet 

besvarelse af vores problem. 

 

Teknologiske systemer og artefakter 
Dette semester projekt er forankret i kurset teknologiske systemer og artefakter. Derfor vil 

projektrapportens opbygning tage afsæt i det. Vi vil arbejde med TRIN-modellen som analyseværktøj af 

en teknologi, samt bruge den som opgavens overordnede opbygning, samt som en grundlæggende guide 

til vores arbejdsspørgsmål. Den valgte teori og empiri som knytter sig til TSA, vil give en god forståelse 

af mekanismerne i VR-briller, altså artefaktets indre mekanismer og systemer.  

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
STS er et kursus som giver et dybere indblik i udviklingen af teknologiformer i forskellige kulturer og 

historiske perioder. Projektgruppen har valgt STS, grundet de valgte metoder og teorier som knytter sig til 

kurset . Vi har valgt at benytte semistrukturerede interviews, for at få en forståelse for de ældres behov 
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ved brug af teknologien, og dermed gøre den så brugervenlig som muligt. Dette giver en god og solid 

forståelse for de ældres ageren og brug af teknologien, da de sætter deres egne ord på oplevelsen. 

Derudover har vi valgt at benytte observation som metode. Observation giver et visuelt billede af hvordan 

de ældre oplever og bruger teknologien, via handlinger og interaktioner. I STS benytter vi os af User 

Centered Design. I UCD er der fokus på samspillet mellem brugeren, som i vores tilfælde er de ældre, og 

designeren.  

Design og Konstruktion 
I design og konstruktion undervises der i forståelsen for organisation, tilrettelæggelse, evaluering af 

designprocesser og prioritering af ressource og tidsforbrug. I D&K vil vi udarbejde en designløsning, ved 

hjælp af designprocessen i metoden: Hevners tre-cyklus model. Dette skal hjælpe os til at evaluere og 

tilpasse vores design af VR-systemets soft- og hardware til de ældre. Hevners model er redegjort for, og 

benyttet gennem hele analysen. Vi vil designe og konstruere et system i samarbejde med FabLab, hvor vi 

inddrager deres ekspertviden om VR. 

 

Afgrænsninger 
De ældre kommer ikke til at prøve vores eget produkt, kun færdig programmeret produkter.  

Dette har vi valgt at gøre grundet den afgrænset tid, vi har til at designe et program til VR. Vi har desuden 

også vurderet at den viden vi kan indsamle ved de semistrukturerede interviews og observationer er bedst 

ved en oplevelse, med et fuldendt program. Vores iteration betyder at vi gentagne gange introducere de 

ældre for ny VR-spil, hvor vi analysere på de krav de stiller til VR-oplevelsen. Altså er iterationen selve 

VR applikationen som helhed, og ikke gentagelsen af det samme spil. Under det iterative forløb, er der 

således, teoretisk designet en applikation, hvor at disse krav delvist implementeres praktisk, ved udgangen 

af projektet. 

 

Vi afgrænser os fra psykologisk effekter og holder fokus på brugervenlighed. 

Dette skyldes at det ville være et for omfattende et emne at dække ordentligt til et projekt af denne 

størrelse. Derudover skal projektet forankre sig mest i TSA, hvilket ville svært da psykologiske effekter 

bunder meget ud i STS.  

 

Afgrænsning fra økonomi igennem hele projektet. 
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De økonomiske aspekter ved implementeringen af VR på plejehjem er for omfattende i forhold til 

projektet størrelse, og ville fjerne fokus for brugervenligheden ved teknologien, som er vores hovedemne.  

Vi afgrænser os fra at ændre i VR’s hardware fysisk. 

Det er for omkostningsfuldt at skulle købe dele til en ny eller delvist ny VR-brille, og derfor bliver 

hardware designet rent teoretisk.    

Vi afgrænser os fra 6. trin i TRIN-modellen  

Punktet er en uddybelse af formålet og ser på hvordan teknologien kan udbredes. Da vi har afgrænset os 

økonomisk, og da de ældre ikke kommer til at afprøve vores færdige design, ville besvarelsen af 

arbejdsspørgsmålet ikke være fyldestgørende nok.  

 

Metode  
Vores mål med metoden er, at have de rette værktøjer til at besvare vores arbejdsspørgsmål.  

TRIN-modellen 
TRIN-modellen er udviklet af Niels Jørgensen, med det formål at  studerende på HUMTEK kan analysere 

og beskrive en teknologi. TRIN-modellen er altså ikke en metode, men en analysemodel (Jørgensen, 

Niels d. 29 oktober 2018). Hele redegørelsen for TRIN-modellen tager udgangspunkt i deres rapport 

“Teknologiers indre mekanismer og processer. Eksemplificeret ved digital signatur.” 

Modellen er delt op i seks trin, der kommer ind på hver sit aspekt af teknologien. Modellens hovedvægt 

består i teknologiens teknisk-videnskabelige aspekt. I denne opgave vil TRIN-modellen være en af de 

bærende analyseværktøjer, en guideline for opgavens overordnet opbygning, og grundlægger til vores 

arbejdsspørgsmål, som nævnt tidligere.  

 

1. Teknologiens indre mekanismer og processer 
Første trin i TRIN-modellen skal beskrive de indre mekanismer og processer i teknologien (Jørgensen, 

2018). Indre mekanismer og processer fortæller noget om, hvordan en teknologi virker og hvad formålet 

med teknologien er, samt hvordan de indre mekanismer og processer er med til at opfylde formålet. Det er 

derfor en god idé at beskrive formålet med teknologien på første trin i TRIN-modellen (Jørgensen, 2018). 
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Dette vil vi forsøge at gøre ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke indre mekanismer og 

processer er nødvendige for at formålet med VR lever op til de ældres formåen?  

Vi kan ved hjælp af dette arbejdsspørgsmål redegøre for formålet med teknologien, samt holde et overblik 

over teknologiens indre mekanismer og processer. Ved de forskellige iterationer og design evalueringer 

der vil være undervejs, kan de indre mekanismer og processer ændre sig, alt efter designbehovet. 

Arbejdsspørgsmålet kan derfor blive besvaret eller uddybet i gennem de forskellige iterationer. Ved hjælp 

af vores semistrukturerede interviews, vil vi besvare hvad formålet med teknologien er. 

Velfærdsteknologi vil bidrage til indholdet af spørgsmålene til de semistrukturerede interviews. Der vil 

både holdes fokus på vores formål med teknologien og hvad de ældre mener formålet er. 

Arbejdsspørgsmålet vil desuden også blive besvaret ved hjælp af den viden vi får ved at programmere 

vores eget design. Dette giver os en viden om de indre mekanismer og processer.   

2. Indikation og analyse af teknologiens artefakter 
I dette trin gennemgås konkrete teknologiske artefakter der indgår i teknologien, samt en beskrivelse af 

teknologien (Jørgensen, 2018). Derfor har vi valgt at arbejdsspørgsmålet skal lyde således: Hvilke 

hardware indgår i VR systemet, og hvordan skal de tilpasses til brug hos ældre. Her kan der for eksempel 

være behov for en linse med kraftigere styrke i, da ældre tit kan have tendens til nedsat syn. Dette er 

blandt nogle af de ting vi vil undersøge, igennem vores iterationer på plejehjemmet. Oplysninger om 

hardware kan findes i indsamlet empiri, blandt andet i bogen Virtual Reality af Steven M. Lavalle (2019), 

og kan analyseres ud fra de individuelle delkomponenter i praksis 

 

3. Indikation og analyse af teknologiens utilsigtede effekter 
Ved dette trin gennemgås de utilsigtede effekter der vurderes som værende negative. De utilsigtede 

effekter er opdelt i tre kategorier: risici, design fejl og knyttet til indre mekanismer (Jørgensen, 2018). Her 

kan de utilsigtede effekter i kategorien risici eksemplificeres ved de “farlige” ting der er ved VR. I 

kategorien designfejl kan de utilsigtede effekter fremhæves, som værende de designmæssige overvejelser 

der er blevet gjort, har slået fejl. De utilsigtede effekter der er knyttet til de indre mekanismer, kan 

eksemplificeres ved det tekniske system der er i VR. Arbejdsspørgsmål lyder derfor således: Hvilke 

utilsigtede effekter kan der være for ældre, ved brug af VR? Her vil vi kigge på hvilke designløsninger 

der vil være bedre for de ældre, for at nedsætte eller eliminere eventuelle utilsigtede effekter. Det kunne 

tænkes at de ældre skal sidde ned, når de bruger VR-brillen, for ikke at falde og slå sig. Vi vil besvare 

dette arbejdsspørgsmål ved hjælp af observationer, samt ved hjælp semistrukturerede interviews.  
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4. Teknologisystemer. 
Dette trin handler om de større sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som en teknologi 

indgår i (Jørgensen, 2018). Samlet besidder systemerne en bestemt funktionalitet, med henblik på at 

opfylde et behov. Det samlede teknologiske system er vigtigt at betragte, da væsentlige ulemper ved 

teknologien kan hænge sammen med elementer i det sammenhængende system (Jørgensen, 2018). Dette 

vil vi undersøge ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke teknologiske systemer kræves for at VR 

fungere på plejehjemmet? For at besvare dette arbejdsspørgsmål, vil vi redegøre for teori om hvilke 

elementer der skal indgå for et større sammenhængende system. Vi vil også se på teorier der fortæller 

noget om brugen af teknologien og hvilken betydningen brugerne har.  

 

5. Modeller af teknologien. 
En model er en fysisk, abstrakt eller visuel præsentation af en genstand eller et fænomen, hvor udvalgte 

egenskaber søges gengivet og undersøgt (Jørgensen, 2018). Modellen kan blandt andet bruges i mere 

konkrete designbeslutninger. Arbejdsspørgsmålet til dette punkt lyder derfor således: Hvilke teknologier 

kan bruges til at udvikle VR og hvordan kan et system sammensættes? Her vil vi beskrive vigtigheden af 

open source, hvilket har været afgørende for vores eget design. Derudover vil vi lave et diagram med de 

delelementer vi anvender i vores design.   

 

Hevners tre-cyklus model 
I vores designproces vil vi benytte os af Alan R. Hevners tre-cyklus model, ud fra hans videnskabelige 

artikel A Three Cycle View of Design (2007). Hevner er professor på University of South Florida, hvor 

han beskæftiger sig med Informatik og Datalogi.  

Hevners tre-cyklus model er udformet til at analysere, evaluere og designe IT-systemer. Derfor er den 

yderst anvendelig i vores designproces, da hovedfokus for vores projekt ligger i at re-designe et 

brugervenligt IT-system til VR. Derudover er den også anvendelig i designprocessen og i tilpasning af 

projektets rapport, da vi ønsker at designe med henhold til miljø, mennesker og de krav vi finder frem til i 

vores feltarbejde, og implementere disse i vores design cyklus. Især mennesker er i fokus. Ældre stiller 

nogle meget specifikke krav til produktet, i forhold til hvis der designes uden forbehold for handicap og 

overstimulerende brugeroplevelser. Her er det vigtigt at tilpasse produktet for at de ældre kan bruge 

teknologien, uden at der kræves andet end introducerende hjælp. Teknologien skal have et formål, hvor 

det udvider de ældres, allerede etablerede dagligdag og kommunikation med omverdenen, og samtidig 
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være et anvendeligt og simpelt design, der eliminere evt. komplicerede tilgange til produktets 

brugervenlighed og opsætning.  

 

 
 

Modellen skelner i udgangspunktet i mellem tre forskellige felter, et miljø eller kontekst-felt, et design 

felt og et vidensfelt (Hevner, 2007). Miljø eller kontekst-feltet består af mennesker, organisatoriske 

systemer, tekniske systemer, problemer og muligheder. I dette projekt består miljø-feltet af plejehjemmet, 

de ældre, VR-teknologien, samt muligheder og problemer, der muligvis kan opstå i samarbejdet med de 

ældre under iterations processen. I design-feltet, også kaldet design science research, er designproces og 

evaluering. I vidensfeltet er at finde videnskabelig teori og metoder, erfaring og ekspertviden og meta-

artefakter.  

Sammenspillet mellem de tre felter foregår ved at overføre information til iterations-processen fra rigor 

og relevans-cyklussen, til design cyklussen. Der testes igennem flere iterationer, om designet lever op til 

de krav som bliver stillet fra de to cyklusser (Hevner, 2007). 

 

I den første cyklus, kaldet ‘relevance cycle’, bliver artefaktet kontinuerligt påvirket, som en respons på 

miljø (Hevner, 2007). 

I ‘rigor cycle’, trækkes der vidensfelt ind i designprocessen. Der bliver her indført ekspertviden og 

designprocessen bliver holdt praktisk mulig i forhold til produktionsmetoder, materialer og andet teknisk 
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information. Hertil påvirkes designprocessen også af anvendt teori i projektet og eventuelle meta-

artefakter.  

Der bliver i design-cyklussen kontinuerligt evalueret og itereret på designet, hvor at empiri fra rigor og 

relevance cyklusserne, bliver inkluderet i design cyklussen, hvor der her bliver gennemgået et iterativt 

forløb, for hver iteration, samt evaluering af artefaktet, for derefter at bringe ny viden fra alle felter, under 

hver iteration, hvor denne viden til sidst udformer det endelige design (Hevner, 2007). 

 

Vi ønsker at udvikle et VR-system der forholder sig til ældres behov for brugervenlighed. Ud fra empiri, 

der indsamles på plejehjemmet, vil vi inkludere denne data i Hevners tre-cyklus model, og her tilpasse 

vores design til de omkringliggende behov, særligt for brugervenlighed og anvendelighed til de endelig 

produkt i en itterativ proces. 

Vi ønsker samtidig at indføre TRIN-modellen i vidensfeltet som en analyseværktøj. Det er vigtigt at 

understrege at TRIN-modellen ikke er en videnskabelig metode eller teori, men vi mener dog den er 

relevant at have med i sammenspil med Hevners tre-cyklus model. Her vil begge modeller dynamisk 

påvirke hinandens indhold, således, at evaluering af designet påvirker besvarelsen af 

arbejdsspørgsmålene, som er bygget op efter TRIN-modellen, og at disse fokuspunkter bliver inddraget i 

tre-cyklus modellens ‘rigor’ cyklus (Hevner, 2007). 

 

Kvalitative metoder 
Dette metodeafsnit vil tage afsæt i bogen Kvalitative Metoder af Svend Brinkmann & Lene Tangaard 

2017. Da bogen lægger vægt på begrebet kvalitative metoder finder vi det relevant at redegøre for, hvad 

Brinkmann og Tangaard betegner som kvalitative metoder, da det vil sætte tonen for resten af dette 

metodeafsnit. Først vil vi redegøre for, hvad kvalitative metoder er og dens fordele og ulemper. Dernæst 

vil vi redegøre for semistrukturede interviews og observationer, som er vores valgte kvalitative metoder. 

Kvalitative metoder kan anvendes når en forsker “(...) interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, 

opleves, fremtræder eller udvikles. Man er fx optaget af at beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere 

den menneskelige erfarings kvaliteter” (Brinkmann & Tangaard, 2017, s.13). Som forsker kan man for 

eksempel være interesseret i at komme i dybden med, hvad smerte, lykke og erfaringer et eller flere 

mennesker har oplevet. Altså kan kvalitative metoder undersøges på et individuelt eller kollektivt niveau. 

I kvantitative metoder er formålet at undersøge, hvor meget der findes af noget, derfor er man interesseret 

i kvantiteter. Man vil med kvantitative metoder tilskrive nogle egenskaber en bestemt talværdi, der 

muliggør, at man som forsker kan bearbejde ens data statistisk (Brinkmann & Tangaard, 2017, s.13). 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 15 af 66 

Dette er netop grunden til, hvorfor vi har fravalgt kvantitative metoder og benytter i stedet en kvalitativ 

metode, da et VR-system, skal afprøves på et plejehjem med det formål, at få feedback fra de ældre om 

deres oplevelser og erfaringer ved brug af VR-systemet. Ved at få de ældres feedback og udtalelser om 

VR, giver det os muligheden for at re-designe VR  og dermed, forhåbentligt, komme tættere på, hvad de 

ældre finder interessant og brugervenligt. 

Semistruktureret Interview 
Vi har valgt at anvende interview, som en af vores valgte metoder, da interviews åbner mulighed op for at 

opnå en dybere forståelse for et eller flere individers holdninger og synspunkter (Brinkmann & Tangaard, 

2017, s.30). 

Interviews kan være mangeartet. Det mest udbredte interview er ansigt-til-ansigt, dog er der også 

gruppeinterview, over e-mail, telefon eller spørgeskemaer (Brinkmann & Tangaard, 2017, s.30).Vi har 

valgt at fokusere på semistruktureret interviews. I et semistruktureret interview benyttes der en 

interviewguide, typisk starter spørgsmålene med hvad-spørgsmål (Brinkmann & Tangaard, 2017, s.37). 

Det der gør et semistruktureret interview brugbart i vores projekt er, at spørgsmålene kan variere, og ikke 

behøves at følge en bestemt struktur eller kronologisk rækkefølge. I vores tilfælde, hvor vi ønsker at 

interagere med beboerne på plejehjemmet er det derfor en fordel for begge partere. Det er en fordel, da vi 

formoder at de ældre ikke får en følelse af at vi virker for fjerne og dermed føler, at der er en 

menneskelige kontakt med os som forsker eller interviewer. Ved at vi inddrager semistruktureret 

interview giver det os ligeledes også mulighed for at stille uddybende spørgsmål, hvis der er nogle 

udtalelser der virker bemærkelsesværdige. 

Som projektgruppe er vi opmærksomme på at interviews, uanset dens art, har visse begrænsninger og 

ulemper. De udtalelser som vi får, der kan benyttes til at re-designe VR programmets indhold, kan blive 

for subjektive, på trods af at vi spørger flere forskellige deltagere. Vi ønsker nemlig at få et stabilt resultat 

der giver en god bund for at lave en brugervenlig VR-oplevelse. Ved stabilitet menes der, at vi skal kunne 

stille de samme spørgsmål gentagne gange og se nogenlunde det samme mønster eller få det samme svar 

på et senere tidspunkt (Schjødt, 2017). 

 

Interview Guide: 
1. 

Kan du beskrive følelsen af at prøve VR? 

Hvordan var det at have et headset på? 
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Følte du dig fysisk begrænset ved brugen af VR? 

 

Spørgsmålene til punkt et var opbygget ud fra vores arbejdsspørgsmål et og to. Disse arbejdsspørgsmål 

har fokus på de indre mekanismer og processer, hardwaren og hvordan formålet med VR lever op til 

ældres formåen. Vi forsøgte derfor at lægge fokus på den fysiske del af, at benytte VR som en artefakt, og 

ikke det reelle indhold som de ældre oplever.  

 

2. 

Hvilke udfordringer var der ved anvendelse af VR? 

Hvad var din første tanke da du så VR udstyret? 

Hvad synes du om diverse ledninger? 

Hvilken følelse fik du ved brugen af VR? 

Tror du at VR vil kunne erstatte de andre sociale aktiviteter I har på plejehjemmet, helt eller delvist? 

 

Spørgsmålene til punkt to var opbygget ud fra vores arbejdsspørgsmål tre. Et spørgsmål som har fokus på 

hvilke utilsigtede effekter kan der være for ældre ved brug af VR? Vi forsøgte at holde spørgsmålene 

centreret omkring delartefakterne i et VR system. Med forventning om enten at få positiv eller negativ 

feedback omkring mulige utilsigtede hensigter ved brug af VR.  

 

Strukturen vi har bygget vores interviews op efter, er gennemgående for alle vores dataindsamlinger. Vi 

har hele tiden haft vores arbejdsspørgsmål og teorier i baghovedet i processen til at formulerer vores 

spørgsmål til de semistrukturerede interviews.     

Observationer 
Vi har valgt at anvende observationer som en af vores metoder. Det har vi valgt fordi observationsstudier 

især er oplagt som studie inden for systemdesign, i forhold til at tilpasse, eller forbedre et system til en 

slutbruger. Observationer er oplagte at måle på, og vende tilbage til, samt sammenligne med senere 

iterationer. 

Observationer er en iagttagelser af, hvordan mennesker handler og interagerer i forskellige sammenhænge 

og situationer på det konkrete tidspunkt og sted (Brinkmann & Tangaard, 2017). Hvordan, hvor, hvornår 

og af hvem, er de grundlæggende elementer som indgår i en observation, hvor både observatoren, samt 

den observerede bidrager til konteksten i det der observeres. Fokus ligger på  en direkte aflæsning og 

observation af specifikke træk ved konkrete situationer, herunder personers interaktion med det sociale 

eller materielle miljø (Brinkmann & Tangaard, 2017). Overordnet set er der to observationsmetoder der 
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gøres brug af: deltagerobservation og eksperimentel observation. Det gode ved observationer er, at der 

ikke nødvendigvis behøves at stilles spørgsmål omkring observering, da observationer er et simpelt 

spørgsmål om indsamling af empiriske data, hvorefter der kan analyseres og vurderes på, hvad der er 

vigtigt at tage højde for og anvende i sin forskning (Brinkmann & Tangaard, 2017). Vi benytter os af 

deltagerobservation. Deltagerobservation er som i ordets betydning, et udtryk for at forsker deltager i de 

aktiviteter der samtidig observeres på, sammen med deltageren, men også træder til siden og fungerer 

som “fluen på væggen”. Det kan være lige fra at observatøren aktivt deltager i det der observeres på, eller 

assisterer ved brugen af det der skal observeres på (Brinkmann & Tangaard, 2017).  

Som nævnt tidligere, anvender vi også semistrukturerede interviews i sammenhæng med vores 

observationer. Dette er for bedre at kunne måle på interaktionerne mellem de ældre på plejehjemmet og 

VR-udstyr. Vi bygger vores arbejdsspørgsmål op efter TRIN-modellen i vores analyse, og her bliver 

observationer og interviews en vigtig del, i vores ønske om at kunne synliggøre vores iterationer, for hver 

gang vi har været ude hos de ældre på plejehjemmet. Vi vil for hver observation og interview indsamle 

data til vores analyse, så vi bedre kan tilpasse iterationer til de ældres krav gang for gang. 

Ved at anvende observationer, er der nogle punkter man er nødt til at tage med i betragtning. Der findes 

for eksempel ingen neutrale observationer. Det er vores interesse der styrer det vi observerer på. Ved 

anvendelse af observationer kan det derfor konkluderes, at observationsstudier er oplagte, hvis man som 

forsker gerne vil måle på, og Iterere efter, hvordan forskellige individer og enheder konstitueres via 

handlinger og interaktioner. Hvilken rolle de konkrete materielle omgivelser har i menneskelig adfærd, 

samt, hvordan deltageren gør brug af ressourcer i en betydning (Brinkmann & Tangaard, 2017).  

Teori 
Forventninger til teori 

Vores valgte teorier skal give den videnskabelige baggrund for valget af vores forskningsområde. Valget 

af teorierne skal vise at, vi har en videnskabelig evidens, og at vores projekt ikke bærer præg af vores 

egen personlige mening. De valgte teorier skal give os en retningsbestemmelse, som vi efterfølgende, 

efter indsamlet empiri, kan analysere på, sammen med præcedensen fra den udvalgte teori, samt henføre 

denne til at opbygge vores arbejdsspørgsmål. 
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Velfærdsteknologi 

Ifølge Ditte Andersen, Kristoffer Markwardt, Lena Larsen og Marie Svendsen er velfærdsteknologi en 

teknologisk understøtning og forstærkning, som fokusere på tryghed, sikkerhed, daglige gøremål, aktiviteter og 

mobilitet. Disse fokuspunkter er begrundelsen for, at vi inddrager velfærdsteknologi i projektet. 

Vores valg af velfærdsteknologi kan begrundes ved, at velfærdsteknologi er en teknologisk understøtning 

og forstærkning, som især er at finde som en teori med en evidens inden for, tryghed, sikkerhed, daglige 

gøremål og aktiviteter, samt mobilitet (Andersen et al.,, 2016). Velfærdsteknologi er især rettet mod ældre 

mennesker og personer med kroniske sygdomme eller mobilitetsproblemer. Derfor finder vi valget af 

velfærdsteknologi relevant i forhold til senere analyse af vores projekt, netop fordi vores fokus ligger i 

plejesektoren med fokus på velfærd og trivsel.  

Mange offentlige enheder i Danmark, er enige om, at digitale løsninger har et stort potentiale, og er 

kommet for at blive (Andersen et al., 2016). Frem mod 2020, har regeringen sikret et budget der 

understøtter denne udvikling. Udviklingen skal fremme en innovativ og effektiv implementering af 

digitale- og mekaniske løsninger i samfundet (Andersen et al., 2016). I denne sammenhæng kan der 

identificeres at Danmark omfavner konceptet velfærdsteknologi. Især inden for plejesektoren er det ideelt 

at bruge ressourcer og lægge fokus på implementering af denne tankegang og filosofi (Andersen et. al., 

2016). I sidste ende vil mere sikker automatik og teknologi inden for dette område gavne borgerne, 

hvilket også er et af kendetegnene ved velfærdsteknologi. Formålet med velfærdsteknologi kan forklares 

ved enten, at teknologien udvikler sig i en retning, så fagfolk hjælpes i deres daglige arbejde inden for 

plejen, eller at borgeren bliver mere selvhjulpen i deres hverdag (Andersen et al., 2016).  

Definitionen for velfærdsteknologi er stadig meget bred. Der er en del nye teknologier som er under 

udvikling grundet vores fantasi endnu ikke har udtænkt løsningen, som gør at definitionen er svær at 

begrænse eller beskrive præcist. Fælles for mange af projekterne og ideerne, er dog stadig, at der er en 

stor fokus på arbejdsbesparende teknologier, hvor der stadig kunne bruges flere ressourcer på at udvikle 

velfærdsteknologier med fokus på livskvalitet (Jordansen, 2009). En konsekvens heraf er, at fokussen 

indenfor velfærdsteknologi stadig er meget økonomisk drevet. I de flestes tilfælde hænger ordet velfærd 

sammen med en persons fysisk velfærd. Det kan godt komplicere et integrerings perspektiv for mange 

teknologier, fordi der er skepsis ved om det er for at forbedre personers velfærd, eller om det er 

økonomisk og forskningsdrevet for at holde økonomien i gang (Jordansen, 2009).  

De centrale hypoteser inden for velfærdsteknologi kan deles op i 3 hovedområder (Andersen et al., 2016); 
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Borgerperspektiv: 

Antagelsen er, at velfærdsteknologi kan øge borgernes livskvalitet ved at gøre dem mere selvhjulpne, 

forbedre deres oplevelse af tryghed, værdighed og myndighed over eget liv, deres bolig og 

serviceoplevelse. 

 

Medarbejderperspektiv: 

Antagelsen er, at velfærdsteknologi kan forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø ved at reducere visse 

fysisk belastende arbejdsstillinger og øge medarbejdernes mulighed for at tilrettelægge deres arbejdsdag 

på en fleksibel og fagligt tilfredsstillende måde. 

 

Samfundsmæssigt, økonomisk perspektiv: 

Vi har som beskrevet i vores disposition valgt at afgrænse os fra dette punkt, da det bliver for omfattende. 

Antagelsen er, at velfærdsteknologi kan reducere kommunale omkostninger, da tiden anvendt til 

individuelle opgaveløsninger forkortes, samt at den samlede sum af arbejdsopgaver reduceres, fordi 

borgerne bliver selvhjulpne eller en bestemt service automatiseres. 

Forandringer i én af disse 3 dimensioner påvirker hinanden. For eksempel hvis borgere bliver mere 

selvhjulpne i form af teknologi, vil dette med sikkerhed have en større effekt for arbejdsmiljøet og det 

økonomiske perspektiv. Som udgangspunkt er al teknologi og automatik noget der skal accepteres og 

modtages af en bruger eller borger, før det kan vurderes om det bliver en succes eller ej. Derfor har man 

opstillet en forandringsmodel som hypotese for, hvilken proces al velfærdsteknologi skal igennem, før det 

kan vurderes om det er en succes og fungerer i praksis. Modellen er illustreret nedenfor: 
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 (Andersen et al., 2016). 

Når der anskues en ny teknologi i forhold til velfærd, så er hypotesen som ovenfor beskrevet, således at 

enhver teknologi skal holdes op imod hinanden i forhold til de 3 områder, borgeren, medarbejderen og 

samfundet. For eksempel hvis en ny automatisk dørmekanisme skal introduceres, kigges der på hvilken 

effekt det har for borgeren. Kan borgeren selv åben hvis strømmen er gået? Hvor hurtig skal hastigheden 

være? Fjernes følelsen af ”herre i sit eget hus”? Går det egentlig hurtigere med automatik? Hvor 

medarbejder effekten mere ser på, om der foretages færre fysiske bevægelser. Har borgeren mere eller 

mindre privatliv i forhold til medarbejderen? Det økonomiske perspektiv kigger på omkostning ved 

installation og bæredygtighed (Andersen et al., 2016) 

Det er vigtigt at forholde sig kritisk i forhold til velfærdsteknologi. Vi ønsker ikke at implementere en 

teknologi, bare for at indføre en. Det skal selvfølgelig give mening og yde gavn. Derfor var det heller ikke 

svært for os at sætte en begrænsning i forhold til ovenstående hypotese, og finde ud af hvilket område vi 

ville lægge fokus på. I vores projekt vil fokus ligge inden for området borgerperspektivet. Måden vi vil 

inddrage teorien i vores projekt, er at have fokus på trivsel hos den ældre. Dette vil vi gøre ved at, 

undersøge om VR, set ud fra et borgerperspektiv, kunne give den ældre et nyt alternativ på plejehjemmet, 

bidrage til den sociale og teknologiske oplevelse ved det at opholde sig på plejehjemmet, samt hjælpe 

med at integrere teknologi som en del af deres hverdag. Valget herpå blev taget før vi undersøgte, og 

fandt ud af, at hovedparten af nye velfærdsteknologiske tiltag i forvejen prioriteres inden for 

arbejdsbesparende, eller økonomiske teknologier. Vores ønske er derfor, at kunne introducere ældre for 

VR på en sådan måde, at det kan give dem en positiv oplevelse, og dermed kan give en positiv respons 
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tilbage, og at deres oplevelse af socialitet, motoriske oplevelser på en teknologisk måde, er højnet. Vi har 

derfor opstillet disse fokuspunkter, som vi vil have med gennem forsøgene på plejehjemmet.  

Fokuspunkt 1: VR har minimal fysisk begrænsning, så et fokuspunkt vil være, at de ældre forhåbentligt 

får fornemmelsen af forøget frihed ved brugen af VR, og får en fornemmelse af det også kan anvendes 

socialt. Enten sammen med andre, eller i sociale VR rum. 

Fokuspunkt 2: Vi skal ikke bare introducere en ny teknologisk erstatning, ment på den måde, at de ældre 

ikke længere søger fysisk social kontakt. Det skal være et supplement til deres hverdag. 

Fokuspunkt 3: At de ældre kan anvende vores VR-system uden at føle sig skræmt eller teknologisk 

udfordret, samt at de får ejerskab, og at det derfor kunne være en hverdags anvendelse de søger på 

plejehjemmet. 

User centered design:  
I dette teoretiske afsnit vil der blive redegjort for metoden user centrered design, også kaldt for UCD, ud 

fra teksten ”User Centered Design Methods and Their Application In Older Adult Community” af 

forfatterne Joash Sujan Samuel Roy, W. Patrick Neumann og Deborah I. Fels, publiceret i år 2016. Vi har 

valgt denne metodiske rapport, da den har vores bruger i fokus, nemlig den ældre generation. Det der gør 

den ældre generation interessante beskriver teorien således:  

“(…)have unique perspectives on technology use that may involve having acquired disabilities, be more 

likely to be novice users and have more life experiences/biases that can influence user testing results.” 

(Roy et al., 2016).  

Med UCD fokuseres der ikke kun på at designe et produkt eller finde løsninger til brugerne, men derimod 

at have et samarbejde med brugerne, til at udforme og udvikle det endelige produkt. Når der anvendes 

UCD til at udvikle et produkt i en iterativ proces, i samspil med ældre, kan der itereres efter meget 

specifikke krav, og dermed undgås eventuelle design modifikationer, efter at produktet er sat i produktion 

(Roy et al., 2016). Dette er særlig relevant, når man designer teknologiske hjælpemidler til ældre, da der 

her opstår tilfælde, hvor designet kræver unikke muligheder for, at teknologien overhovedet kan anvendes 

i praksis. Ofte bliver design af nye teknologier, formet efter den generelle population og det yngre 

segment af befolkningen, hvor at de ældre ikke bliver inkluderet på samme måde i designprocessen, da 

det ofte er langsommeligt og besværligt, at opnå brugbar feedback. Dette gælder særligt hvis der designes 

til en del af befolkningen, som allerede har fundamental teknisk kunnen, og ikke kræver en oplæring i 

basale færdigheder, for at anvende teknologien (Roy et al., 2016). 
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Ved at anvende UCD som et teoretisk valg, kan vi få et indblik i hvilke life experiences/biases der kan 

være med til at påvirke den VR-oplevelse, eller bare de ældres generelle holdning til teknologi. Dette er 

en hjælp til designeren, i og med når designeren ikke kender participanterne i en gruppe, kan det være 

vanskeligt at forstå behov, kultur, adfærd og præferencer hos individet. Dette er til gengæld blot et 

spørgsmål om at have en designproces der tilegner sig til de ældres ønsker og krav for brugervenlighed og 

personliggørelse til det enkelte individ, for eksempel handicap, dårligt syn eller psykologiske 

begrænsninger. 

Ved indsamling af data i forbindelse med UCD, kan man benytte forskellige metodiske værktøjer dertil. 

Vi har i vores projekt valgt at benytte semistruktureret interview og observationer, som redegjort for 

tidligere. Dette vil være med til at understøtte hovedformålet med denne teori, nemlig tæt samarbejde og 

løbende iterationer mellem produktudvikler og bruger. 

 

Aktivitetsteori 
VR er typisk beskrevet som en teknologi der sammensætter sensorisk information og feedback, med den 

intention at producere en overbevisende illusion af, at være fordybet i en kunstigt fremstillet verden. 

Derfor beskrives VR ofte som ‘immersion technology’. Skærme integreret i et ‘Head Mounted Display’ 

(HMD), producere et stereoskopisk billede og tillader brugeren at bevæge sig i en tredimensional scene, 

som ændre sig i takt med input fra bevægelse. For at kunne benytte sig af interaktion i den virtuelle 

verden, benytter man sig af controllers for at røre, bevæge og føle virtuelle objekter. Disse controllers 

simulere haptisk feedback ved interaktion med objekter via vibration, ligeledes opstår der aural feedback 

ved et simuleret, 360 graders lydfelt, der korresponderer med objekternes placering i det virtuelle miljø 

(Vermeulen, 2008, s. 58). 

Der er i vores undersøgelse benyttet semistrukturerede interviews for at der individuelt og subjektivt 

kunne analysere på følelsen af at være tilstedeværende i et virtuelt miljø. Ligeledes benytter vi os af 

observationer, for at vi objektivt kan analysere på brugerens præstation og interaktion med det virtuelle 

miljø. 

Vi bruger teorien i vores undersøgelse for at uddrage om de ældre bliver ‘immersed’ i den virtuelle verden 

og i hvilken sammenhæng de opfatter denne verden. Det er et spørgsmål om at objekternes funktion kan 

genkendes fra virkeligheden, og om det er de teknisk/fysiske parametre, der giver en virkelighedstro 

oplevelse. Dette bliver analyseret med henhold til om de ældre i de semistrukturerede interviews, nævner 

interaktionen som er det, der giver et indlevelsesrigt miljø, der virker som en en virkelighedstro oplevelse, 

eller om det er  interaktion som er den afgørende faktor for, om de finder sig ‘immersed’ på baggrund af 

værktøjernes funktion.  
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Det at være tilstedeværende i et virtuelt miljø, defineres ved at der opstår en kontinuerlig sammenslutning 

mellem mennesket og den virtuelle verden, dette kaldes “Perceptual illusion of non-mediation” (Lombard 

& Ditton, 1997). VR vægter derfor interaktion og aktivitet fra brugeren og det virtuelle miljø højt, da der i 

alle henseende er tale om et input, der simuleres digitalt og ender som et visuelt, auralt og haptisk output, 

der skal stemme overens med input fra virkeligheden (Vermeulen, 2008). Det at være ‘immersed’ 

betegnes ved at teknologien er tilstrækkelig responsiv og stimulere sanserne til et punkt, hvor at det 

teknologiske artefakt, bliver en integreret del af de sansepåvirkninger, som brugeren får fra den fysiske 

virkelighed, betyder at der opstår en kontinuerlig proces mellem brugerens opfattelse af virkelighed og 

den simulerede, virtuelle verden (Vermeulen, 2008, s. 58-59).  

Det at være tilstedeværende i VR, som ældre, har sine begrænsninger. De ældre kræver meget hjælp, især 

i den introducerende fase overfor VR teknologien. De kan derfor ende med at blive revet ud af 

indlevelsen, da sanserne eventuelt kan blive stimuleret eksternt for det virtuelle miljø. I vores forsøg kan 

der opstå en begrænsning i forhold til at lade de ældre indleve sig selv i de præsenterede applikationer i 

introduktionsfasen, da de muligvis kræver assistance ved brug af både værktøjer, men også selve 

oplevelsen. For eksempel ved at de opfatter det tredimensionelle, 360 graders synsfelt i VR, som en to-

dimensionel verden. Dette kan i forsøgene senere observeres ved at deres bevægelse, rotation og fysisk 

brug af det tre-dimensionelle rum, ikke ender med at blive udnyttet optimalt, og at de gentagende gange 

skal gøres opmærksomme på, at de kan observere det virtuelle miljø, uden at hoved og krop holdes i en 

statisk position. 

Rationel tilstedeværelse  

I den rationelt, simulerede virkelighed, er der tale om at overføre en geometrisk og kinematisk 

virkelighed, til en virtuel verden, for at opnå ‘technological fidelity’ (teknologisk nøjagtighed). Her 

handler det om at producere et fotorealistisk billede og skabe simuleret fysik, der er tilsvarende til 

virkeligheden. Dermed kræves ‘immersion’ for rationel virkelighed, at opnå en sensation og 

sansepåvirkning, der stemmer overens og reproducere virkelighedens, fysiske foranstaltninger 

(Vermeulen, 2008, s. 61). 

 

Dialetisk tilstedeværelse  

Her tales der om effekten ved brugen af et værktøj. Et værktøj er et objekt, som er klar til at blive brugt. 

Den handling, der foretages ved brug af objektet er effekten. Forskellen på rationel og dialetisk 

tilstedeværelse ligger i, at der reproduceres virkelighedens geometriske og kinematiske foranstaltninger i 
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den rationelle tilstedeværelse, hvor der i dialetisk tilstedeværelse bliver opnået individets for-antagede 

viden om virkelighedens objekter, samt at handlingen der foretages skal stemme overens med 

virkeligheden. Selve aktionen medføre tilstedeværelse for brugeren i det virtuelle miljø. Ved viden, 

fremkommer forståelse mellem mennesket og dets omgivelser. Bevidstheden fungere i samspil med 

omgivelserne til at skabe en aktiv test om virkeligheden, nu også er den reelle virkelig. Så for at et virtuelt 

miljø kan facilitere en virkelighedstro tilstedeværelse, kræver det at der foregår aktiv interaktion, der 

skaber et feedback-loop tilsvarende til virkeligheden mellem miljø og bruger (Vermeulen, 2008, s. 62-

63).  

 

Analyse  
Vores forsøg er foretaget på Kildevælds Plejehjemmet på Østerbro, hvor frivillige beboer har meldt sig til 

at afprøve VR. De fem adspurgte ældre er Ingeborg, Peter, Eskild, Karen og Tine.  

Ingeborg er den mest friske af deltagerne, hun er hverken synshæmmet, gangbesværet eller har andre 

former for fysisk handicap, udover at hun bærer paryk. Hun har dog begyndende demens, men ikke noget 

hun er forhindret af i hverdagen endnu. Peter er gangbesværet og derfor afhængig af hans rollator for at 

komme rundt. Han har nedsat mobilitet i hænder og arme. Det kan godt tyde på at han har sclerose, men 

dette er ikke bekræftet. Peter er også synshæmmet, og har derfor brug for sine briller. Eskild bruger ikke 

briller, men sidder i kørestol. Hans mobilitet i armene er også nedsat. Karen har ingen fysiske 

udfordringer, udover briller. Hun er dog svær demens, og meget påvirket af sygdommen. Tine har 

sclerose og er derfor meget dårligt gående, samt har nedsat mobilitet i det meste af kroppen. Tine bærer 

også briller. 

Alle frivillige ældre har prøvet de samme spil i VR-verdenen, og har været igennem det samme 

semistrukturerede interview efterfølgende. Vi har observeret de ældre imens de har prøvet VR, for at få 

viden om deres reaktioner ved brugen af VR, og for at dokumentere hvordan hardwaren passer dem.  

 

Første data indsamling og behandling  
Ved første besøg på plejehjemmet blev de ældre udsat for en kort introduktion til hvad VR er. Vi havde 

valgt at de ældre skulle placeres i midten af rummet på en stol der kunne rotere, så de ikke skulle forholde 

sig til controllers og lære at bevæge sig rundt i VR universet. En siddende oplevelse i VR, var også med 

til at sikre at ingen ville komme til skade. Selve filmen der blev afspillet for dem varede fem minutter, og 

fandt sted under vandet. I filmen bliver spilleren placeret på et skibsvrag på havets bund, med fisk og 
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rokker svømmende omkring sig og sollys ned igennem havets overflade. Efter et par minutter svømmer 

en stor blåhval forbi, meget tæt på skibsvraget og der hvor personen sidder placeret. Her stopper hvalen 

og kigger på personen, blinker et par gange med det ene øje, og svømmer derefter videre ud i havet. 

Herefter slutter oplevelsen.   

Formålet med første dataindsamling var at, samle så meget empirisk data omkring brugervenlighed ved 

VR og ældre, som kunne lede os til vores første iteration. 

Analyse af observationer  
I dette afsnit vil vi analysere på vores observation fra det første besøg på plejehjemmet. Afsnittet vil 

fungere som en analyse, hvor vi vil analysere på hændelser og interaktionsmønstre, indenfor vores 

observeret miljø.  

Under hele forløbet på plejehjemmet, har vi lavet observationer, imens de ældre prøvede VR og under 

interviewet. Det har vi gjort fordi vi formoder, at der kan være et stort skel, mellem hvad mennesker siger 

og hvad deres kropssprog signalerer. Ved at vi analyserer på vores observationer kan vi få informationer, 

som de ældre ikke nævner under interviewet. Det er derfor det usagte, som er det vi ønsker at analysere 

på.  

 

Ved vores første besøg på plejehjemmet, havde vi fem forskellige deltagere til at prøve vores første 

forsøg med VR. Vi valgte at give dem en kort introduktion af, hvad VR kan være, ved at vise dem en kort 

film. Dermed blev de ældre introduceret for headsettet, samt en oplevelse af hvordan film i VR ser ud. 

Derudover er det vigtigt at nævne, at alle deltagerne, uanset deres fysiske kunnen, har oplevet VR 

oplevelsen, mens de sad ned på en stol, der kunne dreje 360 grader, undtagen Eskild, der sad i kørestol.  

 

Den første deltager var Tine, som redegjort for tidligere er en svær gående dame, der benytter rollator og 

har store motoriske udfordringer.  

Inden oplevelsens start forklarede vi Tine, at hun til hver en tid kunne tage brillerne af. Vi gjorde hende 

også opmærksom på, at hun kunne bevæge sig 360 grader rundt. Ligeså snart Tine fik headsettet på, 

kommenterede hun på, at hun synes brillerne var tunge at have på, hvilket var en lettere irritation for 

hende. Vi måtte under oplevelsen minde Tine om, at hun havde fri mulighed for at dreje rundt på stolen, 

og bevæge hovedet. På grund af hendes dårlige førlighed tog det lang tid for hende, da hun måtte støtte sit 

ben hver gang, at hun drejede sig rundt i stolen. Derfor brugte hun også meget energi på dette, hvilket kan 

have været en yderligere udfordring og belastning for Tine. Derudover var de stole vi havde til rådighed 

på plejehjemmet, ikke de mest optimale. Stolen vi havde til rådighed var uden armlæn og derfor var der 

ikke noget at støtte armene på. Det at skulle skabe en bedre VR oplevelse, for en som Tine, kræver at hun 
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eksempelvis får en bedre stol. En yderligere ting vi observerede var, at da vi roterede stolen rundt, måtte 

en af os kontinuerligt holde ledningen fra headsettet oppe, for at den ikke skulle vikle sig rundt om Tines 

fødder.  

 

Karen kom ind, imens at Tine blev interviewet. Samme procedure blev gennemgået med Karen, som med 

Tine. Hun måtte til hver en tid sige stop, hvis dette var ønsket. Karens førlighed og motorik var god, og 

havde derfor ikke brug for støtte. Da Tine fik headsettet på, spurgte hun om headsettet ikke blev ødelagt. 

Derfor formodes det, at hun synes, at headsettet var for tungt, samt at hun var påpasselig overfor 

teknologien. Dette kan derfor også være grunden til, at hun kun drejede rundt én gang på stolen og 

derefter ikke bevægede sig yderligere under oplevelsen. Karen virkede skeptisk overfor VR oplevelsen og 

spurgte efter kort tid ”Hvad skulle det være godt for”. Dog efter lidt tid begyndte hun at lave 

svømmebevægelser med armene. Hun fortalte at hun tidligere havde været svømmelærer, det kan derfor 

antages at det i denne VR oplevelse fremkaldte minder fra fortiden.  

 

Næste deltager var Peter. Vi måtte hjælpe Peter ned på stolen, da han ligeledes har en dårlig førlighed. 

Peter havde derudover også briller på. Brillestellet var for bredt og kunne derfor ikke passe headsettet 

med briller. Dette anses som en utilsigtet effekt, idet hans VR oplevelse ikke vil være lige så skarp, uden 

brillerne. Peter var snaksaglig under selve oplevelsen og virkede til at han havde en stor interesse indenfor 

VR. Selvom han havde fysiske problemer, stoppede det ham ikke i at bevæge sig rundt under oplevelsen, 

hvilket formodes at skyldes hans store interesse for VR. 

 

Eskild var den fjerde deltager. Han virkede meget rolig omkring hele oplevelsen, og lavede nogle jokes 

inden han fik headsettet på. Han virkede hverken positiv eller negativ omkring selve oplevelsen, hvilket 

gjorde ham svær at analysere. Eskild bevægede sig ikke særlig meget rundt i starten. Derfor endte vi med 

at guide ham undervejs og drejede ham rundt med kørestolen. Vi havde en formodning om, at hans 

tilbageholdenhed i at selv dreje rundt med kørestolen, skyldtes mangel på plads, og frygten for at kunne 

køre ind i ting. Hvis rummet havde været større, kunne det have været en fordel, da hans kørestol tog 

meget plads. 

   

Sidste deltager var Ingeborg, der havde en meget positiv og entusiastisk tilgang til projektet. Hun havde 

ingen fysiske problemer eller ulemper i form af gangbesvær eller briller. Da vi gav hende headsettet på, 

gjorde hun os opmærksomme på, at vi skulle være lidt forsigtige, da hun bar paryk. Dette kan ses som en 

utilsigtet effekt, da det gjorde os ekstra påpasselige med hverken at stramme eller løsne headsettet. Ved 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 27 af 66 

første forsøg på at give Ingeborg headsettet på, sagde hun at det sad godt. Der kan være en chance for, at 

headsettet rent faktisk ikke sad helt tilpas, men at det skyldtes skrækken for, at parykken kunne falde af.  

Under hele oplevelsen kommenterede Ingeborg på de forskellige ting hun så, og virkede meget fascineret 

af det hele. Hun bevægede sig meget rundt på stolen og fik derfor stort udbytte ud af VR oplevelsen.  

 

Ud fra vores første dataindsamling på plejehjemmet, har vi observeret et gennemgående mønster. Først og 

fremmest føltes headsettet for tungt på flere af deltagerne. Vi observerede også problematikken ved, at 

nogle af deltagerne ikke kunne anvende deres briller med headsettet på, da nogle af brillestellene, var for 

brede. Ledningen til headsettet skulle vi hele tiden være opmærksomme på, da den blev en forhindring. 

En sidste gennemgående observation, var at vi gentagne gange skulle påminde de ældre om, at de havde 

muligheden for at kigge rundt. Den korte film, har derfor ikke fået dem til at føle sig tilstede i spillet, og 

immersion er fejlet.  

Analyse af interviews 
Interviewene skulle gerne udvide vores vidensfelt, samt besvare vores arbejdsspørgsmål. Dette kan kun 

lade sig gøre, hvis dataen fra interviewene er indsamlet på korrekt vis. Dette er desværre ikke lykkedes 

ved de første interviews på plejehjemmet. I følgende afsnit, vil vi analysere på de fejl der er begået i 

interviewene. 

 

Den første fejl der begås, er at afbryde de ældre når de svarer på vores spørgsmål. Det burde selvfølgelig 

være den adspurgte som får længst taletid i et interview, eftersom den viden de besidder er altafgørende 

for vores projekt. En af de gyldne regler når der udføres interview, er at give den adspurgte seks sekunder 

til at tilføje eller uddybe sit svar (Forelæsning Mikkel Bille, 8 Oktober 2018). I en samtale føles seks 

sekunder med stilhed akavet, og det føles naturligt at bryde den. Som interviewer skal de seks sekunder 

holdes ud, så der er chance for at den adspurgte bryder tavsheden. Sker dette ikke, kan der stilles et 

opfølgende eller et nyt spørgsmål. Et eksempel på hvor vi afbryder den adspurgte, er under interviewet 

med Eskild.  

 

Intervieweren: Ja, korrekt. Hvordan synes du det var at have headset på, altså den her klods her.  

Eskild: Jo, det virkede normalt. altså der ingen særlig... 

Intervieweren: Ikke noget tungt... 

Eskild: ...ubehageligt 

Intervieweren:...eller ubehageligt 

Eskild: Ej det var lidt tungt.  
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(Bilag 1) 

 

Eksemplet viser for det første at intervieweren afbryder Eskild, da han er ved at finde et ord der passer til 

den følelse han havde, samt at han kommer til at lade headsettet med et negativt ord “klods”. Samtidig 

gives der svarmuligheder til Eskild, ved at sig “ikke noget tungt...” hvilket Eskild måske ikke selv var 

kommet på, fordi det ikke betød noget for ham. Et andet eksempel er interviewet med Inge.  

 

Ingeborg: Neej nej nej, nu tænker jeg ikke på mig selv... 

Intervieweren: Nej okay 

Ingeborg: ..fordi jeg ville være rad til at sidde selv, og kigge. Det ville jeg ikke være spor bange for... 

Intervieweren: Lad os lige blive ved den tanke så! Det ville du slet ikke have noget problem med? 

Ingeborg: nej, det ville jeg ikke være spor bange for, og det det ville jeg være beriget af. Det ville være en 

berigelse for mig.   

(Bilag 1)  

 

I dette eksempel bliver der igen afbrudt, midt i at Ingeborg er i gang med at sætte sine egne ord på sine 

følelser. Denne afbrydelse gør at der bliver sprunget videre i interviewet, uden det fulde svar. Herefter 

bliver Ingeborg bedt om at holde fast i en bestemt tanke, som er positivt ladet i forhold til 

problemstillingen, om at sidde i et rum med VR alene. Dette giver udfald på resultatet af hendes svar, 

fordi intervieweren er ihærdig for at svaret skal være positivt, og dermed fastholder hende i det. 

Generelt er Ingeborg meget ivrig efter at fortælle hvad hun har oplevet, og hvad hun synes om det, men 

bliver gang på gang afbrudt i interviewet. Som resultat bliver alle svarene i interviewet, ladet med 

projektets mål, og resultatet af interviewet er ubrugeligt.  

 

Som det også er eksemplificeret tidligere lægges der ord i munden på de ældre ved at give dem 

svarmuligheder, samt ved at lade ord i en bestemt retning. Der er tydeligt et mål om at få nogle bestemte 

svar fra de ældre i store dele af interviewene. Et eksempel på dette er interviewet med  

Peter.  

 

Peter: Udenfor plejehjemmet 

Intervieweren: Ja..? Ej men, det, det jooh det er jo rigtig glad, det er vi rigtig glad for at høre du synes 

i hvert fald  

Peter: Ja  
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Intervieweren: Det er jo det der måske også, sagt mellem os to i hvert fald, er lidt den forhåbning 

med de undersøgelser vi laver her, ik 

Peter: Okay  

(Bilag 1) 

 

Når der bliver sagt “sagt mellem os to i hvert fald, er lidt den forhåbning med de undersøgelser vi 

laver her, ik” får Peter et kendskab til det resultat vi håber på, hvilket kan påvirke den måde han 

svarer på. Peter kunne nemt blive påvirket til at stræbe efter anerkendelse og ros, ikke længere 

tilkendegive sin egen holdning. Situationen udvikles fra interview til en test, hvor der er rigtige og 

forkerte svar, frem for en reel holdning. Dette eksempel understøttes af dette eksempel. 

 

Karen: Nej slet ikke 

Intervieweren: Okay. Jamen det er jo godt at høre, så umiddelbart som udgangspunkt, ikke noget 

ubehageligt, med den oplevelse du lige har prøvet 

Karen: Nej 

Intervieweren: Okay, det er godt. Det er det vi et eller andet sted håber på at vi hører. 

Karen: Ja 

 

“Okay, det er godt. Det er det vi et eller andet sted håber på at vi hører.”  har samme konsekvenser 

som beskrevet ovenfor.   

 

Der bliver generelt igennem alle interviewene, holdt fokus på at runde alle spørgsmålene, fremfor at lytte 

til svarene, og derefter agere ud fra det. Det er vigtig at bide mærke i svarende, for at være sikker på at 

svarene bliver uddybende nok til at det ikke bliver indforstået (Forelæsning Mikkel Bille, 8 Oktober 

2018).     

 

Vi har i analysen fundet fejl der indikere at interviewene ikke er udført på korrekt vis. Vores data er 

derfor blevet manipuleret og kan ikke bruges til at udvide vores vidensfelt eller besvare vores 

arbejdsspørgsmål. Dette har vi været opmærksomme på, så der kan indsamles brugbar empiri ved næste 

interview.  
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Evaluering 
Ved første dataindsamling på plejehjemmet, kan vi nu samle hovedelementer som er afgørende for at 

vores design bliver bedre. De ældre havde i denne omgang mest hardwaren at forholde sig til, da filmen vi 

viste dem var relativt kort.   

Headsettet størrelse, vægt, pladsmangel til brillerne, samt ledning var nogle af de punkt der stod ud i 

observationen. Vi skal altså i vores teoretiske design af hardwaren gøre den mere handy, personlig og 

ledningsfri.  

Vi ved at den bedste oplevelse af VR er når personen bliver immersed. Vi fandt ud af længden på spillet 

er afgørende for oplevelsen af immersion, og derfor skal oplevelsen vare længere tid.  

Vi erfarede også at selve komforten skal være i højsædet når de ældre skal afprøve VR. Det gælder især 

for de ældre med fysisk besvær og afgrænsninger. Det skal føles trygt at sidde ned i stolen, især når man 

ikke kan se sine omgivelser i den virkelige verden.  

Vi har ikke taget nogle af de indsamlet svar fra første interview med, da de som sagt ikke er udført på 

korrekt vis. Vi har i stedet gjort os en erfaring, og vil bestræbe os på at mestre kundskaben i at udføre et 

godt interview.   

 
Figur 1 - Hevners tre-cyklus model første evaluering 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 31 af 66 

Anden data indsamling og behandling 
To dage efter første iteration, tog projektgruppen på plejehjemmet igen. Denne gang skulle de samme 

personer fra plejehjemmet udsættes for en længere VR oplevelse, samt endnu et interview. Vi valgte en 

VR oplevelse der hedder Apollo 11, hvor spilleren er med på Apollo 11 månerejsen med de berømte, 

Armstrong, Aldrin og Collins. Vi valgte igen at præsentere de ældre for en siddende oplevelse, men denne 

gang for en markant længere oplevelse, og med væsentligt flere indtryk og en mere intensiveret 

fornemmelse af at, være i bevægelse. Igen, uden interaktion med controller. Oplevelsen starter ud med at 

spilleren får fornemmelsen af at, være med i forberedelsesrummet, inden rumrejsen, et rum præget af 

60’er indretning, og et fjernsyn der viser Kennedys berømte tale, om at USA skal til månen inden årtiets 

udgang. Herefter deltager spilleren i opstigningen op af raketten med elevator til indgangen, og oplever 

hele opstigningen inde i rumraketten, op igennem atmosfæren og ud i rummet. Til sidst oplever spilleren 

visuelt, at svæve vægtløst i rummet med udsyn ned til jorden, hvorefter blikket fanger Apollo 11 raketten 

sætte afsted mod månen. Her slutter deres anden oplevelse med VR. De ældre blev ikke introduceret for 

andet VR under denne iteration, så de dermed kun skulle forhold sig til denne ene oplevelse de havde.  

Desværre er der kun tre af af de ældre, fra det første besøg, der dukker op. I det ene tilfælde skyldes det 

sygdommen demens, som desværre gør at Karen ikke kan huske hun har mødt os eller prøvet VR før. Den 

anden person der ikke dukker op er Tine. Tine har sclerose og er gangbesværet i en sådan grad, at hun har 

svært ved at bevæge sig rundt på plejehjemmet. Turen op til lokalet, vi har fået tilknyttet af plejehjemmet, 

er lang for Tine. Det er på fjerde sal og et godt stykke væk fra elevatoren.  

De tre tilbageværende deltager er Peter, Ingeborg og Eskild. De har alle forskellige meninger og 

opfattelser af oplevelsen med Apollo spillet.   

Anden observation 
Den første til at prøve VR var Ingeborg, som hverken har visuelle eller fysiske udfordringer. Det eneste vi 

igen skulle være opmærksomme på var, at hun havde sin paryk på. Vi introducerede kort, hvad Apollo-11 

oplevelsen ville indeholde. Derudover spurgte vi hende, om hun forstod engelsk, da John F. Kennedys 

tale var på engelsk. Ingeborg forstod engelsk, så derfor havde vi ikke brug for at oversætte JFK’s tale for 

hende. Da JFK’s tale er lang, afbrød vi og fortalte, hvis hun ønskede at komme videre til næste scene, 

måtte hun gøre os opmærksomme på dette. Ingeborg ønskede at vi skiftede scene, da JFK’s tale var lang. 

I næste scene var hun med i rumraketten. Ingeborg tog selv initiativ til at kigge rundt. Flere gange under 

oplevelsen bevægede Ingeborg sine fødder rigtig meget. Derudover var hun meget fascineret af spillet. 

Ligeså snart at hun tog brillerne af, nævnte hun flere gange, at det var en ”helt fantastisk oplevelse”. Efter 

endt oplevelse, blev Ingeborg interviewet. Kort tid efter interviewet, kom Ingeborg tilbage. Hun synes at 

vi næste gang bør have nogle til at holde de ældre i hånden. Hun forklarede at det ikke var fordi, at hun 
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var bange, men dette var noget som hun kunne forestille sig de andre ville have brug for. Ydermere sagde 

hun, at det ville være rart at vi snakkede imens, at de ældre prøvede VR. Det fortolker vi som, at hun 

søgte en mere social interaktion. 

Næst efter Ingeborg, kom Peter. Han var meget spændt på oplevelsen. Vi informerede også Peter, om at 

han måtte sige stop eller skift, hvis han enten ikke ønskede at prøve længere eller ønskede at skifte scene. 

Peter havde ikke gode engelskkundskaber og vi måtte undervejs give et kort resumé af JFK’s tale. Derfor 

tog det ikke lang tid før, at han ønskede at vi skiftede scene. Dette ser vi som en utilsigtet effekt, at 

programmet foregik på engelsk frem for på dansk, da Peter derfor ikke får fuldt udbytte af oplevelsen. Da 

Peter har dårlig førlighed, kiggede han ikke lige så meget rundt som Ingeborg gjorde. Vi fik dog et 

indtryk af at han havde en god oplevelse, da han flere gange under oplevelsen rykkede rundt på sine 

fødder, specielt da rumskibet tog afsæt, hvilket tyder på at han levede sig godt ind i oplevelsen. 

  

Efter Peter, kom Eskild som den sidste deltager. Eskild virkede igen meget afslappet omkring oplevelsen. 

Vi mindede Eskild om, at hvis han ikke ønskede at fortsætte eller noget generede ham, måtte han sige til. 

Da vi gav Eskild VR-brillerne på, synes han at de sad alt for stramt, og vi måtte løsne dem. Vi spurgte 

ligeledes Eskild om han forstod engelsk, da JFK’s tale ville foregå på engelsk, hvilket han nikkede ja til. 

Da vi fjernede stolen, som de andre to deltagere havde siddet på under Apollo 11 oplevelsen, observerede 

vi at selve billedet blev mere skævt. Vi måtte derfor afbryde og spørge Eskild om det han så generede 

ham, hvilket han ikke synes det gjorde. Efter første sceneskift gav det et sæt i Eskild og han holdte fast i 

sin armlæn på kørestolen. Scenen der gav Eskild et sæt, var en stille scene hvor man stille og roligt flyver 

ned på en grund, hvor Apollo-11 rumraketten står. Dette fortolker vi som, at det kunne virke ubehageligt 

for Eskild, da ingen af de andre scener han har oplevet med VR, har haft denne form for skift eller 

bevægelse. Dette må vi tolke som en overstimulering, der er en kombination af flere visuelle og aurale 

elementer, i form af vibration, bevægelse, samt høje og skarpe lyde. Efter lidt tid måtte vi igen 

kommunikere og gøre ham opmærksom på, at han frit kunne kigge rundt, da Eskild hverken prøvede at 

rotere rundt eller bevæge sit hoved under oplevelsen. Frustreret siger Eskild, at brillerne sidder meget 

skævt og han ikke kan se ordentligt. Vi formoder at Eskild stadig er tilbageholdende, hvad der angår VR. 

Derudover kan hans pladsmangel, på grund af sin kørestol, også have en stor indflydelse på, hvorfor at 

han ikke bevæger sig nok rundt. Han fik derfor ikke fuldt udbytte af denne VR-oplevelse.  

 

Analyse af andet interview  
Peter er fra start af meget positiv omkring hans oplevelse med VR. Den længerevarende oplevelse, frem 

for den sidste som var mere kortvarig, er han også mere begejstret for.   
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Intervieweren: det tør siges.. men igen, først og fremmest, hvordan føltes det?  

Peter: fantastisk  

Intervieweren: jaer? 

Peter: jeg sad jo ude i rummet  

Intervieweren: jaer? 

Peter: helt utroligt  

Intervieweren: jaer.. hva, hvad tænker du? 

Peter: oplevelsen 

intervieweren: ja 

Peter: det man kan komme så tæt på tingene 

(Bilag 2) 

 

Her ses det tydeligt at Peter finder VR oplevelsen meget spændende. Han virker til at have levet sig meget 

ind i oplevelsen hele vejen igennem, hvilket betyder at immersion er lykkedes.    

 

Intervieweren: hvordan.. kan du prøve at sætte nogle ord hvordan det var at have det på så lang tid 

den her gang? 

Peter: det var, det var godt 

Intervieweren: ja 

Peter:bedre end sidst 

Intervieweren: ja  

Peter: fordi så var omverdenen lukket ude 

(Bilag 2)  

 

For Peter har varigheden af spillet, en stor betydning for hvor meget han lever sig ind i det. Man får 

generelt indtrykket af at Peter gerne vil forsvinde væk i denne verden, da han føler sig mindre begrænset. 

Peter har som sagt nogle fysiske handicap, som gør at han har nedsat førlighed. Dette ses også i næste 

eksempel, hvor Peter fortæller, hvad der kunne gøre det bedre.  

 

Intervieweren: Ja, jaer okay. Hvad ku du, kunne du forestille dig, hvordan den her VR oplevelse, 

altså virtual reality oplevelse, kunne du forestille dig hvad der skulle til for at det kunne blive mere 

interessant eller sjovere? 
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Peter: mere, mere, altsåå større, større 

(Bilag 2) 

 

Det er altså vigtig at vores design af et VR-spil, har et indhold med oplevelser, som giver en wow-effekt, 

samt at det vare lang tid nok til at indlevelsen bliver god.  

 

Intervieweren: ja nemlig, så det var ikke noget der, hvis du skulle prøve at sætte ord på det, hvis du 

sådan overordnet skulle prøve at sætte ord på det  

Peter: jeg kunne godt tænkt mig at være ude i rummet, altså sådan svæve rundt derude  

Intervieweren: ja. det gav dig en følelse af det? 

Peter: ja 

(Bilag 2) 

 

Her ligger Peter vægt på, at han gerne vil svæve ude i rummet, fremfor at sidde inde i et rumskib og 

kigge ud. Dette kan vi tage med til eftertanke, når vi skal designe vores eget spil, så der er flere 

valgmuligheder, fremfor kun én mulighed. Så der først opleves begrænsede omgivelser, der via 

simpel interaktion kan åbne op for et stort åbent rum, hvor der kan bevæges frit.  

 

Intervieweren: fik du så stadig fornemmelsen af at lidt var dig der gjorde det, eller hvordan? 

Peter: jeg var tilskuer  

Intervieweren: du var tilskuer? 

Peter: ja 

Intervieweren: så fornemmelsen af at du var tilskuer var der stadigvæk? 

Peter: det skulle også kunne være sådan at man kunne stille på nogle knapper 

Intervieweren: ja okay 

Peter: jeg følte, som når man pegede på tingene  

Intervieweren: ja 

Peter: sååeeh, skiftede, altså så ændrede billedet sig 

Intervieweren: ja  

Peter: så, så man er med i processen  

(Bilag 2) 
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Dette kan vi tage med videre, så der næste gang kan afprøves hvad de siger til yderligere  interaktion, 

da der tydeligvis er interesse for det. På den måde kan vi spore os bedre ind på hvilke slags 

interaktive elementer vi skal have med, og hvor meget.   

 

Interviewet med Eskild starter ud med et udsagn om en hændelse som er foregået under VR spillet. 

Her har brillen ikke siddet rigtigt, og Eskild har derfor ikke set videoen tydeligt i starten. Der begås 

den fejl, at Eskild bliver bedt om at beskrive sin oplevelse, men det kan forstås som om at han skal 

beskrive den, uden den uheldige start. Derfor vides det ikke om Eskild faktisk mener at det var en 

utrolig flyrejse ude i rummet.   

 

Intervieweren: Sååå selvfølgelig lidt uheldigt du oplevede lige lidt dårligt lige den første del af det 

der...meeeen. 

Eskild: Ja, det går nok. 

Intervieweren: Jeg håber du har lidt at reflektere på alligevel. Men hvis vi prøver igen at stille dig 

spørgsmålet, kan du beskrive hvordan oplevelsen var den her gang? 

Eskild: Jaer, altså det jeg oplevede, det var jo sådan en utrolig flyrejse ude i rummet. 

(Bilag 2) 

 

Det virker dog på Eskild som om han har haft en god oplevelse alligevel. Eskild sætter ordet 

“utrolig” på sin oplevelse. Der kan dog spekuleres i om han mener det, for når vi spørger ind til 

oplevelsen bliver Eskild mere skeptisk.  

 

Eskild: ja så skulle der jo være, som et supplement her, den, det jeg har set manglede indhold.. 

Intervieweren: ja, okay 

Eskild: Det har jo for eksempel intet med en film at gøre for eksempel... 

Intervieweren: nej nej, nej  

Eskild: ...overhovedet ikke. Så... 

Intervieweren: Så for dig er det indehold? 

Eskild: ja altså her var det jo bare at få det..for at sige det rent ud, jeg fik meget lidt ud af det.   

(Bilag 2) 

 

Da intervieweren spørger mere ind til hvad dette skyldes, så forklare Eskild at han ikke kan relatere 

til det. Eskild vil altså gerne have noget fra sin dagligdag med ind i spillet, så han har noget at 
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forholde sig til. Hvorfor han snakker så positivt i starten om oplevelsen, kan skyldes at han ikke har 

haft tid til at synke indtrykket. Eskild har dårlig hukommelse og skal derfor mindes om, hvilke 

oplevelser vi har vist ham. Dette kunne også bidrage til den noget forvirret holdning han har 

angående hans præferencer.  

 

“Nej men den er vel i for sig ikke så forskellig som når man foretager en flyrejse, og bare sidder og 

kigger ud af vinduet. Så vi er jo tæt derpå.” (Eskild 02:08, bilag 2)  

 

Tidligere i interviewet har Eskild ellers givet udtryk for at han synes oplevelsen er lidt kedelig fordi 

den ikke kan relateres til hans hverdag. Nu siger han, at han gerne vil have mere action. Eskild 

modsiger altså sig selv to gange i interviewet. Vi vil derfor teste om Eskild fungere bedre i et spil, 

hvor han får stillet valgmuligheder til rådighed, som for eksempel hvilken vej han skal gå eller 

hvilket spil han vil spille. Dette ville måske give Eskild mulighed for at danne sig en holdning til, 

hvad han synes er godt og hvad der er dårligt.  

 

Interviewet med Ingeborg starter ud med en afklaring angående hendes oplevelse ved dagens test. 

Ingeborg er i modsætning til Eskild, meget positiv over sin oplevelse i VR. Dette kommer blandt 

andet til udtryk her: 

 

“Ja, for det første så sidder man jo og tænker, det her, det en gave, jeg har godt hørt om det i radio 

og tv, men det her var meget mere, at man følte at man var med” (Ingeborg 00:59, bilag 2) 

 

Spillet har også givet Ingeborg en følelse af at være med, altså immersion, hvilket er en vigtig del af 

oplevelsen af VR.  

 

Ingeborg: det her, det er, altså det første var en oplevelse omkring figurer og hvordan det kan, have 

en effekt, når det kommer frem på den tredimensionelle måde som det gør, ik 

Intervieweren: ja, altså du henviser til det med fiskene sidste gang 

Ingeborg: ja, ja altså, det var også en kæmpe kæmpe oplevelse, helt sikkert, men det her det var 

reality. 

(Bilag 2)  
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Dette er endnu et eksempel på at Ingeborg klart og tydeligt har følt immersion virkede godt, hvilket 

gav hende en bedre oplevelse. Immersion bliver bedre des længere tid personen er i spillet, da der er 

længere tid til at glemme tid og sted. Ingeborg kan godt lide at leve sig ind i spillet, og er meget 

nysgerrig på alle elementerne deri. Hendes nysgerrighed understøtter endnu mere hendes oprigtighed 

i at være begejstret for VR.    

 

Evaluering af første iteration 
Ud fra anden observation runde og efterfølgende interviews, virkede immersion godt, ved at spillet havde 

en længere varighed. Vi kan konkludere, at der kan bygges sociale elementer ind i applikationen. Der 

observeres tegn på overstimulering. Dette kan løses ved at lyd og billede skal hænge sammen for at opnå 

optimal oplevelse. Her kunne det også være en idé, at der skal tages nogle valg i oplevelsen, for eksempel, 

om man vil køre til højre eller venstre i bussen, og resultatet af dette valg, er derfor forskellige. Derfor 

skal der i næste forsøg testes om interaktion er mere fordelagtigt for de ældre i VR verdenen. Nemmere 

og bedre muligheder for at spænde headsettet, er også efterspurgt. Ved yderligere observation kunne der 

konkluderes, at vores VR spil er nødvendigt at være udviklet på dansk, med dansk skrift/tale. 
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Figur 2 - Hevners tre-cyklus model. Evaluering af første iteration  

Tredje data indsamling og behandling 
Tolv dage efter sidste besøg på plejehjemmet, tog vi derud igen. Denne gang havde vi forberedt, at de 

ældre skulle afprøve controllers, dog stadig i siddende position.  Det valgte spil foregår i en 

forlystelsespark, hvor der er flere spil spilleren får lov at afprøve. Spillene i forlystelsesparken kan både 

være oplevelser, hvor man ikke skal foretage sig noget, eller spil hvor man skal være aktiv. For eksempel 

en oplevelses tur i en rutsjebane eller teatret. Vi havde udset os tre spil i forlystelsesparken, der virkede 

overskuelige, ikke for fysisk udfordrende i en siddende position, samt genkendelige fra virkelige 

forlystelsesparker. Første spil var i en skyde-bod med cowboy tema. Her bliver controllers til pistoler, og 

kun en knap (trigger) er i brug. I andet spil bliver controllers brugt som hammere, og det gælder her om at 

slå pingvinerne, som kommer op ad hullerne. I dette spil skal triggeren holdes nede, for at holde fast på 

hammeren. Det er den eneste knap der benyttes i dette spil. Spillet er mere fysisk aktivt end første spil, 

dog kun med over-kroppen og armene. I det sidste spil skal deltageren kaste bolde op i huller, for at 

indsamle point. For at holde fast på bolden holdes triggeren inde, og slippes først når bolden kastes. Dette 

spil kræver samme fysiske færdigheder som spillet før, men er dog mere stille, da spilleren kan tage det, i 
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sit eget tempo. Da de ældre havde prøvet de tre spil, var der fri leg i forlystelsesparken. Der blev blandt 

andet prøvet en rutchebanetur, som vi ellers havde troet var for vild, da ingen fra projektgruppen kunne 

klare den uden at få kvalme.   

Ingeborg og Eskild har deltaget til denne forsøgsrunde, samt deltaget i et efterfølgende interview. Peter 

var syg, og meget ked af ikke at kunne deltage. Tine henvendte sig, hvilket bekræfter at det ikke var VR 

der havde afskrækket hende fra at dukke op til anden omgang, men den fysiske lange tur. Desværre havde 

vi ikke regnet med at se hende, så vi havde ikke forberedt noget til Tine. Som sagt har Tine sclerose, og 

kan derfor ikke bruge sin ene hånd. Vi viste hende en film i VR, så hun ikke havde taget den lange tur 

forgæves.  

 

Analyse af observation: 
Eskild: 

Ved første forsøg for interaktivt VR, som under de tidligere forsøg var oplevelser, uden interaktion, 

udviste Eskild stor begejstring for at have styring. Han havde svært ved ikke at trykke på den store runde 

knap, der i Summer Funland, åbner hovedmenuen. Derfor skulle vi gentagende gange, hjælpe ham med at 

gå tilbage til den interaktive oplevelse i spillene. Dette kunne undgås ved at knappen enten er deaktiveret 

eller fysisk fjernet fra controlleren. Han havde svært ved at løfte controllers, fra hans kørestols armlæn. 

Han havde svært ved at samle de interaktive objekter op i spillene, skød langsomt og havde svært ved at 

visuelt kunne finde objekterne i 3D-rummet. Dette kunne afhjælpes ved at objekterne i spillet var mere 

centralt positioneret. Han kom til at rotere rummet, uden fysisk rotation ved styring på controllerens, store 

runde knap. Vi måtte rotere Eskilds kørestol, da vi på daværende tidspunkt ikke kendte til denne funktion. 

Denne knap kunne deaktiveres eller fysisk udelades i et redesign. Han var tilbageholdende for at skyde 

whiskyflaskerne og brugte kun den ene hånd, på trods af at begge kunne bruges i spillet. Derfor kunne der 

fordelagtigt styres med en enkelt controller, og herefter kunne spillets sværhedsgrad tilpasses. Han syntes 

ikke at hans evner var gode nok til spillet. Dette kunne kompenseres med et mere tydeligt 

belønningssystem for hvert objekt, der bliver korrekt ramt i spillet. Han havde ofte kommunikation med 

os under spillet omkring hans unge dage, og tidligere erfaringer i den virkelige verden. Virkede ikke 

særlig ’immersed’. Dette kunne begrænses, ved at han var alene i rummet.  

Eskild havde svært ved at se hammerne i spil 2, placeret i siden af pingvin-kassen, der skal bruges til at 

slå på pingvinerne og havde svært ved at holde aftrækkeren nede, for at holde fast på hammerne. Han 

tabte gentagende gange hammeren. Han nævner dog at spillet er skægt, kort efter han tabte hammeren. 

Dette kunne optimeres ved, at man ikke skal holde aftrækkeren inde for at holde fast på hammeren, men 

blot trykke en enkelt gang på aftrækkeren. Vi måtte ofte rulle Eskild frem og tilbage i kørestolen, for at 
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hans position var tilstrækkelig til at bruge spillets funktioner. Vi måtte afbryde spillet, da han ikke havde 

mulighed for at ramme objekterne. Dette kunne forbedres ved optimeret kalibrering af headsettet. Eskild 

slår langsomt og blidt på pingvinerne. Derfor kunne han ikke få ramt, på nogen af dem. Dette ville kunne 

forbedres ved at spillet ikke forventer voldsomme og større bevægelser, i relation til virkelighedens 

værktøj. Dog ville dette også eliminere den dialetiske indlevelse hos brugeren. I spil tre med boldkast, 

glemte han, hvad han skulle i spillet, eller blev i tvivl om formålet. Han fandt dog hurtig tilbage med en 

mindre vejledning. Dette kunne optimeres ved at spillet gentagende gange, gav hjælp hvis der er større 

pauser i interaktionen med objekterne. Eskild kastede med bolde og kunne gentagende gange ramme 

pointtavlen. Dette spil var tydeligt det bedst tilpassede spil til Eskild. Han blev her også nysgerrig på 

spillets pointsystem, og ville sammenligne hans resultater med maks point, som vi manuelt måtte 

udregne. Dette ville kunne afhjælpes, ved at point automatisk blev vist i relation til maks-point i spillet.  

 
Ingeborg: 

Ingeborg havde svært ved at nå objekterne i første spil, da kalibrering af headsettet var misvisende. Hun 

fik dog fat på begge pistoler, og brugte begge hænder. Dog foretrak hun at bruge højre hånd, da hun var 

højrehåndet, og brugte hovedsageligt kun den ene hånd til at skyde med. Dette kunne i spillet forbedres 

ved at der kun er et våben, der skal samles op, for at starte spillet, da begge våben i dette tilfælde, skal 

samles op. Det skal samtidig kunne bruges med begge hænder, alt efter præference. Ingeborg siger at 

objekterne ikke er svære at ramme. Hun leder dog lidt længe efter objekterne, på trods af pile der 

indikerer objekternes placering i spillet. Objekternes størrelse kunne her gøres større eller afstanden til 

objekterne kunne minimeres, eller pilene ovenfor objekterne kunne tydeliggøres. Hun var modvillig til at 

skyde mændene i anden del af skydebanen. Hun syntes det var stygt, på trods af at hun godt var klar over 

at det blot var papfigurer. Dette kunne elimineres ved udelukkende at anvende objekter.  

I spil to med hammerne, havde hun ligesom Eskild, svært ved at finde hammerne placeret i hver side af 

spillet i bunden. Hammerne til pynt i toppen af spillet tog i stedet hendes fokus fra værktøjerne i spillet. 

Dette kunne forbedres ved kun at have de nødvendige objekter i spillet, uden duplikater, der ikke er 

interaktive objekter. 

I spil tre havde hun  svært ved at ramme figurerne. Ingeborg ramte også bimberne i spillet, fik et lille sæt i 

kroppe nhver gang, og stillede selv spørgsmål til, om man skulle undgå dem, for ikke at blive såret i 

spillet. Dette kunne yderligere tydeliggøres ved haptisk feedback i controllers, eller en tydelig indikator 

på at bomben ikke må rammes. I spillet var der ikke nogen indikation på dette, udover almen intuition. 

Efter et minuts tid i spillet, tog hendes bevægelser fart, og hun begyndte at ramme mange af pingvinerne 

hvilket er tegn på at immersion indtog. 
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I spil tre, hvor hun skulle kaste med bolde, havde hun svært ved at tage fat i boldene i starten. Dette kunne 

forbedres ved at boldene var tydeligere, evt. i et andet farveskema end selve omgivelserne. Hun fik hurtigt 

styr på spillet, på trods af en større afstand end optimal kalibrering af udstyret havde haft. Der foregår 

meget kommunikation mellem Ingeborg, og os omkring handlinger i spillet. Ikke så meget i forhold til 

hjælp, men mere omkring oplevelsen og værktøjerne i spillene. Her ville det være fordelagtigt at der 

kunne foregå interaktiv kommunikation i spillet, hvis der ikke er andre tilstedeværende. Hun ville meget 

gerne fortsætte spillet med bolde, og prøvede at finde flere bolde frem, på trods af spillet var slut. Dette 

kunne løses simpelt, ved at der kunne kastes med flere bolde. Ingeborg vil prøve flere forlystelser, og 

prøvede en lang rutschebane-tur, som var en oplevelse, uden interaktive elementer. Hun blev meget 

benovet over, at der var en der sad ved siden af hende, på trods af det blot var en NPC (computerstyret 

avatar). Her indlevede hun sig dybt i den virtuelle verden, og syntes at omgivelserne var smukke og 

spændende. Flere gange grinte hun af oplevelsen, og bevægede hovedet til siderne for at observere 

omgivelserne. I rutchebanens ’loops’, bevægede hun hovedet opad, og blev fanget af rutschebanens 

forløb, som hvis turen foregik i virkeligheden. Hun sad også og rokkede med hele kroppen i samme 

forløb som rutchebanen, som kunne indikere at oplevelsen føltes virkelighedstro, særligt med henhold til 

rationel tilstedeværelse. Hun ville prøve flere forlystelser herefter. Vi gav hende valget mellem at prøve 

oplevelser uden interaktion, eller spil med interaktion. Hun valgte oplevelse og prøvede en emuleret 4D 

biografoplevelse der viste vores solsystem, hvor man blev rykket ind i lærredet. Dette kunne både ses som 

generel nysgerrighed, men også et valg der opvejer ‘immersion’ højt, da den tidligere oplevelse i 

rutchebanen virkede rationelt immersiv.   

Analyse af tredje interview 
Eskilds første reaktion på at afprøve controllers er positivt, dog finder han det kompliceret at bruge dem. 

Dette uddyber han også længere henne i interviewet.  

 

Intervieweren: mmh.. hvad synes du om de her kontrollers du skulle bruge i dag? 

Eskild: jeg synes ikke de var så nemme at betjene, men altså, når man havde vænnet sig lidt til det, så 

gik det 

Intervieweren: mmh 

Eskild: det krævede lidt øvelse  

(Bilag 3) 

 

Han mener dog at det ikke ville blive et problem på længere sigt, da træning og øvelse af 

færdigheden ville komme til hans fordel. På den korte tid han prøvede controllers, synes han allerede 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 42 af 66 

selv at han havde forbedret sig. Altså er kontrollers ikke noget teknologisk skræmmende apparat, 

som virker uforståeligt at bruge. Dette hænger dog ikke helt sammen med at han under 

observationerne har meget svært ved at få trykket på de korrekte knapper. Det er ikke et spørgsmål 

om afskrækkelse for teknologien, men et spørgsmål om brugervenlighed. 

 

Intervieweren: hvordan synes du om det? 

Eskild: ja det var jo, eehm, mere underholdende at være aktiv  

Intervieweren: hvorfor var det, det? 

Eskild:  ja, så skulle man jo selv foretage sig noget 

Intervieweren: mmh 

Eskild: for at få det til at fungere 

Intervieweren: så det kan du bedre lide? 

Eskild: ja, det er klart, ja jeg ved ikke om det er klart, men det kan jeg bedre lide  

(Bilag 3) 

 

Selvom Eskild mener at det var lidt mere kompliceret med controllers, så foretrækker han stadig 

interaktion. Her skal det dog understreges at Eskild har svært ved at huske hvad han oplevede de 

forhenværende gange vi har været på besøg, derfor kan hans tydelige svar om at han foretrække 

interaktion betegnes som værende upålidelig. Dette kommer også til udtryk i interviewet, da han 

siger at han ikke kan huske hvornår han sidst har prøvet VR, eller hvad det gik ud på. Eskild virker 

dog til at erindre hans oplevelse fra sidst, så snart man giver ham et stikord. Vi kan derfor uddrage, at 

han kan lide interaktion.   

 

Ingeborg er meget fascineret af dagens oplevelse, og ønsker at alle på plejehjemmet skal have 

muligheden for at prøve det. Hun tror det vil have en gavnlig effekt på de ensomme ældre, der sidder 

på plejehjemmet.  

 

Ingeborg: eehm, jeg synes det er en gave, jeg synes det er simpelthen en gave og, også at fornemme 

hvor meget man selv kan gøre, tænker jeg også på alle de her forfærdelige ensomme mennesker der 

tilsyneladende er, og jeg tror også indimellem, kan de være lidt understimuleret? Og der tror jeg at 

sådan noget her ville virkelig virkelig kunne være spændende, hvis de altså ligesom får det ind  

meget, eehm, diplomatisk så de ikke bliver bange for det  

(Bilag 3) 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 43 af 66 

 

Ingeborg synes det er vigtig at udfordre sig selv, og holde hjernen i gang. Hun mener de ensomme er 

understimuleret, fordi de ikke får nok oplevelser i hverdagen. For Ingeborg er VR mentalt 

stimulerende.  

 

Ingeborg: Fordi man skal jo stimulere sin hjerne for ikke at de.. går i stå og, bliver passiviseret 

(Bilag 3) 

 

Dette er måske en af de største faktorer til hvorfor Ingeborg finder VR så berigende, eller som hun 

selv siger gentagne gange, for en gave. Ingeborg har ikke mange forslag til forbedringer, men hun 

bekræfter vores projekt i hendes begejstring. Det er hende selv der nævner ensomhed, og de 

muligheder VR giver de ensomme.  

 

Ingeborg: øh, på den måde at, at de ville kunne more sig. Man kan ikke være ensom og more sig 

samtidig, jeg tror ensomhed er sådan noget der deprimerer, tror jeg, ja jeg har det heldigvis ikke 

sådan og jeg synes at det der er meget stimulerende og sjovt og en oplevelse, jeg synes det er en 

gave, jeg er blevet meget glad af at komme med, og så alle de ting her.  

(Bilag 3) 

 

Evaluering af anden iteration 
Efter analyse af observationen og interviewene kan vi konkludere at der skal være færre knapper på 

controlleren, og de skal være placeret sådan, at man ikke ‘kan komme til’ at trykke på de forkerte 

knapper. Der bekræftes endnu engang, at der gerne må være noget interaktivt. Elementerne i spillet skal 

placeres mere centralt, og de skal synliggøres yderligere. Der skal være mulighed for kun at bruge én 

controller og vælge sværhedsgrad inden spillet går igang. Det kan også være vigtigt med et 

belønningssystem, da motivationen skal vedligeholdes uden bekræftelse af personer(os) i rummet. Da 

flere af de gamle er motorisk udfordret, er det vigtigt at der ikke nogle knapper der skal holdes inde i 

længere tid. Det er derfor også vigtigt at spillet ikke er afhængig af store og voldsomme armbevægelser. 

Samtidig skal der heller ikke være objekter i spillet, som ligner hinanden, men uden sammen funktion. 

For eksempel skal der ikke være to sæt hammere, hvor det ene sæt kan samles op, og det andet sæt er bare 

til pynt.  Der kan konkluderes at der har været et behov for at få forklaret en del, derfor er det vigtigt for 

brugervenligheden at der er en guide igennem hele spillet, der fortæller hvad der skal gøre og hvordan.  
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Figur 3 - Hevners tre-cyklus model. Evaluering af anden iteration  

Fjerde data indsamling og behandling 
Efter ønske om mere interaktion fra de ældre, blev de ved fjerde forsøg på plejehjemmet introduceret til 

Tiltbrush. Dette spil går ud på at være kreativ i et rummeligt 3D lærred. Hele rummet omkring dig kan 

derfor bruges som kanvas i 3D format, hvilket giver muligheden for at bevæge sig rundt i sin tegning. Her 

kan der også vælges forskellige universer at tegne i, for eksempel et vinterlandskab eller en nattehimmel. 

I dette spil er der også utallige forskellige udgave af pensler, der kan males med både stjerne, regnbuer, 

ild, lys og stof. Her bliver der derfor rig mulighed for at udfolde sig kreativt, samt man er afhængig af at 

kunne styre controllerne for at få en god oplevelse. Eftersom at Peter var syg ved sidste forsøg, bliver han 

denne gang introduceret til Summer Funland, som du andre spillede sidste gang, for at få en nemmere 

introduktion til kontrollers.  

Analyse af fjerde observation 
Ingeborg: 
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Ingeborg står oprejst med armene under introduktionen til Tiltbrush, hvor der både visuelt på en PC 

skærm og gennem dialog, bliver introduceret til programmets værktøjer. 

Hun virker meget åben overfor brugen af værktøjet, men står dog samtidig op ad væggen, da det muligvis 

virker som en stor mængde information. 

Hun finder programmet spændende, og spørger ofte ind til værktøjerne, for at få klarlagt informationen i 

sit eget sprog. Her kunne en visuel guide i 3D rummet være passende, for at få klarlagt informationen i 

selve applikationen. 

Ingeborg er selv kritisk over for headsettets position og pasformen på ansigtet. 

Både pallette og pensel i Tiltbrush holdes oppe, på trods af at hun allerede har valgt den ønskede funktion, 

hvor at vi som observerende må guide hende til, at hun kan slappe af i armen med paletten, efter valg af 

farve, pensel osv. Her kunne en større indikator på at værktøjet er valgt, blive introduceret og med tekst 

eller stemme, gøres opmærksom på at pensel osv. er klar til brug. 

Hun var i starten meget begrænset i sine bevægelser, da hun skulle vænne sig til det gitter, som begrænser 

room-scale arenaens ’playarea’. Her kunne et statisk gitter, i stedet for et dynamisk gitter, der reagerer på, 

at brugeren er i nærheden af arenaens grænse, tydeligere definere grænsen. Dog ville dette også medføre 

mindre ‘immersion’, da spillet ville føles meget fysisk begrænset i sin størrelse af rummet. 

Der skulle af flere omgange introduceres til hvordan at man kan ’swipe’ igennem palettens individuelle 

sider på HTC VIVE controllerens 4-delte, store, runde knap. 

Hendes bevægelser var meget små, horisontalt og vertikalt og flade (todimensionelle), på trods af at der af 

flere omgange blev nævnt muligheden for, at der kunne tegnes i alle retninger og i dybden. Her kunne en 

tydeligere guide til dybde, medføre øget fokus på at dette var er en mulighed. Hun bliver kritisk overfor 

sin tegning, og ønsker af flere omgange at slette hendes individuelle streger. Hun har nemt ved at forstå 

funktionen for at slette, men har svært ved at forstå hvordan man skifter side i palettens menu, for at nå 

frem til siden hvor værktøjet findes. Dette kunne simplificeres ved at man skifter side på en knap, ved et 

enkelt tryk. 

Hun bliver efter et kvarter, meget mere fri i sine bevægelser, og begynder her at ændre position i rummet. 

Her går det op for hende at hun kan bevæge sig rundt om sin tegning i 3D-rummet. 

Hendes bevægelser holder sig stadig meget todimensionel, og til et mindre tegneområde. 

Imens der tegnes, bliver der ikke foretaget bevægelse i rummet. Der tegnes meget stationært. Muligheden 

for at bevæge sig i rummet, og samtidig tegne kunne evt. tydeliggøres ved at der på gulvet i applikationen 

er indikatorer el. Guides der simpelt forklarer denne mulighed. 

Hun er meget åben for at få hjælp til udvidede værktøjer, og bliver benovet over skift af omgivelser fra 

univers til snelandskab. Disse skift kunne tages ud af den avancerede menu, og overføres til et mere 

simpelt værktøj, udefra paletten. 
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Hun viser interesse for de avancerede værktøjer, og bliver nysgerrig for hvad programmet har af 

muligheder, udover de kreative værktøjer. Disse funktioner er hovedsagligt til den avancerede bruger, 

eller personer der er vant til at tegne og modellere, tredimensionelt på en PC. Dog viser interessen et 

behov for at udvide værktøjerne, på trods af at standardfunktionerne i applikationen ikke er blevet 

anvendt til fulde.   

Hun glemmer fortsat at hun kan bevæge sig rundt om sin tegning, og tænker todimensionelt. 

Hun føler sig ikke indespærret ved room-scale, modsat sitting-only applikationer. 

Hun begynder at tegne i større bevægelser og i højere detaljegrad og viser umiddelbart forhøjet 

’immersion’, da hun begynder at dyrke den kreative frihed og anvende sig af dybde feltet 

 

Eskild:  

Ved introduktion til Tiltbrush stiller Eskild straks spørgsmål indtil, hvad applikationen indebærer. Han er 

åben overfor brugen af de forskellige værktøjer ved under introduktionen. Han har meget små bevægelser, 

og nævner at han ikke får særlig meget ud af at tegne. Han stiller sig herefter meget kritisk i henhold til at 

anvende de interaktive elementer, som de kreative værktøjer har. I henhold til dette er han yderst 

stationær i bevægelser, og bruger ikke rummet, stærkt begrænset af kørestolens låste position. Dette 

kunne tilføjes i vores projekt ved at optimere funktioner til siddende og mennesker med begrænset 

førlighed i benene.  

Han har svært ved at anvende værktøjerne til fulde, og kan ikke se menuerne ordentlig. Han kan ikke se 

hvad han tegner, men lægger mærke til omgivelserne/scenen i stedet. Denne effekt kunne minimeres ved 

at anvende en tom scene uden baggrund, men også ved at værktøjerne kunne simplificeres og centreres i 

synsfeltet, uden at være tilknyttet til venstre controller. Det virker ikke som om han er særlig interesseret i 

at udvælge de forskellige værktøjer og de kreative muligheder, der ellers er ved farvevalg, pensel valg og 

lign. Han skriver sit navn og går i stå, og i ender i stedet med at fokusere på bjergene i baggrunden, og 

interessen for hvad der gemmer sig bag dem. Derfor kan der i observationen af Eskild, konkluderes at 

oplevelser, frem for interaktion, virker mere indbydende. Den dialetiske tilstedeværelse virker 

fraværende, hvor den rationelle tilstedeværelse er fremtrædende, da det fremgår i observationen, at 

indlevelsen i oplevelser virker mere immersiv.  

 

Peter (Summer Funland) 

Peter har svært ved at samle pistolerne op fra sin plads i første spil, skydespillet. Han holder sine hænder 

tæt på, men ikke helt ned til pistolerne. Dette kunne løses ved at man kunne samle pistolerne op, ved et 

større felt der reagere, fremfor at hænderne skal ramme objektet. Han skyder ofte og over det hele, i stedet 

for at gå efter spillets skydeskiver, som består af whiskyflasker. Han skal ofte korrigeres til hvad han skal 
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ramme, og trykker flere gange på aftrækkeren, uden at sigte. Dette kunne evt. være en effekt af at hans 

hænder spænder om aftrækkeren på controlleren, men også at spillet giver muligheden for at skyde, uden 

der sigtes på objekterne, og at målene ikke er tydelige nok. Ligeledes bruger han kun højre hånd til at 

skyde, og nævner at han har svært ved at sigte med venstre. Derfor kunne en mulighed for at bruge en 

enkelt pistol være at foretrække, da den ene hånd alligevel bare ligger og hviler på hans skød. 

Han vælger at prøve en oplevelse, og tager en rutsjebanetur. Han sidder meget stift og fremadrettet, og 

benævner at han sidder dårligt i stolen. Derfor kunne en ergonomisk stol med armlæn være et bedre 

alternativ, da vores stol er en almindelig spise-stol med rotation. Han bliver umiddelbart fanget af spillet, 

og sidder meget stille. Der ingen kropslig reaktion på hverken omgivelserne eller rutschebanens forløb. 

Dette kunne som fejlkilde nævnes at han sidder dårligt i stolen, og er bange for at falde af. Dog nævner 

han efter turen at klokken gjorde ham forskrækket. Dette element er måske for højt i lydbilledet, til at det 

af de ældre foretrækker funktionen. 

Han rykkes frem i stolen for at prøve whack-a-mole spillet med pingviner. Her har han meget svært ved at 

ramme dem, og får ikke ramt på nogen af dem. Derfor vælges der et andet spil, hvor der igen blot er tale 

om oplevelse, uden interaktive elementer. Dette er en tur i en 4D biograf, Oplevelsen er en repræsentation 

af vores solsystem, hvor hans reaktion virker til at han er ’immersed’, særligt med henhold til den 

rationelle indlevelse. Dette ses ved at der er meget kommunikation for resten af testen, hvor der i denne 

oplevelse ikke snakkes.  

 

Analyse af interview  
I interviewet ligger Ingeborg meget vægt på bekræftelse af at det hun gør inde i spillet er rigtigt. Dette er 

svært at give hende, da det er et meget kreativt univers hun har været en del af, hvor intet er rigtigt eller 

forkert.  

 

Ingeborg: ja, det gør jeg, jeg føler mig meget fri ja, der - der er en anden værdinorm i det her synes 

jeg, i synes jo det var så fint det jeg lavede, og jeg, jeg morede mig, jamen så, det er jo en vældig god 

ting, ik 

Intervieweren: når du siger værdinorm, hvad er det så for nogle værdier du ligger i det? 

Ingeborg: hmm, værdier, værdier altså, man kan altid godt lide at blive bekræftet, og og det synes jeg 

at jeg føler mig her, bekræftet, altså det jeg lavede var fint nok 

(Bilag 4) 
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Dog bekræfter det at der i vores design er behov for en motiverende guide, der både kan hjælpe og give 

opmuntringer undervejs i spillet.  

 

Da Peter blev interviewet blev han spurgt ind til designet af headsettet, og her havde en helt konkret 

løsning til hvordan det ville være nemmere for ham at bruge.     

 

Intervieweren: hvad skulle der til for at brillerne sad bedre? 

Peter: der skuu, de skulle sidde ligesom almindelig briller, bare tillukkede, som sådan nogle sugepropper, 

der, der sidder og.. på brillerne  

(Bilag 4) 

 

Peter har som beskrevet tidligere briller, som han er afhængig af. Hans briller er for store til at passe ind i 

headsettet, og det gør derfor ondt når han har dem på. Det ville derfor være optimalt for Peter at have 

briller med indbygget linser, så han kan undvære sine briller.  

Under interviewet kommer Peter flere gange ind på nogle kritiske punkter omkring hardware, dog  siger 

han flere gange at  den fascinerende oplevelse kompensere for de negative ting. Når han bliver spurgt ind 

til softwaren, bliver der igen lagt fokus på at det stadig er nyt på spændende.  

 

Intervieweren: så du ser ikke nogle fejl og mangler ved det lige nu? 

Peter: nej nej, ikke.. fordi det det er så nyt for mig, så det, det er jo lidt af en oplevelse. ligesom at 

rejse et sted han, man er helt fascineret af landet, men ser helt bort fra at det måske ligger i en 

borgerkrig eller der sker forfærdelige ting 

(Bilag 4) 

 

Det ville derfor kræve en del mere øvelse og tilvendelse til VR før der kan gives konstruktiv kritik.  

Til sidst giver Peter udtryk for at han mener der er rigtig eller forkerte svar.  

 

Peter: så håber jeg at jeg har svaret rigtigt på spørgsmålene 

Intervieweren: der er skam ikke nogle rigtige eller forkerte svar her 

Peter: nå okay..  

(Bilag 4) 
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Dette kan være en følge af de første interviews, hvor der var store rosende ord for “rigtige” og 

positive svar. Nogle af Peters svar og meget rosende ord kan derfor ses som værende til dels 

upålidelige.  

 

I interviewet med Eskild modsiger han igen sig selv fra tidligere interviews, hvor han har sagt han 

ønsker mere interaktion. Men denne gang siger han, at hvis han skal vælge imellem oplevelses VR 

eller interaktion, så foretrækker han oplevelses.  

 

Intervieweren: foretrækker du hvor man sidder og ser en film, eller hvor man interagere og bruger 

kontrollerne ? 

Eskild: så ville jeg foretrække at se en film  

Intervieweren: hvorfor? 

Eskild: tjaaa, ja hvorfor? det er vel nærmest fordi, det virker meget afslappende og mere eehmm, 

mere interessant for mig at se det der foregår, end at, at direkte være med i det 

(Bilag 4) 

 

Eskild foretrækker at han kan interagere til en vis grad. Han vil ikke bevæge mere end hans hænder og 

underarm, derfor er skyde spil gode. Det kan han både relatere til og det er action fyldt. Dette er nogle af 

de krav Eskild stiller til VR.   

Evaluering af tredje iteration  
Denne del af analysen bekræfter mange af de konklusioner vi har foretaget tidligere. Det er derfor vigtigt 

at vores design ligger fokus på motorikken og mobiliteten hos de ældre, da dette gør det svært for dem at 

interagere ordentligt. Samtidig bliver behovet for en guide også bekræftet, da der bliver guidet mere 

igennem spillet af os.  

Her skal der også lægges fokus på personernes forskelligheder. Derfor vigtigt med fokus på diversitet i 

spillet, da ikke alle er lige kreative, eller foretrækker de samme ting.  

En fællesnævner for alle  
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Figur 4 - Hevners tre-cyklus model. Evaluering af tredje iteration  

Fejlkilder under dataindsamling  
Vi har kigget på potentielle fejlkilder under dataindsamlingen, som der er blevet taget højde for ved 

analysen. Mange af de ældre har demens og kan derfor ikke alle huske hvad de har oplevet sidste gang. 

Det er derfor svært for dem at sammenligne de oplevelser de har i VR, og danne meninger om hvad de 

bedst kan lide. Derfor er mange af svarene fra Eskild også misvisende, da vi først i tredje besøg på 

plejehjemmet, fik mistanke om hans dårlige hukommelse.  

Eskilds misvisende svar giver også et indtryk af at han ikke er særligt interesseret i VR, men mere er der 

for selskabet. Eskild vil heller fortælle historier til interviewene og når han prøver VR. Derfor fordyber 

han sig heller ikke meget i sine svar.  

    

Det er også relevant at tage højde for, at de ældre som har tilmeldt sig dette projekt ikke er bange for 

teknologi. De er her af egen fri vilje og af nysgerrighed. Det er derfor ikke svært at overbevise dem om at 

VR er godt. De ældres svar til interviewene kan også være påvirket af at de er så begejstret at de kun siger 

positive ting. Der er en tendens til at de ældre er meget høflige og derfor gerne vil svare “rigtigt” i 

interviewene. Det ses blandt andet i interview med Peter. 

 

Peter: så håber jeg at jeg har svaret rigtigt på spørgsmålene 

Intervieweren: der er skam ikke nogle rigtige eller forkerte svar her 

Peter: nå okay..  
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En sidste fejlkilde er at det er en ekstra god oplevelse fordi vi alle i projektgruppen er der. De ældre virker 

altid utroligt glade for at se os. Dette gør de ældre mere tilbøjelige til kun at give positiv respons.  

 

Besvarelse af arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke indre mekanismer og processer er nødvendige for at formålet 
med VR lever op til de ældres formåen? (design rationale) 
Formålet med VR er at give brugeren en oplevelse af, at befinde sig i en anden verden. NASA 

videreudviklede VR igennem 1980’erne, hvor at det blev designet som et professionel værktøj til ‘human-

computer interaction’ (HCI) (The Franklin Institute, 2018). VR bliver primært brugt som et 

underholdnings værktøj, af den gængse borger. For at formålet med teknologien bliver opfyldt, altså 

oplevelsen af at befinde sig i en anden verden, er der nogle nødvendige mekanismer og processer der skal 

være til stede. Her er headsettet en vigtig del, da det er designet til at give en interaktiv biografoplevelse. 

For at headsettet kan skabe en illusion af tilstedeværelse, tilpasset til menneskets sanser, er der flere 

teknologiske artefakter i headsettet, der tilsammen er et teknologisk system. Dette system afhænger af en 

kombination af sensorer, kommunikationsenheder, intern og digital logik, stereoskopiske linser, 

AMOLED displays, frontalt kamera og integreret mikrofon. Disse teknologiske artefakter, giver 

tilsammen et system, der som udgangspunkt giver ‘immersion’ og kontrol over denne, som fungerer med 

alle mennesker.  

For at headsettet kan vise en applikation, kræver det at denne er kodet til både at blive vist stereoskopisk, 

men også med henhold til at kommunikere med diverse styringsenheder, intern hardware og sensoriske 

artefakter. Dette er almen software, kodet til at fungere sammen med VR’s teknologiske system. Denne 

software er som udgangspunkt anvendelig for alle mennesker, hvor det dog kræves, at der tilpasses 

hardware/software unikt i særlige tilfælde. Når vi arbejder med ældre, er dette særligt relevant, da de 

kræver at systemet virker tydeligt, responsivt, for at de ikke mister interessen for tilstedeværelsen. Når der 

sker et input, skal der fremkomme et tydeligt output. Hvis dette ikke sker kan betyde at de ældre bliver 

revet ud af VR’s formål: at opnå ‘immersion’. Ved tab af interesse, vil hverken rationel eller dialetisk 

tilstedeværelse blive opnået hos de ældre, og dermed, vil VR’s formål ikke blive opfyldt tilstrækkeligt, da 

den længere varighed, som for det meste kræves for at blive ‘immersed’, bliver brudt. Der er i vores 

undersøgelse observeret, at lyd og billede skal hænge sammen, for at de ældre ikke bliver overstimuleret. 

Derfor er en yderst lav forsinkelse for sensorisk data, og databehandling af denne, essentielt for at de 

ældre opnår længerevarende ‘immersion’, uden et behov for at bryde med den virtuelle verden, og vende 
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tilbage til virkeligheden. Lydbilledet er ligeledes vigtigt for at opnå ‘immersion’ gennem aural 

sansepåvirkning. I undersøgelsen testede vi de ældre, hvor der var opsat højttalere, da vi ville 

kommunikere med dem under introduktionen. Høretelefoner, der let kan placeres på øret, da ældre ofte 

bruger høreapparater, vil dette være en bedre løsning for indlevelsen. Samtidig giver høretelefoner en 

oplevelse af 360 graders lyd, da det i VR applikationer er muligt at placere lydelementer, hvor som helst i 

3D rummet. Dermed vil denne lyd korrespondere til position og afstand for brugeren, samtidig med at der 

kan simuleres 3D lyd, håndteret af en kombination af software på PC og i høretelefonernes stereo felt. 

Dermed vil ophøjet rationel tilstedeværelse være mulig. De fleste applikationer, hvis ikke, næsten alle, er 

udviklet til engelsktalende brugere. De ældre udtrykker at de ønsker menuer, stemmer og lignende på 

dansk, da mange af de ældre aldrig har lært engelsk. Set fra et brugervenligheds perspektiv, ville dette 

også kunne resultere i øget brug hos de danske ældre, da de selv, ville kunne navigere i applikationerne, 

uden oversættelse fra hjælpende personale.  

Der ses ved brugen af controllers i interaktive applikationer, at der ofte trykkes på knapper ved en fejl, 

som er placeret tæt ved håndfladen. Dette ses som en designfejl til de ældre, der kunne undgås ved enten 

at deaktivere disse knapper, eller fjerne dem helt fra controlleren. Der er særligt tale om ‘touchpad’ 

knappen på HTC VIVE controlleren, som ofte bruges til at bladre gennem menuer, åbne hovedmenu og 

teleporterer. Disse funktioner kunne med fordel overføres til at andre fysiske knapper, placeret væk fra 

toppen af håndens hvilende position. Knapperne skal ligeledes ikke holdes inde, da de ældre har svært ved 

at koncentrere sig både om applikationen og at holde knappen inde over længere tid. De har også svært 

ved at holde knappen inde, grundet diverse fysiske lidelser, der går ind og påvirker, deres led og 

muskelfunktion. Der kan derfor fordelagtigt designes controllers med knapper, der blot er simple 

trykknapper. Simplificeret layout af knapper og deres fysiske brugbarhed, ville kunne tilføjes til 

brugervenlighed i systemet, tilpasset til de ældres, motoriske vanskeligheder. 

I flere af applikationerne ses der i vores undersøgelse at der kun benyttes en enkelt controller til at styre, 

på trods af at der som udgangspunkt, skal bruges begge controller. Dette er et spørgsmål om spillets 

interaktion, men også om anvendelighed og dynamisk tilpasning af sværhedsgrad i spillene. Derfor kan 

der med fordel udelades den ene controller fra VR-systemet, da dette blot tillægger unødvendige enheder, 

der ikke bliver benyttet. Ligeledes kræves det af applikationen, at det er brugervenligt, og simpelt at 

benytte. Dette vil derfor kunne matches, uden yderligere komplikationer for manglende muligheder for 

styring og ‘key mapping’, og dermed opnås der brugervenlighed, uden at gå på kompromis med 

nødvendige funktioner, som ønskes fra de ældre.  
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Vi har ud fra dette designrationale, et teoretisk design til hardwaren, som tager udgangspunkt i den 

empiriske data vi har indsamlet ved test af HTC VIVE med de ældre. Ligeledes tilpasses softwaren efter 

designrationalet til den teoretiske applikation, der delvist bliver implementeret ved projektets udgang.  

 

Vores design vil rent visuelt fremstå som et socialt møde rum, som vi udvikler og programmere ved brug 

af open-source. Rummet skal designes og programmeres, så det tager sig ud som en hjemlig stue. Vi har 

ved vores observationer bemærket, at de ældre gerne vil føle sig trygge ved anvendelsen af VR. Ved at 

designe et rum som føles hjemligt, vil dette kunne give den bedste immersion og tryghed når de træder 

ind i rummet. Når de træder ind i rummet virtuelt, møder de blandt andet en sofa med et bord og fjernsyn 

lokaliseret foran sig. Der vil befinde sig et bord med to stole i et andet område/hjørne af rummet hvor der 

vil være mulighed for brætspil med andre brugeren af VR i den virtuelle verden. Der vil også kunne 

findes et område/hjørne som illustrerer et ikon der viser Tiltbrush. I sofaområdet skal det være muligt  at 

sætte sig, og starte en oplevelse i form af VR, det kunne for eksempel være valget af ”The Blu” som giver 

en oplevelse under havet. Her vil man så forlade værelset komme direkte over i oplevelsen. Ved bordet og 

stolene vil der være forprogrammeret et udvalg af spil der kan vælges imellem, såfremt de to ældre er 

enige om spillet der skal spilles. Her bliver man så en del af spillet i en tredimensionel version. Ved sidste 

området med Tiltbrush ikonet, vil der være mulighed for at blive ført ind i Tiltbrush spillet, hvor 

muligheden for at udfolde sit kunstneriske talent, og skabe kunst på utallige lærreder finder sted. Disse tre 

funktioner vil programmeres ind i vores sociale rum via emulering. De tre beskrevet områder, vil således 

fungere som genveje til de allerede forprogrammerede spil. For at diagere og hjælpe de ældre rundt i 

denne virtuelle verden, vil der være en avatar der fungere som guide og forklarer hvordan der skal 

interageres i spillet på dansk. Guiden skal samtidig være med til at motivere de ældre i spillene, da der 

igennem analysen er konkluderet at de ældre har brug for opmuntring for optimal begejstring.  

 

2. Hvilke hardware indgår i VR-systemet og hvordan skal de tilpasses til 
brugen hos ældre? 
I VR bruges der flere teknologiske artefakter for at opnå et indtryk af tilstedeværelse. Her i blandt et 

gyrometer, accelerometer og et magnetometer (Ifixit, ifixit.com, 2016). Gyrometeret opfanger rotation ved 

hjælp af jordens tyngekraft  accelerometer opfanger retning, fart, acceleration og stop i bevægelser, uden 

at jordens tyngdekraft har nogen indflydelse og magnetometeret fungerer som et kompas, ved at opfange 

jordens magnetfelt. Ligeledes har controllers samme sensorer og infrarøde punkter, IR/Laser sensorer 

opfanger disse punkter, og regner rotation og position ud i et 3D rum (Ifixit, ifixit.com, 2016). 
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Som udgangspunkt er alle disse sensorer med til at skabe et samlet input, hvor at det derefter behandles af 

hardware/software i en PC (simulation), for til sidst at give et visuelt output (rendering), der 

korrespondere til bevægelsen (Ifixit, ifixit.com, 2016). 

For at VR giver en omfattende sansepåvirkning, benyttes der vibration i controllers, for at tilføje haptisk 

feedback. Dette skaber en mindre påvirkning af følelsessansen, hvor der  tilføjes bevægelse i form af 

vibration, der korresponderer med det visuelle output. 

For at VR ikke giver en ubehagelig påvirkning af balance, er det essentielt at tage højde for at mindske 

svimmelhed ved at begrænse mulighederne for bevægelse, der ikke er påvirket af fysisk bevægelse 

(Irving, 2016). Hertil benytter man sig bl.a. at sløre den yderste del af field-of-view (FOV) ved bevægelse 

og rotation, især i programmer og ikke spil, da det ikke er nødvendigt at have fuld immersion under 

søgning og konfiguration. F.eks. i Google Earth, hvor det handler om at rejse til specifikke lokalisationer, 

og udforske området i det fulde FOV, når man er ved stedet. Når ens hoved rotere, er der ikke sløret, men 

hvis rotation uden fysisk bevægelse er tilfældet, vil svimmelhed således mindskes. 

 

Ligeledes er framerate en essentiel teknisk del af VR, da der kræves et minimum af 75 fps ‘interlaced’ el. 

90 fps ‘native’. Dette er vigtigt da øjet skal se bevægelsen flydende, uden spor af billeder, der ikke kan 

følge med den fysiske bevægelse (Kidwell, 2018). Da der ikke er nogen begrænsning for hvor hurtigt man 

kan vende krop og hoved, er det derfor vigtigt af billede-raten kan følge med. Ved afbrydelse og 

forsinkelse af frames vil der opstå svimmelhel, kvalme og ubehag, hos det fleste brugere.   

 

Inde i alle VR-headsets (HMD, head mounted display) (Ifixit, ifixit.com, 2016). Der er integreret logik i 

form af et microcontroller, der behandler data fra de interne sensoriske artefakter. Der tages output fra 

sensorerne, som bliver sendt via USB til en PC for at blive behandlet yderligere, for derefter at blive sendt 

tilbage som et visuelt og auralt data signal via HDMI og USB. 

 

Inde i et VR headset er der en integreret skærm. Denne er ofte et AMOLED-display eller et IPS-panel 

(Ifixit, ifixit.com, 2016). Hertil er refresh rate (Opdateringshastighed) essentiel for at skærmen kan have 

en synkroniseret visning af spil og programmer med høj framerate. Der regnes her med, hvor mange 

gange skærmens buffer opdateres pr. sekund. Hvor at tilhørende framerate er hvor mange billeder, der 

renderes pr. sekund. Ligeledes er latency (Forsinkelse). Hvor mange ms (millisekunder) i forsinkelse der 

er for at hele systemet opdaterer fra input til output, vigtig for at frames ikke bliver forsinket i forhold til 

fysisk bevægelse. Dette er både relevant i forhold til overførselshastighed i kabler og integreret hardware 

(“What is Motion”, 2015). Disse tekniske elementer for VR, er essentiel for alle brugere. I vores projekt 

er det relevant for de ældre, i det at de som alle mennesker har brug for de samme parametre for 
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teknologien. Det er et grundlæggende fundament for, at VR kan fungere i samspil med menneskets 

biologiske processer, med vores øjne, krop og hjernens elektriske impulser (“What is Motion”, 2015). 

Hvis headsettet skal benyttes af ældre, uden assistance fra hjælpere, kræver det som udgangspunkt at både 

hardware og software, har langt bedre brugervenlighed og tilpasningsevne.  

I vores forsøg viste det sig at de ældre kræver nogen specifikke tilpasninger af HTC VIVE headsettet, der 

også en gennemgående for andre HMD, der ikke fungere via Android, men er opkoblet til en PC via 

HDMI og USB.  

Disse headset er for tunge til brugen hos de ældre og der var gentagne gange påpegelser fra de ældre, om 

at det var hårdt for deres nakkemuskler, at holde headsettet oppe på deres hoved. Dette var på trods af at 

alle ‘head-straps’ var spændt korrekt. 

Headsettet skal ligeledes individualiseres for, at de indbygget linser passer til de ældres syn. Dette 

muliggøre at de ældre nu kan undlade at have deres briller på, når de bruger VR.  

For at de ældre med større gangbesvær og immobilitet kan finde deres siddende position komfortable, er 

der både under observationer og i de semistrukturerede interviews, anskuet at der var brug for en 

ordentlig stol. Dette er nødvendigt da mange af de ældre har dårlig førlighed i benene. Der var også brug 

for justerbare armlæn, som de ældres albue kunne hvile på, især i tilfælde af længere anvendelse. En stol 

der samtidig støtter ryggen ergonomisk.  

Headsettet skal ligeledes kunne justeres mere simpelt. Dette kan gøres ved et spænde på toppen af 

hovedet, der drejes for at stropper spændes ind. Denne knap er blandt andet kendt for at stramme sin 

cykelhjelm. Knappen skal placeres på toppen af hovedet, for at den er nemmere tilgængelig, når man har 

headsettet på, og derfor har svært ved orientere sig. De ældre har ofte problemerne med hænderne, og 

mange lider af leddegigt, sclerose og lignende sygdomme, der kræves derfor hjælp til at stramme det 

tunge headset fast til hovedet. Den simple knap ville kunne løse dette problem. 

Der kræves ligeledes en hjælper til at bære kabel, for at opnå en friere bevægelse ved rotation, da kablet 

bliver kludret rundt. Dette kunne løses ved en trådløs HDMI/USB forbindelse til PC’en. Dog har den 

nuværende teknologi inden for trådløse forbindelser til forbrugermarkedet, ikke høj nok 

dataoverførselshastighed, for at kunne overføre 90 billeder pr. Sekund til headsettet (Rogers, 2019). Det 

kræves derfor, at der enten udvikles ‘eye-tracking’ sensorer eller trådløse netværk der kommunikere ved 

større overførselshastighed. Eye-tracking sensorer ville medføre, at billederne der overføres, kunne 

optimeres til at have høj kvalitet, hvor øjet fokusere på billedet, hvor at resten af billedet overføres i 

lavere kvalitet, med færre polygoner (Rogers, 2019). Dermed kan man minimere billedets filstørrelse, og 

dermed overføre samme antal billeder, ved brug af allerede udviklede teknologier, inden for 

dataoverførsel. 
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3. Hvilke utilsigtede effekter kan der være for ældre, ved brug af VR? 
Vi har igennem analysen indsamlet data om utilsigtede effekter ved ældres brug af VR. De utilsigtede 

effekter kan, som redegjort for tidligere, opdeles i tre kategorier: risici, design fejl og knyttet til indre 

mekanismer (Jørgensen, 2018). Vi havde i forvejen for forsøgene taget højde for risikoen ved at falde i 

ledningen, da vi altid havde en til at styre den. Derfor sad de ældre på en stol som drejede rundt. De havde 

derfor ikke mulighed for at falde i den, dog blev ledningen viklet ind i stolen. Vi har derfor, som 

beskrevet i arbejdsspørgsmål 2 besluttet at ledningen undlades i vores design og headsettet gøres trådløst. 

En utilsigtede effekt som knytter sig til kategorien design fejl, er de fysiske og motoriske færdigheder 

spilleren skal være i besiddelse af, for at spille et bestemt spil. Især når der kigges på ældre kan det være 

svært, at designe et spil efter hvilke færdigheder de besidder, fordi det er meget forskelligt. Vores design 

skal derfor indeholde flere spil, så der er noget til enhver smag, og som ikke kræver hårde fysiske 

bevægelser. I samme kategori finder vi dårlig brugervenlighed. Denne design fejl, resultere i forvirring og 

manglende forståelse for spillets formål. Denne utilsigtede effekt kan lede til at de ældre slet ikke benytter 

sig af VR. Dette ses for eksempel med plejehjemmets computerrum, som kun en beboer benytter sig af 

(Bilag 5). Det er derfor vigtig at de ældre har forståelse for spillet, og dets omfang. Vi har derfor valgt at 

designe en guide, der kan motivere og hjælper de ældre inde i spillet. Guiden gør også at plejepersonalet 

ikke skal stå til rådighed, for at hjælpe de ældre. Der er dog stadig en mulighed for at de ældre har brug 

for hjælp, og at det i sidste ende ikke ville blive brugt uden hjælp fra personalet. Dette kan potentielt være 

en utilsigtede effekt ved vores design.  

En anden utilsigtede effekt i kategorien design fejl findes i hardwaren. Headsettet er ikke designet til 

spilleren bruger briller, og brillerne kan derfor ikke være inde i headsettet. Dette er et problem for ældre 

med dårligt syn, vis oplevelse bliver ødelagt, når de ikke kan se billedet klart. Designet skal derfor tage 

højde for dårligt syn, og headsettet skal brugerdesignes, så hver person får et headset med linser med 

styrke i, som er tilsvarende styrken i deres briller.  

I den sidste kategori, hvor de utilsigtede effekter er knyttet til de indre mekanismer, har vi fundet fejl 

kalibrering, som værende den mest udestående fejl i denne kategori. Denne fejl skete under tredje 

observation, hvor spillet Summer Funland blev afprøvet. Her skulle Ingeborg næsten bøje sig ned på 

gulvet for at slå, og Eskild skulle rykkes rundt flere gange. Vi vil derfor designe vores spil som værende 

et siddende spil. Den siddende position er fordelagtigt for størstedelen af de ældre.  

En anden utilsigtede effekt der knytter sig til de indre mekanismer, er VRs afhængighed af andre 

teknologiske systemer. For at VR fungere skal internet og strøm være tilgængeligt. Sammenhængen i de 

teknologiske systemer er uddybet i arbejdsspørgsmål fire.  
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Der er i VR til ældre et stærkt behov for at hardware og software bliver mere brugervenligt, men også 

individuelt tilpasset, da der er stor forskel på de ældres handicap, førlighed, intuition og generelle, 

tekniske kunnen. Ved funktioner, der ikke er tilpasset til fysisk kunnen, personlige brugerindstillinger 

som linser, samt interesse og forståelse for formålet, er der risiko for at de ældre ikke finder VR relevant 

og interessant.  

 

4. Hvilke teknologiske systemer kræves for at VR fungere på 
plejehjemmet? 
For at vores design kan lykkes og brugervenligeheden bliver optimal, kræver det at der på hver af 

beboernes værelse bliver stillet en computer med tilhørende skærm op. Hertil skal der tilsluttes et VR-

system, som består af headset, controllers og sensorer. Disse teknologiske artefakter er opbygget på 

tilkobling af internet og strøm. Da alle disse elementer er afhængige af hinanden for at fungere, er det 

vigtigt at der altid er tilkobling til et hurtigt og stabilt internet. Hvis internettet går, vil de teknologiske 

system ikke kunne kommunikere. Hvis strømmen går, vil det samlede teknologiske system ikke kunne 

fungere. Dette kan også ses som værende en utilsigtet effekt. 

Det er vigtigt at der er et VR-system i hvert rum, som er kalibreret dertil, da sensorerne går i konflikt med 

hinanden, og derfor vil ende med at kommunikere med hinanden, hvis de bliver placeret i samme rum, da 

sensorerne per system har tre kanaler, der skaber et sensorisk felt, og laseren fra sensorerne vil blive 

opfanget af to eller flere systemer. 

 

5. Hvilke teknologier kan bruges til at udvikle VR og hvordan kan et system 
sammensættes?  
Vores applikation til Virtual Reality (VR) er udviklet i softwaren, Unity 3D, som er en realtime, 3D 

gaming engine. Et software udviklings-miljø, der bruges til at udvikle 3D applikationer, og spil. Unity er 

gratis og har et stort open-source netværk, med gratis tilgængelig software til fri afbenyttelse, ofte under 

MIT-licens, tilgængeligt via hjemmesider som Github og Unity Asset Store.  

 

En applikation udviklet i Unity 3D starter som ikke kompileret software, under udviklingsprocessen, for 

derefter at blive kompileret til det ønskede system. I vores tilfælde er applikationen udviklet til Windows, 

og kompileret via Unity’s integrerede runtime ‘compiler’ til en executable (.exe) fil. 
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Figur 5 - Unity 3D Applikation,  ikke kompileret, screenshot kl. 12:32, 18/05-2019.  

 

I den kompilerede software, er Unity’s integrerede kompiler blevet anvendt, til at samle det udviklede 

system i en pakke, der kan åbnes på Windows systemer som en executable fil. Applikationen fungere i 

samspil med Virtual Reality Toolkit også forkortet til VRTK, som er et open-source VR 

udviklingsværktøj til Unity 3D, samt SteamVR, udviklet af Valve Corporation, som er en implementation 

af OpenVR’s ‘Application programming interface’ (API). OpenVR er en kommunikations protokol, der 

kan forbindes til diverse HMD’s og VR-udstyr, i samspil med SteamVR, i forsøgets tilfælde HTC VIVE. 

Netværk er muliggjort via Photon Networking, som er en tilføjelse til Unity 3D, hvor der opsættes en 

netværksforbindelse via netværksprotokollen, UDP/TCP til en Cloud Server, lokaliseret på Photon 

Networkings serverer som er placeret i Amsterdam.  

 

Når applikationen starter, oprettes der først forbindelse til HTC VIVE via SteamVR. Kort tid efter, 

oprettes der en ‘network instance’ forbindelse til Photons Cloud-server, hvor at brugeren af HMD’et, vil 
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blive placeret i et midlertidigt rum, kaldet lobby, indtil at al lokalt data er uploadet til Cloud serveren. Når 

dataene er uploadet, vil applikationen være klar til at blive brugt med multiplayer funktioner, via et HMD, 

samt med tilhørende controllers, igennem API’en OpenVR i samspil med SteamVR.  

Da dataene skal være synkroniseret over netværk, for at alle participanter ser det samme, på samme tid, 

kræves der at dataene fra flere participanter, bliver uploadet og derefter downloadet hos hver participant, 

fra Cloud-serveren. Der oprettes en ‘instance’ af objekternes placering, rotation og andre, lignende 

parametre i 3D-rummet. Disse bliver uploadet fra alle participanter, og synkroniseret både lokalt og på 

Cloud-serveren. Dette er kontrolleret af kode, skrevet i C Sharp (C#), integreret i Unity 3D, via VRTK. 

 

 
Figur 6 - Diagram for kompileret applikation.  

 

Open-Source software 

Alternativt til denne løsning kan man skabe sin egen software fra bunden. Men da dette både er en stor 

økonomisk ulempe og tidskrævende proces, er det ofte en fordel at benytte sig af open-source software 

løsninger. Open-source software, benytter sig ofte af MIT-licensen, der er en frit tilladende licens, som 

oprindelig stammer fra Massachusetts Institute of Technology. Licensen giver udviklere muligheden for 

frit at tilpasse deres egen software og modificere softwaren, samt udgive denne under andre licenser. Den 

største fordel ved open-source modellen, er at udviklere arbejder sammen under frie præmisser, uden et 
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økonomisk incitament og udgiver softwaren frit via sider som for eksempel GitHub. Herfra kan andre 

udviklere validere softwaren og tilkoble sig projektet, hvis individet bliver godkendt af de oprindelige 

udviklere til at udgive nye versioner af softwaren. Dette kan medføre at man ender med meget store 

grupperinger af udviklere, der arbejder sammen om at udvikle en specifik software, uden om almene 

rammer for organisationsstruktur. Et open-source projekt kan for eksempel  aldrig gå konkurs, da andre 

udviklere kan lave en forgrening, også kaldet for ‘fork’ af softwaren og videreudvikle under en ny 

original-version. Nye udviklerer kan koble sig på det nye projekt, og da den oprindelige software har 

ophavsret under MIT-licensen, opstår der ingen konflikt for fremtidig ophavsret. Således mindsker open-

source udvikling arbejdsbyrden i mindre organisationer, og fremmer udvikling, da mange økonomiske, 

strukturelle og tidsmæssige faktorer bliver udeladt.  

 

I vores projekt har open-source software været essentiel, for at vi har kunne udvikle et fuldt, funktionelt, 

online teknisk fundament, som man kan designe alle former for applikationer ovenpå. Ved udvikling af en 

VR applikation, uden brug af open-source værktøjer, kræver det at man er et større team, med mere tid, 

og med større teknisk kunnen. I stedet for at kode applikationens grundlæggende funktioner, såsom 

netværk, kommunikation med HMD og controllers, og lignende giver open-source software som 

‘framework’, friheden, til os som udviklere, muligheden for at holde fokus på tilpasning af designet, og de 

brugervenligheds aspekter vi har uddraget fra vores empiri til at tilpasse applikationen til de ældres 

formåen og ønsker.   

 

Diskussion  
Det kan diskuteres om VR vil overtage al socialt teknologisk interaktion i nær fremtid. Potentialet er uden 

tvivl stort. Mulighederne inden for spil, undervisning, rejse og trivsel, er enorme. Der er mange ældre på 

plejehjemmet der for eksempel er yderst motorisk udfordret, hvor for dem, det ikke længere er muligt at 

leve og opleve livet på normal vis. Valget af VR på plejehjem vurderes som relevant, da alternativerne i 

forhold til oplevelse, socialitet og interaktion ikke vurderes på højde med VR. Dog kan det diskuteres om 

der er alternativer, som har potentiale til at kunne dække nogle af de samme behov. En løsning hvor de 

ældre spiller wordfeud mod hinanden på et socialt forum, er også en social aktivitet som kan tilbyde et 

alternativ i deres hverdag. Så hvorfor ikke vælge en tablet som en teknologisk løsning på plejehjemmet i 

stedet?  

VR vil for eksempel kunne tilbyde de ældre at tage på tur et sted de ikke har besøgt i mange år, og som er 

blevet umuliggjort via deres handicap. Med VR kan man opleve denne tur, på en meget realistisk måde i 
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et 3D miljø, hvor konventionelle tablets eller smartphones ikke kan tilbyde samme niveau af realisme, da 

det opleves todimensionalt. Ydermere kan man også mødes på en mere realistisk måde, i forhold til 

interaktion og socialitet. Ved adskillige observationer og i interviews, støder vi endda på, at de ældre selv 

udtrykker en befrielse ved at ”få en pause” fra den normale hverdag på plejehjemmet via oplevelsen med 

VR, som en tablet kan ikke kan tilbyde med samme indlevelses-grad, da de ældre ved anvendelse af 

tablet, nemmere afbrydes eller distraheres. 

Igennem vores analyse har fundet ud af hvor omfattende det vil være at implementere VR i plejesektoren, 

der kan derfor sagtens diskuteres om alternative teknologier er nemmere at implementere. Til 

sammenligning med VR, kan tablets nemmere erhverves af plejehjemmet, da disse potentielt giver en 

lettere instruering og anvendelse for de ældre. Et scenarie hvor hver af de ældre har en tablet, og med 

assistance, får installeret spil som ludo, backgammon, kabale og kortspil er derfor en mulighed. 

Brugervenligheden er nem og let tilgængelig.  

Mulighederne med VR er så omfattende, at der kan argumenteres for, at den tid det tager at give 

oplæringen, samt den mere omfattende opsætning og tilpasning der skal til er dét værd. Med de mange 

forskellige muligheder VR bidrager med, kan det potentielt øge trivslen på plejehjemmet. 

Konklusion 
Vi har i vores undersøgelse fundet frem til at brugervenligheden, er altafgørende for at ældre kan anvende 

VR.   

VR kan gøres mere brugervenligt i to dele, hardware og software. I kategorien hardware skal brillen 

tilpasses de enkelte individers behov i form af en linse, der passer i styrken til deres syn. Desuden skal 

headsettet gøres nemmere at justere, ved hjælp at spænde, som ældre med gigt og andre fysiske 

begrænsninger kan bruge.  

I softwaren skal hele designet bygges op efter de efterspørgsler og krav, vi har udledt og redegjort for i 

vores designrationale. Designet kommer til at indeholde aktiviteter, der er tilpasset de forskellige ældres 

interesser, behov og fysiske kunnen.  

Det kan derfor konkluderes at der skal en større justering af VR til, da både brugervenlighed ved 

hardware og software skal tilpasses, for at ældre med fysiske og mentale begrænsninger finder det 

overskueligt og transparent at gennemskue hvordan teknologien fungerer og hvad formålet med VR er.  

 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 62 af 66 

Litteraturliste 
 

Applikationer: 
 
The Blu: Whale Encounter 
https://www.viveport.com/apps/3ad2906c-137b-4e22-a9b3-
5dbdb8b9d412/theBlu:_Whale_Encounter/ 
 
Apollo 11: 
https://www.viveport.com/apps/0d293dbd-7f0e-4e12-a015-766d6a1359a0/Apollo_11_VR/  
 
Summer Funland 
https://www.viveport.com/apps/caf48de0-2a24-4887-92f5-c9f663c07504/Summer_Funland/  
 
Tiltbrush 
https://store.steampowered.com/app/327140/Tilt_Brush/  
 
 

Open-source systemer: 
 
VRTK, Virtual reality Toolkit  
https://vrtoolkit.readme.io/ 
PlayoVR, VRTK-PUN-Voice Demo 
https://github.com/quintesse/PlayoVR 
 
Unity 3D 
https://unity.com/ 
 
Photon Unity Networking Classic - FREE 
https://assetstore.unity.com/packages/tools/network/photon-unity-networking-classic-free-1786 
 
 
 

Generel VR software: 
 
Steam VR 
https://store.steampowered.com/steamvr 
 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 63 af 66 

 

Litteratur 
• Andersen, D., Markwardt, K., Larsen, L., & Svendsen, M. (2016). Velfærdsteknologi i 

plejeboliger: Borger medarbejder og økonomisk perspektiv. SFI, Det Nationale 

Forskningscenter for velfærd. Lokaliseret d.26.05.2019 på link: 

https://digst.dk/media/12629/1608velfrdsteknologiiplejeboliger1.pdf 

 

• Brinkmann, S. & Tangaard, L. (2017). Kvalitative Metoder (2. udg.). København: Hans 

Reitzels Forlag. 

 

• Bille, M. (2018). Basiskursus II STS 4. Forelæsning, mandag d. 8 oktober 2018. 

Etnografisk metoder til analyse af forholde mellem mennesker, teknologi og hverdagsliv. 

kl.15:15-17:00   

 

• Carenet. (2019). Lokaliseret d.28.04.2019 på link: https://carenet.nu/om.aspx 

  

• Christensen, G. & Steenberg, D., (2016).  Nødråb fra et presset velfærdssamfund. 

Lokaliseret d. 25.05.2019 på: 

https://politiken.dk/debat/art5728481/N%C3%B8dr%C3%A5b-fra-et-presset-

velf%C3%A6rdssamfund 

   

• Givskov, C. (2017). Vi kæmper med medieteknologien, når vi bliver gamle. Lokaliseret 

d.26.05.2019 på:  https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2017/08/vi-kaemper-med-

medieteknologien-naar-vi-bliver-gamle/ 

  

• Hevner, A. R. (2007). A Three Cycle View of Design Science Research. Scandinavian 

Journal of Information Systems, vol. (19), Artikel 4 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 64 af 66 

 

• HTC Vive Teardown. (2016). Lokaliseret d. 14.05.2019 på: 

https://www.ifixit.com/Teardown/HTC+Vive+Teardown/62213 

  

• Irving, M. (2016). Restricting field of view to reduce motion sickness in VR. Lokaliseret d. 

24.05.2019 på https://newatlas.com/columbia-university-vr-motion-sickness/43855/ 

   

• Jakobsen, S. B., Nielsen, T. (2018). Knud Erik fra Kolding prøver ny trend: Hans reaktion 

er ikke til at stå for. Lokaliseret d. 06.05.2019 på: https://www.bt.dk/samfund/knud-erik-

fra-kolding-proever-ny-trend-hans-reaktion-er-ikke-til-at-staa-for 

 

• Jordansen, I. K. (2009). Velfærdsteknologi Ambient Assisted Living – Technology. 

Lokaliseret d.24.05.2019 på link: 

https://netvaerk.socialstyrelsen.dk/media/MASTERAFHANDLING.pdf 

   

• Jørgensen, N. Teknologiers indre mekanismer og processer. Eksemplificeret ved digital 

signatur. D. 29 oktober 2018 Roskilde Universitet 

 

• Kidwell, E. (2018). How to avoid motion sickness caused by VR headsets while gaming. 

Lokaliseret d.24.05.2019 på https://www.windowscentral.com/how-avoid-motion-

sickness-caused-by-vr-headsets-while-gaming 

   

• Lavalle, S. M. (2019). Virtual Reality.  Cambridge University Press 

 

• Rogers, S. (2019). Seven Reasons Why Eye-tracking Will Fundamentally Change VR. 

Lokaliseret d. 17-05-2019 på: https://www.forbes.com/sites/solrogers/2019/02/05/seven-

reasons-why-eye-tracking-will-fundamentally-change-vr/ 



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 65 af 66 

   

• Roy, J. S. S., Neumann, W. P., Fels, D.I. (2016). User Centered Design Methods and 

Their Application in Older Adult Community. Toronto: Ryerson University. 

 

• Sanders, R. (u.å.). Why 3D Audio is the Key to Creating a Fully Immersive Environment. 

Lokaliseret d. 23.05.2019 på: https://immersed.io/3d-audio-vr-immersive/ 

   

• Schjødt, U. (10.05.2019). Metodeguiden: Interviews. Lokaliseret d. 12.03.19 på: 

http://metodeguiden.au.dk/interviews/ 

  

• Swaen, B. (2017). Metode i dit speciale. www.Scribbr.dk. Lokaliseret d. 26.05.2019. På 

link: https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/konklusion-og-diskussion-speciale/ 

  

• The Franklin Institute. (2018). Lokaliseret d. 26.05.2019 på: https://www.fi.edu/virtual-

reality/history-of-virtual-reality 

  

• Vermeulen, H. (2008). Learning In A Virtual World: Expanding Activity Theory for the 

Design and Evaluation of Group Praxis. Cape Town: University of Cape Town   

 

• What Is Motion To Photon Latency? (2015). Lokaliseret d. 26-05-2019 på: 

http://www.chioka.in/what-is-motion-to-photon-latency/ 

  

• What is Virtual Reality. (2017). Lokaliseret d. 26.05.2019 på link: 

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/what-is-virtual-reality.html 

  



Ældre & VR 27 Maj 2019 S1924791646 

 66 af 66 

• Ældre Sagen. (2019). Ingen ældre skal føle sig ensomme. Lokaliseret d. 20.05.2019 på:         

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/ensomhed 

  

Bilag 
 


