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Indledning 

Vi har i vores projekt valgt at fokusere på Virtual Reality og dens funktionalitet som en 

supplerende læringsform på Roskilde Universitet. Vi vil i starten definere Virtual Reality, og 

hvordan teknologien overhovedet virker ved inddragelse af forskellige teorier, der er med til 

at belyse dette.  

   Efterfølgende vil projektet fremhæve fordele og ulemper ved at inddrage VR i 

undervisningen med fokus på teoretisk grundlag. Afsnittet vil også præsentere læseren for 

et eksperiment fuldført af universitet i Californien, der har til formål at sammenligne 

læringsresultater af VR-undervisning med diasshow-undervisning.  

   Afslutningsvis indeholder projektet et interview af Prajakt Pande, der er leder af 

forskningsprojektet om virtuelle læringsteknologier. Her fortæller han, hvordan samt 

hvorvidt teknologien kan blive anvendt som en supplerende formidlingsform i 

undervisningen på Roskilde Universitet. 
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Abstract 

This paper focuses on Virtual Reality, and the technology’s functionality as a tool that would 

be used to aid education in specifically the scientific subjects at Roskilde Universitet. We 

would therefore like to first introduce the technology, and define the elements necessary 

for an effective Virtual Reality experience. We have therefore chosen to focus on the 

theories of William R. Sherman and Alan B. Craig, as well as Jonathan Linowes’ theory 

regarding the importance of immersion.  

   The project will then highlight the pros and cons of implementing Virtual Reality in the 

scientific subjects by focusing on both theories and experiments. One of the experiments 

that will be highlighted quite heavily, was conducted by The University of California. This 

very experiment compares the learning outcome and the motivational level of Virtual 

Reality to the rather standard teaching.  

   This paper will also include larger parts of our interview with Prajakt Pande, who is not 

only an expert in this very topic, but also the leader of a project that researches the 

potential implementation of virtual learning-technologies. Pande has therefore not only 

researched multiple aspects of Virtual Reality, but has also conducted a number of 

experiments to clarify the technology’s capabilities, as well as how functional it would be as 

a learning-technology in the scientific subjects. 
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Problemfelt 

Der er igennem tiden blevet skabt mange forskellige slags teknologier, der har erstattet og 

revolutioneret, hvad vi ellers har haft kendt. Danmarks offentlig digitalisering er blot ét af 

mange eksempler på, hvordan teknologien har udviklet samt forårsaget meget store 

ændringer i samfundet. (Finansministeriet 2018) 

   Virtual Reality er en teknologi, der igennem de seneste år har vundet frem. Denne 

teknologi bliver blandt andet anvendt i spilverdenen og militærsektoren og fungerer derfor 

også som en erstatning for, hvad man ellers er bekendt med. I USAs militærsektor bruges VR 

f.eks. af soldater, hvor dens formål er at skabe et simuleret univers, der eksempelvis træner 

den enkelte soldat i militæriske formål. (Lele 2013: 19)  

    Vi vil i vores projekt undersøge, hvorvidt almindelig universitetsundervisning i de 

naturvidenskabelige fag kan suppleres af VR. Udgangspunktet for vores problemstilling 

opstår af en fælles interesse og undren overfor Virtual Reality teknologien, og hvordan den 

kan anvendes på Roskilde Universitet. 

  Emnet finder vi interessant, idet, at VR-teknologien har vundet frem i de seneste år. Netop 

dette gør det relevant at undersøge, hvordan teknologien ville kunne anvendes i samfundet 

på en effektiv måde. Dét, at teknologien er relativ ny har også skabt en motivation i gruppen 

for at undersøge teknologien og dens effekt nærmere.  

   Det ses blandt andet i dag, at størstedelen af undervisningen foregår traditionelt uden 

større brug af nyere teknologier. Vi vil gerne undersøge, om elevernes læringsresultater kan 

forberedes ved at inddrage teknologi i undervisningen, hvoraf vi mener, at Virtual Reality vil 

være en oplagt teknologi at undersøge, da denne ses værende anvendt i andre sektorer 

også. 
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På baggrund af dette finder vi det derfor relevant at stille følgende spørgsmål til videre 

undersøgelse:  

Problemformulering 

Hvordan fungerer Virtual Reality, og hvorvidt kan teknologien anvendes som supplerende 

læringsform på Roskilde Universitet?  

Arbejdsspørgsmål 

1) Hvad er Virtual Reality, og hvordan fungerer det? 

2) Hvilke fordele og ulemper er der ved at inddrage Virtual Reality i undervisningen? 

3) Hvordan kan Virtual Reality bruges som en supplerende læringsform i de 

naturvidenskabelige fag på Roskilde Universitet? 

 

Afgrænsning 

I følgende afsnit vil der blive gjort rede for, hvordan vi har valgt afgrænse os i projektet for 

overskuelighedens skyld.  

   I starten af projektet lå vores fokus på virksomheder, og hvorvidt Virtual Reality 

teknologien ville være i stand til at erstatte eksempelvis oplæringsfasen og føre til 

økonomiske besparelser hos virksomhederne.  

    Efter et møde med vores projektvejleder Nina Boulus-Rødje, blev det klargjort, at vi netop 

havde et for bredt fokus. Efter nærmere research og flere interaktioner med vores vejleder, 

valgte vi at ændre vores fokuspunkt til Roskilde Universitet. Dette så vi blandt andet som 

værende mere relevant end eventuelle virksomheder, da skolen  modtog 20 millioner kr. fra 

Uddannelses og- Forskningsministeriet til at udvikle, samt teste Virtual Reality som 

læringsredskab.  

   På baggrund af dette, fandt vi det mere relevant at arbejde med dette fokus frem for de 

eventuelle besparelser Roskilde Universitet ville opnå ved implementering af teknologien. Vi 

indså også at en vurdering af økonomisk besparelse for hele universitet ville være vanskelig 

at analysere og beregne, hvilket skubbede os i retning af vores nuværende projekt fokus.   
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Empirisk afgrænsning 

I følgende afsnit vil vi pointere, hvordan vi har valgt at afgrænse os empirisk i forhold til 

projektet.  

   I projektet fandt vi det nødvendigt at afgrænse os empirisk på flere måder. Vi fandt 

forskningsrapporter og andet empirisk data fra før 2015 irrelevant, da Virtual Reality 

teknologien konstant ses forbedres og derfor kræver nyere forskning. Andre 

forskningsartikler beskæftigede sig med, hvorvidt Virtual Reality teknologien i fremtiden 

ville spille en central rolle i samfundet. Dette perspektiv fandt vi også irrelevant, da vi netop 

valgte at præcisere vores fokus til ikke at omhandle hele samfundet, eller hele 

uddannelsessektoren, men derimod blot Roskilde Universitet.   

   Vi fandt derudover en større del af empirien fagligt irrelevant, da teknologiens 

umiddelbare popularitet ledte til en større mængde litteratur fra utroværdige kilder, som vi 

var nødsaget til at sortere fra. Størstedelen af vores inddraget litteratur er derfor fundet ved 

brug af enten Google Scholar eller Roskildes universitetsbibliotek.  

   En anden empirisk afgrænsning der er fundet sted i projektet er i forhold til inddragelse af 

eksperimenter med VR. Der er lavet adskillige eksperimenter om VR på skole institutioner, 

men vi har valgt at forholde os til kun to eksperimenter, da disse menes at være 

fyldestgørende. Vi har heller ikke været i stand til at foretage egne forsøg på grund af 

mangel på tid og har derfor afgrænset os til at inddrage allerede foretaget forsøg.  
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Metodeafsnit 

I dette afsnit vil der både blive gjort rede for vores valg af den kvalitative metode og andre 

metoder der er anvendt i projektrapporten.  

 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen er udviklet af Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen og 

bruges til at beskrive samt analysere en teknologi med speciel fokus på de teknisk-

videnskabelige aspekter. Teknologien analyseres gennem modellens seks trin der lyder:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiske artefakter 

3. Teknologiens utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologi 

6. Drivkræfter og barrierer af teknologi  

(Jørgensen, 2018:2) 

Modellen er i projektrapporten blevet inddraget som et værktøj til at analysere Virtual 

Reality for at give et indblik i, hvordan teknologien fungerer og agerer.  

 

Storyboard 

Storyboardet er en teknik, der oftest bruges af filminstruktører. Teknikken har dog spredt 

sig til designområdet og ses også være anvendeligt i specielt brugerorienterede 

designplanlægning. Storyboardet giver et overblik over eventuelle problematikker med 

eksempelvis et løsningsforslag og klargør også, hvorvidt løsningsforslaget reelt set kan 

anvendes i hverdagsbrug. (Jan, 2018) 

   Vi anvender i vores projekt storyboard til at illustrere, hvordan VR kan anvendes og 

bidrage til undervisning.  
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Problem -og løsningstræ  

Problemtræet er en teknik, der bidrager til at skabe et overblik over årsagerne til 

problemstillingen, samt de medfølgende konsekvenser af problemet. Løsningstræet er 

ligeledes en teknik, der giver et overblik over årsagerne til at løsningen kan implementeres, 

samt hvilken effekt denne implementering har på problemet. (Arendse, 2019) 

   Inddragelsen af både problem og løsningstræet formår derudover at give en indsigt i 

eksempelvis, hvorvidt løsningen er realistisk, og hvorvidt der er sat fokus på den rette 

problematik.  

   Problem -og løsningstræerne bliver inddraget i projektet for at få et overblik over vores 

problemstilling, konsekvenser heraf og løsningsforslagene.  

 

Kvalitativ metode 

Vi valgte i vores interview med Prajakt Pande at gøre brug af den kvalitative metode, da 

omfanget af hans viden indenfor området ville blive begrænset ved brug af den kvantitative 

metode. Den kvalitative metode tillod os at stille flere spørgsmål, da besvarelsen af 

eksempelvis et spørgeskema ikke er lige så uddybende som det kvalitative interview. Den 

kvantitative metode ville dog både udelukke muligheden for opfølgende spørgsmål, samt 

begrænse omfanget af Pandes besvarelse.  

   Vores formål med interviewet var at opnå en mere dybdegående forståelse for Virtual 

Reality teknologien, og hvordan teknologien ville kunne inddrages som et supplerende 

læringsform i de naturvidenskabelige fag. 

   For derudover at få mest gavn ud af vores interview med Pande, tog vi udgangspunkt i 

Steinar Kvale og Svend Brinkmanns kapitel om den kvalitative interviewform.  

   I foretagelsen af dette interview så vi det derudover relevant at opfatte Pande som 

værende læreren. Ved at opfatte vores interviewperson således, blev han ikke blot 

opfordret til at svare på vores spørgsmål, men derimod også til selv at stille spørgsmål, der 

har relevans for emnet. Interviewet kunne derfor opfattes som en samtale, hvor emnet blev 

diskuteret i samspil mellem os og Pande. Vi fandt dette relevant da vi mente, at vi ville få 
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mest ud af et interview, der også indeholdte subjektive elementer frem for et interview, der 

udelukkende var deskriptivt.  

 

Semesterbindingen 

Der vil i dette afsnit redegøres for, hvordan fagene Subjektivitet, Teknologi og Samfund II, 

Design og Konstruktion II og Teknologiske Systemer og Artefakter: Medier og Teknologi er 

blevet brugt i projektskrivningen, samt hvilke dele af kursernes pensum, der er blevet 

inddraget i projektrapporten.  

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund II fandt vi især relevant at inddrage i vores 

interview med Prajakt Pande. Vi valgte her at forholde os til Kvale og Brinkmanns kapitel om 

det kvalitative interview for at få et indblik i, hvordan vi bedst ville kunne foretage 

interviewet og få bedst mulige resultater heraf.  

 

Teknologiske Systemer og Artefakter  

Vi har anvendt kurset til først og fremmest at opnå en dybere forståelse for Virtual Reality 

teknologien. Vores forståelse for teknologien er især blevet uddybet gennem inddragelse af 

TRIN-modellen, der har gjort det muligt for os at analysere Virtual Reality teknologien.  

 

Design og Konstruktion II 

Kurset Design og Konstruktion har især været relevant at inddrage i vores planlæggelse af 

projektskrivningen. Et hovedelement vi dog har inddraget fra kurset er problem- og 

løsningstræerne, der netop har givet os et overblik over årsagerne samt konsekvenserne af 

både vores valgte problematik og løsningsforslag.  

   Fagets læring i det produktorienterede storyboard fandt vi også relevant, da vi her fik et 

overblik over, hvordan løsningsforslaget ville skulle anvendes, samt hvilke problematikker 

implementeringen af Virtual Reality teknologien ville kunne medføre.  

 



 
 
S1924791240 
 

 

11 

 

Illustration af problem- og løsningstræ 

 

Problemtræ 
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Ovenfor ses et problemtræ, hvor problemet er placeret i midten og markeret med en sort 

streg omkring. Undet problemet ses årsagerne, der i dette tilfælde forhindrer en 

implementering af Virtual Reality i Roskilde Universitets naturvidenskabelige sektor. Her ses 

det eksempelvis, at de teknologiske begrænsninger gør teknologien mindre brugervenlig.  

   Over problemet ses konsekvenserne. Her ses det, at mangel på indførelse af teknologien 

skaber et mere adskilt forsøgsplan for den enkelte studerende, hvilket eksempelvis ses i 

stamcelleforsøget, der på nuværende tidspunkt først kan udføres under 

kandidatuddannelsen. 
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Løsningstræ 

 
Ovenfor ses et løsningstræ, hvor løsningen ligeledes er placeret i midten med en sort streg 

omkring. Det ses igen her, at alt under løsningen er årsager til, at Virtual Reality kan 

implementeres som et supplerende læringsmiddel på Roskilde Universitets 

naturvidenskabelige sektor. Vores løsningstræ viser her, at færre teknologiske 

begrænsninger eksempelvis gør teknologien mere brugervenlig.  
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   Alt ovenfor løsningen er effekter af implementeringen. Det ses her, at implementeringen 

f.eks. gør læringen i de naturvidenskabelige fag mindre begrænset, hvilket gør 

forsøgsplanen mindre adskilt for eleven. Den enkelte studerende ville her modsat før 

implementeringen være i stand til at foretage stamcelleforsøget allerede i første semester. 

 

Teoriafsnit 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for teorier, der er blevet anvendt i skrivning af vores 

projekt.  

 

Diffusion of innovation 

Everett M. Rogers var en teoretiker, der grundlagde en teori, der skulle definere de 

forskellige faktorer, der udgør udbredelsesraten af en teknologi, kaldet diffusion of 

innovation. Rogers definerer de fem faktorer, der oftest bestemmer udbredelsesraten af en 

teknologisk innovation, som værende følgende: 

1. Teknologiens Relative Fordel 

2. Teknologiens kompatibilitet 

3. Teknologiens Kompleksitet 

4. Hvorvidt teknologien kan afprøves 

5. Hvorvidt teknologien og dens eventuelle resultater kan observeres 

(Rogers, 1962:14-16) 

Der vil i dette projekt dog kun inddrages faktorerne 1, 3 og 4 grundet relevans for 

problemstillingen.  

 

Den kognitive belastningsteori 

John Sweller skabte en teori, kaldet den kognitive belastningsteori, der antyder, at 

mennesket har en begrænset behandlingskapacitet, og instruktionsmetoder bør derfor ikke 

overbelaste denne. Unødvendige elementer og materiale bør ikke inkluderes, da de er med 

til at overbelaste den begrænset behandlingskapacitet, der herefter ikke overlader plads til 

relevante materialer og elementer, der burde skærpe indlæringen. (Parong et.al, 2018:786) 
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Den kognitive multimedielærings teori 

Richard E. Mayer introducerer i sin teori 12 principper for læringseffekt ved brug af 

multimedie præsentationer.  

1. Sammenhængs princip 

2. Signalerings princip  

3. Overflødigheds princip  

4. Nærheds princip 

5. Tidsmæssig princip 

6. Segmenterings princip 

7. Trænings princip 

8. Modalitets princip  

9. Multimedier princip 

10.  Personaliserings princip 

11.  Stemme princip 

12.  Billede princip 

(Parong et.al, 2018:786) 

Der vil i projektet dog kun blive inddraget 1 og 6 princip grundet relevans for 

problemstillingen.  

 

Interesseteori 

Ifølge interesseteorien, så arbejder studerende hårdere, når de er interesseret i materialet. 

Der skelnes mellem individuel interesse og situationel interesse.  

En studerende med individuel interesse vil være mere motiveret til at lære mere om emnet 

og vil højst sandsynligt ikke blive påvirket af formidlingsformen, hvorimod en VR lektion vil 

appellere til de studerendes situationel interesse og gøre dem mere tilbøjelig overfor at 

følge med i undervisningen og motivere dem til at lære mere. (Parong et.al, 2018:787) 
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Selvværdsteorien 

Selvværdsteorien er defineret af Dale H. Schunk og antyder, at elever studerer bedre, når de 

føler sig kompetente til opgaven. Elevens selvværd afgør, hvor mange kræfter, der bliver 

lagt i opgaven og er forbundet til den studerendes aktivitetsniveau. (Parong et.al, 2018:787) 

 

Generativ læringsteori 

Wittrocks generativ læringsteori siger at for at skabe meningsfuld læring skal den 

studerende behandle materialet kognitivt. Dette gøres ved at sortere relevant materiale, 

organisere, og integrere verbale ord med billeder og med viden gemt i deres 

langtidshukommelse. (Parong et.al, 2018:788) 

 

Virtual Reality 

I følgende afsnit vil første arbejdsspørgsmål blive besvaret. Besvarelsen definerer Virtual 

Reality med udgangspunkt i forskningsartikler. Afsnittet vil derudover redegøre for, hvordan 

teknologien fungerer, samt indeholde en analyse af teknologien ved inddragelse af TRIN-

model udarbejdet af Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen. 

 

Immersive versus non-Immersive Virtual Reality 

Virtual Reality bliver af flere definerede som værende en virtuel udvidelse af vores 

virkelighed.  

   Jocelyn Parong og Richard E. Mayer skelner mellem to former for Virtual Reality. Den ene 

form er immersive Virtual Reality, der består af en Head Mounted Display, der er styret af 

en computer. Brugeren har her mulighed for at bevæge sig i den tredimensionelle virtuelle 

verden ved inddragelse af flest mulige sanser. Den anden form for Virtual Reality er den 

non-immersive. Her inkluderes et begrænset antal af brugerens sanser, hvilket resulterer i, 

at brugeren stadigt er opmærksom på sine omgivelser i den rigtige verden. Input enheden 

man benytter her kan optræde i form af eksempelvis en computermus eller en touchskærm. 

(Parong et.al, 2018:786) 
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   Vi vil dog i vores projekt tage udgangspunkt i førstnævnte form, da denne er mere ideel 

for vores problemstilling.  

 

Definition af Virtual Reality 

Ved at tage udgangspunkt i William R. Sherman og Alan B. Craigs definition af Virtual Reality, 

ses det, at de vælger at sætte større fokus på Virtual Reality oplevelsen. Sherman og Craig 

ser teknologien som værende et medium bestående af interaktive computersimulationer, 

der reagerer på brugerens interaktioner ved blandt andet at sende signaler til et eller flere 

af brugerens sanser. (Sherman et al.,2018:16) 

   Oplevelsen af Virtual Reality defineres videre som værende bestående af fem 

hovedelementer. Sherman og Craig sætter først fokus på teknologien som et medium, i det 

de første to elementer er skaberne og brugerne. Disse punkter er defineret som værende de 

to vigtigste elementer i oplevelsen af VR, da essensen for teknologien netop ligger hos den 

enkelte bruger. Brugerens oplevelse er unik, da brugeren står til selv at fortolke samt 

interagere med den virtuelle verden. Den virtuelle verden er dog ikke skabt af brugeren, 

men derimod af en person eller et hold, der over en bestemt periode har kreeret den 

virtuelle verden.  

(Sherman et al.,2018:6) 

   Det tredje hovedelement er den førnævnte virtuelle verden. Sherman og Craig skelner 

mellem den virtuelle verden som et medium, hvor brugeren netop kan interagere med 

omgivelserne, men mener også, at den virtuelle verden kan være eksisterende uden for 

Virtual Reality systemet. Denne verden sammenlignes med et manuskript før og efter en 

filmatisering. Manuskriptet vil før filmatiseringen blot anses som en beskrivelse af 

handlingen. Det er først efter inddragelsen af skuespillere, omgivelser osv. at beskrivelsen af 

handlingen opleves.  En computer-baseret virtuel verden er ligeledes kun en beskrivelse af 

forskellige elementer af en simulation. Når den virtuelle verden opleves af brugeren, hvor 

alle elementerne er bragt sammen på en interaktiv måde, er der tale om Virtual Reality. 

(Sherman et al.,2018:7) 

   Det fjerde hovedelement er immersion med en virtuel verden, der fungerer som en 

alternativ verden. Fantasien er vigtig hos skaberne, der netop står til at forme den virtuelle 
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verden, men er også vigtig hos brugeren, der skal beskæftige sig i denne verden. Sherman 

og Craig skelner derudover mellem fysisk og mental immersion. Fysisk immersion er, når et 

eller flere af brugerens sanser bliver inkluderet gennem brug af teknologi, mens mental 

immersion er, når det blot er brugerens psykiske tilstand, der interagerer med den virtuelle 

verden. (Sherman et al.,2018:8) 

   Det femte og sidste hovedelement er interaktivitet. Sherman og Craig definerer 

interaktivitet som værende et af de vigtigste elementer ved Virtual Reality, da brugeren skal 

være i stand til at kunne interagere med en verden, der er i stand til at reagere på brugerens 

interaktioner. Den virtuelle verden kunne eksempelvis gøres interaktivt ved at inddrage 

kollaborative elementer. Et kollaborativt element gør det muligt for adskillige brugere at 

interagere med hinanden i den virtuelle verden.(Sherman et al.,2018:12) 

  Sherman og Craig definerer Virtual Reality som værende en sammensætning af alle de 

ovenstående elementer, således at de sammen danner en virtuel verden for brugeren. 

(Sherman et al.,2018:16) 

 

Linowes’ definition af VR 

Sherman og Craig er ikke de eneste, der har forsøgt at definere Virtual Reality teknologien. 

Jonathan Linowes skriver i bogen “Unity Virtual Reality Projects” at kvaliteten af Virtual 

Reality oplevelsen defineres med henblik på immersion og tilstedeværelsen. Begge 

elementer skal forbedres, indtil brugeren står til at glemme, at vedkommende befinder sig i 

en virtuel verden og netop tror, at omgivelserne og oplevelsen er virkelighed. (Linowes, 

2018:17)  

   En samarbejde mellem adskillige teknologier og indre mekanismer er derfor nødvendig for 

både forbedringen af VR-teknologien og muliggørelsen for selve oplevelsen. Disse 

teknologier og indre mekanismer kan opdeles i to hovedgrupper, nemlig 3D-visningen og 

sporing af hovedbevægelserne. Et VR-headset skal nemlig være i stand til at reagere efter 

hovedets eventuelle bevægelser. (Linowes, 2018:20)  

De fleste Virtual Reality briller benytter sig af en avanceret “split-screen stereography”. 

Dette betyder, at der skelnes mellem højre og venstre øje ved at hvert øje har et separat 

syn. Hjernen opfatter derfor det, der ses gennem brillerne som værende tredimensionelt. 
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Hørelsen er derudover også en særdeles vigtig sans for brugerens følelse af tilstedeværelse. 

Det er derfor essentielt, at der inkluderes stereo-høretelefoner, der ligeledes skelner 

mellem højre og venstre øre. Hørelsen kan i oplevelsen realiseres yderligere ved netop at 

inkludere et interaktivt element, der fremhæver lyde afhængige af brugerens handlinger i 

den virtuelle verden. Hvis brugeren eksempelvis åbner en dør, høres der en lyd af dette. 

(Linowes, 2018:20)  

   VR-headsettet har også en nyere bevægelsessensor, der netop opfanger eventuelle 

bevægelser af hovedet. Denne teknologi er oftest fundet i teknologiske artefakter, der 

bruges til hverdag såsom mobiltelefonen. Denne teknologi er dog først i nyere tid blevet 

brugbar for Virtual Reality teknologien. Den tidligere generation af teknologien var 

avanceret nok til at tillade brug af eksempelvis mobilspil, men var på ingen måde præcis nok 

til at kunne bruges til et VR-headset. (Linowes, 2018:21)  

   Linowes skelner også mellem adskillige typer VR oplevelser. Der skelnes eksempelvis 

mellem en førstepersonsoplevelse, hvor den enkelte bruger netop beskæftiger sig i en 

virtuel verden ved brug af eksempelvis et keyboard, og den sociale VR oplevelse, hvor flere 

brugere beskæftiger sig i samme verden med mulighed for at interagere og kommunikere 

med hinanden. (Linowes, 2018:23)  

   Der skelnes naturligvis også mellem de egenskaber, der er nødvendige for hvert af disse 

oplevelser. Hvis VR oplevelsen skal sætte fokus på, at brugeren skal se den virtuelle verden 

som en realistisk verden, der minder om den rigtige verden, vil en egenskab, der realiserer 

tyngdekraften i verdenen være nødvendig. Hvis brugeren skal være i stand til at bevæge sig i 

den virtuelle verden, er det nødvendigt at inkludere et førstepersonsegenskab, der ikke blot 

styrer bevægelsen af karakteren, men også etablerer et førstepersonssynsvinkel. (Linowes, 

2018:24) 

 

VR og TRIN-modellen 

For at få en bedre indsigt i selve Virtual Reality vil teknologien analyseres ved brug af TRIN-

modellen. Modellen består af i alt seks trin, der hver især står til at forklare og analysere et 

bestemt aspekt af teknologien. (Jørgensen 2018:2) 
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   Første trin henvender sig til teknologiens indre systemer og mekanismer. Her henvendes 

der til de indre mekanismer, der netop består af de forskellige teknologiske artefakter 

indenfor Virtual Reality teknologien. Mere konkret henvises der her til de elementer i Virtual 

Reality teknologien, der bidrager til at opfylde dens formål (Jørgensen, 2018:6) 

Der er naturligvis adskillige modeller, der kan købes, der hver især ville indeholde et unikt 

sæt af mekanismer. En større del af mekanismerne er dog universelle og findes således i en 

større del af markedets Head-Mounted Displays. Dette gælder eksempelvis display position 

adjustment hjulet, der tillader den enkelte bruger justere synet. Brugeren har derudover 

også mulighed for at justere headsettet, således at det strammes eller justeres efter eget 

behov. Endnu et element der bidrager til teknologiens mål er naturligvis de transparente 

linser, der tillader brugeren at opnå simuleringens ønskede syn. Input-enhederne der 

tilkobles, er også essentielle for Virtual Reality oplevelsen, idet de tillader brugeren 

interagere med bestemte dele af simuleringen. (United States Patent Application 

Publication, 2016) 

   Andet trin henvender sig til de teknologiske artefakter, der netop indgår i teknologien. 

Helt konkret tales der her om de tekniske artefakter med en funktion eller et formål for 

selve Virtual Reality teknologien. (Jørgensen, 2018:38) 

   Et af de teknologiske artefakter, der indgår i Virtual Reality teknologien er input 

enhederne, der står til at tillade brugeren at interagere med den virtuelle verden, i stedet 

for blot at være en tilskuer af den. Disse input enheder varierer naturligvis i både form og 

funktionalitet alt efter Virtual Reality programmet. Det ses dog nærmest universelt, at dette 

artefakt skelner mellem højre og venstre hånd ved at have brugeren benytte sig af en i hver 

hånd. Ved at skelne mellem brugerens højre og venstre hånd vil Virtual Reality oplevelsen 

være mere immersiv for brugeren, hvilket Sherman og Craig mener er det vigtigste i VR-

oplevelser.  

(Sherman et.al, 2018:8) 

 Endnu et teknologisk artefakt, der indgår i Virtual Reality teknologien er stereo-

høretelefonerne, der styrker brugerens immersion ved netop at inkludere høresansen. 

Teknologiens Head Mounted Display (HMD) er naturligvis også en særdeles central del af 

teknologien. Dette artefakt er en type display, der placeres på hovedet. Artefaktet 
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inkluderer brugerens syn og er både kernen i Virtual Reality oplevelsen og brugerens 

immersion. (Linowes, 2018:10) 

   Modellens tredje trin beskæftiger sig med utilsigtede effekter af teknologien. Her 

identificeres de utilsigtede effekter, der ville opstå ved en indførsel af teknologien. 

(Jørgensen, 2018:41) En særdeles fremtrædende utilsigtet effekt er prisen af teknologien. En 

implementering af teknologien ville ikke blot kræve et køb af teknologiens udstyr, men ville 

også kræve et højere beløb til netop at muliggøre brugen af teknologien som et supplerende 

læringsmiddel. Udover dette ville det også være nødvendigt at ansætte en eller flere 

fagpersoner, der skal stå for at tilgængeliggøre teknologien for elever eller lærere gennem 

eksempelvis et kortere undervisningsforløb. Programmet ville derudover også skulle 

opdateres, hvis forskningen kræver det. 

   Endnu en utilsigtet effekt er risikoen for fratagelsen af forsøget i pensummet. Virtual 

Reality oplevelsen, der skal supplere undervisningen, er naturligvis programmeret på 

forhånd. (Claudi, 2018) Dette udgør dog en risiko for inkluderingen af forsøget i det 

efterfølgende pensum.  

Hvis pensummet bliver ændret, ville hele oplevelsen være irrelevant og teknologien ville 

derfor først kunne bruges, hvis forsøget igen var en del af pensum, eller hvis der blev opkøbt 

en anden simulering, der tilpasses pensum.  

   Modellens fjerde trin beskæftiger sig med de teknologiske systemer Virtual Reality indgår 

i. Dette trin er ifølge Jørgensen vigtigt, da man ved at betragte det teknologiske system som 

en helhed, har mulighed for at bemærke forskellige problematikker, der netop hænger 

sammen med et eller flere elementer af systemet. (Jørgensen, 2018:44) 

   Virtual Reality systemet ses hænge tæt sammen med mindre systemer, der 

sammensættes teknologien for at skabe immersion for brugeren. Stereo-høretelefonerne, 

VR-headsettet og inputenhederne er mindre elementer, der sættes sammen og fungerer 

som en helhed og dermed bliver til et VR-system.  

   Modellens femte trin beskæftiger sig med modeller af teknologien. Her sættes der 

hovedsageligt fokus på beregningsorienterede modeller. (Jørgensen, 2018:47) 

Ved at aflæse tabellen udgivet af Danske Universiteter, der viser de forskellige universiteters 

omkostninger i 2017, ses det, at området teknisk videnskab og naturvidenskab har store 



 
 
S1924791240 
 

 

22 

økonomiske omkostninger. Teknisk -og naturvidenskabsområdets omkostninger bliver for 

det meste kun overgået af humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. (Uddannelses -og 

Forskningsministeriet 2019) 

   Alt i alt runder RUC op på 715,2 millioner kroner i omkostning i 2017.  

Ved at lægge alle omkostninger for hvert punkt for området teknisk videnskab og 

naturvidenskab er vi kommet frem til, at der i 2017 i alt er blevet brugt 146,9 millioner af 

kroner alene på området teknisk og naturvidenskab, svarende til 20,53% af RUCs samlede 

omkostninger. (Uddannelses -og Forskningsministeriet 2019) Omkostningerne af indførelsen 

af Virtual Reality på Roskilde Universitet vil være svært at beregne, da det, ifølge Pande, vil 

afhænge af blandt andet udstyrets grafik, model og meget andet. Dette vil uddybes 

yderligere i underafsnittet justering af VR.  

   Modellens sjette og sidste trin henvender sig til de forskellige drivkræfter og barrierer for 

udbredelsen af teknologien som innovation. (Jørgensen, 2018:49)  

Virtual Reality kan støde på forskellige hindringer i dens udbredelse, hvilket vil blive uddybet 

under afsnittet Diffusion of Innovation.  

 

Delkonklusion 

Ud fra de ovenstående afsnit kan det konkluderes, at den immersive Virtual Reality 

oplevelse tillader brugeren at interagere med simuleringens virtuelle verden. Inddragelsen 

af brugerens sanser er ikke blot vigtigt, men essentielt da niveauet af immersion og 

tilstedeværelse, ifølge Linowes, definerer Virtual Reality oplevelsen. Disse elementer skal 

ifølge Linowes være så stærke, at brugeren næsten står til at glemme, at der er tale om en 

virtuel verden. Teknologien ses derfor inkludere eksempelvis stereo-høretelefoner, der 

inkluderer høresansen, et Head-Mounted Display der inkluderer synet og en input-enhed 

der ofte kræver brug af begge hænder.  

  Ved at bruge TRIN-modellen har vi kunne få et overblik over de forskellige aspekter af 

Virtual Reality teknologien, herunder hvilke mekanismer selve teknologien består af.  
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Fordele og ulemper ved VR i undervisningen 

Følgende afsnit indeholder en besvarelse af andet arbejdsspørgsmål, hvor forskellige 

aspekter ved inddragelse af Virtual Reality i undervisningen fremhæves. Gennem afsnittet 

præsenteres man blandt andet for adskillige teoretikere, hvoraf nogle mener, at teknologien 

er gavnlig og andre det modsatte. Endvidere vil afsnittet redegøre for et eksperiment udført 

af universitet i Californien, der belyser positive samt negative sider af inddragelsen af Virtual 

Reality i undervisningen.  

 

Bidragelser til læring  

 

For at kunne specificere hvilke fordele og ulemper der er ved at indføre Virtual Reality 

undervisningen, er det først relevant at kigge på, hvilke 3D bidragelser der skal gøre sig 

gældende for at skabe bedst mulige læringsresultater.  

 

 

(Kilde:Dalgarno et al.,2002:152) 

 

Ved at aflæse tabellen ovenfor ses forskellige bidrag, der er med til at styrke 

læringsudbyttet hos den enkelte elev. (Dalgarno et al.,2002:152) 

   Det første bidrag omhandler miljøer, som er svært tilgængelige, da det i almindeligvis kan 

kræve tilladelse at anvende miljøet. Her ville man kunne sige, at Virtual Reality teknologien 

ville være i stand til at opfylde dette punkt idet, at det vil muliggøre adgangen til sådanne 

miljøer.  
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Man kan eksempelvis besøge historiske steder, det ydre rum eller havbunden, hvor man 

ville være i stand til at opnå mere viden ved rent faktisk at opleve miljøet. (Dalgarno et 

al.,2002:152) 

   Andet punkt henvender sig til eksempelvis dygtighedstræning, hvor det der skal læres kan 

være dyrt eller farligt. Virtual Reality simuleringer ville igen være gavnlige her, da 

teknologien er i stand til at muliggøre det for de enkelte studerende at kunne indleve sig i 

sådanne oplevelser. Eleverne kan ved hjælp af VR også udføre et eksperiment flere gange 

uden at skulle tænke over, hvorvidt der for eksempel er tilstrækkelige økonomiske 

ressourcer til dette.(Dalgarno et al.,2002:152) 

   Tredje punkt handler om, at man skal placere læring i en realistisk kontekst, hvilket også vil 

være muligt med VR, da simuleringer oftest tager udgangspunkt i den virkelige 

verden.(Dalgarno et al.,2002:152) Dette vil også skabe motivation hos den enkelte elev, da 

vedkommende ville være aktiv og mere engageret og dermed have sit fulde fokus på 

opgaven.  

  De sidste bidragelser handler alle om at fremme forståelse for det fag, der undervises i, 

hvilket Virtual Reality netop også vil kunne, idet at udforskning af indhold via VR gør, at man 

ser en illustration af de komplekse systemer i VR, som man husker og forstår bedre end 

andre kontroversielle illustrationer. (Dalgarno et al.,2002:152) 

   Ved at indføre Virtual Reality som en alternativ læringsform i de naturvidenskabelige fag 

på Roskilde Universitet, vil man derfor være i stand til at undervise eleverne i områder, man 

ellers ikke ville have mulighed for på grund af økonomiske eller fysiske årsager, såsom 

pladsforhold, der ikke er tilstrækkelig rummelige. VR ville kunne tillade elever at tilgå 

miljøer, som vil hjælpe deres indlæring samt give dem mulighed til at foretage gentagne 

forsøg til formål for deres dygtighedstræning, der ellers ville være bekostelig at fuldføre. 

 

Ulemper ved VR i undervisningen 

Forskningsartiklen ”Learning Science in Immersive Virtual Reality” fra Universitetet i 

Californien frembringer en række forskellige teorier for og imod inddragelsen af Virtual 

Reality i undervisningen og præsenterer os for ét eksperiment. (Parong et.al, 2018:785) 
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   Formålet med det første eksperiment er, i korte træk, en sammenligning af 

læringsudbyttet af Virtual Reality og læringsudbyttet af et diasshow i undervisningen. 

Formålet er naturligvis at undersøge, hvor godt den studerende lærer det samme materiale, 

når det leveres via et medium mod en anden og skal samtidig give et præg om, hvorvidt det 

er værd at erstatte traditionel undervisning med VR.  

   Den kognitive belastningsteori er et eksempel heraf, da denne siger, at der ved VR bruges 

evner og behandlingskapacitet til irrelevant materiale, hvilket abstraherer eleven fra det 

væsentlige materiale. De studerende vil derfor ikke opnå den viden, som de burde, da der 

menes, at materialet overbelaster arbejdshukommelsen. (Parong et.al, 2018:786)  

   Den kognitive teori om multimedier har ligeledes et negativt syn på inddragelsen af 

teknologien, da teorien refererer til læring fra ord og billeder.  

Powerpoint og traditionel undervisning er skriftlige værker og statiske billeder, hvorimod VR 

er talte ord og interaktive animationer. ((Parong et.al, 2018:786)  

   For at få mest muligt ud af undervisningen skal sammenhængsprincippet indgå. 

Sammenhængsprincippet påpeger ligeledes, at man lærer bedst, hvis uvæsentligt indhold er 

ekskluderet, da det irrelevante materiale omdirigerer opmærksomheden fra det relevante. 

3D undervisning har en tendens til at inkludere mange elementer, hvorimod 2D 

undervisning eliminerer irrelevant materiale, hvilket resulterer i bedre læringsresultater. 

(Parong et.al, 2018:786)  

Det kognitive teori påpeger endvidere, at segmenteringsprincippet, som vil blive uddybet 

længere nede også skal opfyldes for at opnå bedst mulig læringsresultat. (Parong et.al, 

2018:786) 

 

Fordele ved VR i undervisningen 

Modsat disse ovenfor nævnte teorier, er der også andre, der påpeger styrker ved 3D 

undervisning.  

Interesseteorien siger f.eks. at elever arbejder hårdere, når de er interesseret i 

undervisningsmaterialet. Der ses en sammenhæng mellem interesse for fag og karakter. De 

studerende har oftest bedre karakterer i de fag, som de finder interessante, da elever, der 

har en interesse for noget, også er mere tilbøjelig overfor at lære mere om emnet.  
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VR er spændende og skaber dermed interesse hos de studerende, hvilket fører til bedre 

læringsresultater end ved konventionel undervisning, ifølge interesseteorien. (Parong et.al, 

2018:787) 

   En anden teori, nemlig selvværdsteorien hævder, at elever arbejder hårdere, når de ser 

dem selv som kvalificeret til opgaven. Studerendes selvværd påvirker mængden af indsats 

og vedholdenhed, der bruges på en opgave. Forskning viser f.eks., at selvværd også påvirker, 

hvor aktiv den studerende er i undervisningen og læringsresultatet. Schrunk snakker om 

feedback-loop, som handler om, at den studerende har sin overbevisning om sit selvværd. 

Den studerende kan f.eks. mene, at vedkommende er god til den pålagte opgave, hvilket så 

påvirker engagementet for opgaven i en positiv retning og den studerende yder sit bedste. 

Efter opgaven modtager den studerende positiv feedback fra underviseren og den 

studerendes selvværd bliver dermed omformet. (Parong et.al, 2018:787) 

   Virtual Reality gør det muligt at inddrage dette feedback system i undervisningen, hvor 

den studerende kan modtage øjeblikkelig feedback og dermed booste den studerendes 

selvværd, hvilket resulterer i, at eleven motiveres til læring. Man har via VR mulighed for at 

opfylde selvværdsbehovet for de studerende og udvikle deres læring, og dette ses derfor 

som en fordel.  

 

Immersion og motivation 

At styrke indlæringsevnen hos studerende er tæt forbundet med motivation. Desto højere 

motivationsniveauet ligger hos elever, desto større er læringsudbyttet. Ifølge Dong Hwa 

Choi er der samspil mellem immersion og motivation, hvoraf Choi definerer immersion som 

værende et træk ved Virtual Reality, der får brugeren til at føle, at det virtuelle miljø er 

ægte. For at skabe motivation gennem immersion påpeger Choi, at det er vigtigt, at 

brugeren kan identificere sig selv med elementerne i simuleringen. Brugerens identitet 

bliver altså sat i fokus. (Choi, 2016)  

   Der kan derudover også skabes motivation hos brugeren ved at drivkraftens interaktion 

indgår, da studerende dermed vil være mere tilbøjelige over for at opsøge ny viden. En 

interaktion, der kunne medføres i VR kunne f.eks. være en zoom ind og ud funktion, der ville 
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gøre det muligt for den studerende at indgå dybere indsigt  eller VR-udstyr, såsom handsker, 

der er med til at styrke immersionen og indlæringsevnen. (Huang et.al., 2010:1172)  

 

Eksperiment 1 

 I eksperiment 1 blev 55 college studerende opdelt i 2 tilfældige grupper, af henholdsvis 27 

og 28 elever hver, en VR-gruppe og en Diasshow-gruppe.  

Undervisningsmaterialet handlede om menneskets blodbane og celler i faget biologi.  

   I VR-gruppen, bestående af 27 elever, blev eleverne undervist i en interaktiv biologisk 

simulering kaldt The Body VR: Journey Inside a Cell, der indeholdt animationer af blandt 

andet kredsløbet. Eleverne ville her rejse gennem kroppen, mens en stemme forklarede 

dem om materialet. Eleverne kunne også interagere ved eksempelvis at kunne flytte celler i 

kroppen og videoen varede i alt 12 min. (Parong et.al, 2018:790) 

   Diasshow-gruppen, bestående af 28 elever, blev tildelt et brugerstyret diasshow, der blev 

tilpasset VR-videoen, så de talte ord fra videoen var trykt i et diasshow format. Diasshowet 

indeholdt derudover billeder af hver af de kropsdele, der blev vist i VR-simuleringen for at få 

diasshowet til at være så tæt på Virtual Reality simuleringen som muligt. Det tog eleverne i 

gennemsnit 8 min at færdiggøre diasshowet. (Parong et.al, 2018:790) Efter at have fået 

præsenteret undervisningsmaterialet skulle eleverne svare på tre forskellige spørgeskemaer 

på papirform.  

   Første spørgeskema bestod af grundlæggende demografiske spørgsmål om den 

deltagende og spørgsmål om gennemførte fag for at få et overblik over deres etablerede 

viden. (Parong et.al, 2018:790)  

   Andet spørgeskema omhandlede de deltagendes egen vurdering af forskellige udsagn om 

undervisningsmaterialet fra en skala fra 1-7, hvor 1 var stærkt uenig og 7 stærkt enig. Der 

blev i dette spørgeskema givet tre udsagn om indsats og forståelse for 

undervisningsmaterialet, et udsagn om motivation, fire om interesse for emnet, et om 

engagement med undervisningen og seks udsagn om påvirkning i løbet af lektionen. (Parong 

et.al, 2018:790) 

   Sidste spørgeskema bestod af 20 spørgsmål baseret på undervisningsmaterialet, herunder 

16 multiple choice spørgsmål og fire med fri besvarelse. Her blev de deltagende testet i 
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indholdet af undervisningsmaterialet for at få indblik i deres fagligt opnåede viden. (Parong 

et.al, 2018:791) 

 

Eksperiment 1 resultater 

 Ved at sammenligne de to gruppers resultater af testen, ses det, at diasshow-gruppen har 

klaret sig bedre i testen overordnet set. Resultaterne viser blandt andet også, at diasshowet 

gruppen scorede højest i tredje spørgeskema, der testede eleverne i deres faglige opnåede 

viden ved undervisningsmaterialet, hvilket indikerer, at diasshowet var mere effektivt i 

formidlingen af undervisningsmaterialet fremfor VR-lektionen. (Parong et.al, 2018:791) 

   Ved sammenligning af andet spørgeskema der omhandlede elevernes egne vurderinger, 

viste det sig dog, at eleverne fra VR-gruppen gav bedre vurderinger vedrørende motivation 

og engagement. Gruppen var mere underholdt og gladere for undervisningen end gruppen 

med diasshowet. De studerende fra VR-gruppen havde en mere positiv tilgang til læringen. 

(Parong et.al, 2018:792) 

   Det viste sig dog også, at 4 ud af 28 fra VR-gruppen svarede, at der var højere 

sandsynlighed for at blive distrahere til forskel for diasshow-gruppen, hvor 0 ud af 27 meldte 

sig enig i udsagnet. (Parong et.al, 2018:792) 

 

Teorier og resultater 

Man kan bruge de teorier, der er redegjort for længere oppe i afsnittet, f.eks. den kognitive 

belastningsteori og mulitimedieteorien, til at forstå resultaterne af eksperiment 1. Dét at 

diasshow-gruppen har opnået størst indsigt af undervisningsmaterialet, kan skyldes, at VR-

gruppen har været distraheret af at opleve ny teknologi og dermed ophobet 

arbejdshukommelsen med irrelevant materiale, såsom interaktive omgivelser, og dermed 

undladt at være opmærksom på det relevante materiale og det faglige biologiske indhold i 

videoen. Fire fra VR-gruppen svarede som nævnt ovenfor også, at der var sandsynlighed for 

distrahering, hvilket hænger sammen med, at den nye teknologi er med til at omdirigere 

deres opmærksomhed. (Parong et.al, 2018:786) 

   Multimedieteorien hævder endvidere, at mennesket lærer bedst fra ord og billeder, 

hvilket også kan være en af grundene til, at diasshow-gruppen har scoret højest point i 
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testene, herunder i trejde spørgeskema hvor deres faglige viden blev testet. (Parong et.al, 

2018:786) 

Eleverne fra diasshow-gruppen har højst sandsynligt været mere fokuseret på det faglige 

indhold og formåede derfor at score højest point.  

   Resultaterne viser også, at eleverne fra VR-gruppen i højere grad svarede under andet 

spørgeskema, at de følte sig motiveret og engageret til at lære mere om emnet, og at 

formidlingsformen var spændende, hvilket hænger sammen med, hvad interesseteorien 

også hævder. (Parong et.al, 2018:787) 

   VR-gruppens høje motivationsniveau kan forstås via Chois begreber om motivation og 

immersion. Eksperimentet gjorde det muligt for eleverne i simuleringen at flytte rundt på 

cellerne i kroppen, hvilket styrker følelsen af immersion for brugeren og dermed motiverer 

eleverne, ifølge Choi. (Choi 2016) 

 

Delkonklusion: 

Ud fra ovenstående afsnit kan det konkluderes, at der findes forskellige teorier om, hvordan 

man lærer mest effektivt. De kognitive teorier om belastning og multimedier hævder, at 

læringen er bedst ved skriftlige værker og statiske billeder, hvorimod interesse teorien og 

Chois teori om sammenhæng mellem motivation og immersion hælder til, at motivation og 

interesse er, hvad der skaber læring i sidste ende. Eksperimentet, der er i inddraget i 

afsnittet, peger endvidere på, at eleverne der blev tildelt undervisningsmaterialet via 

diasshows frem for Virtual Reality simulering, scorede bedst overordnet set i testen, og det 

konkluderes dermed, at læringsresultatet var bedst heraf.  

 

VR på Roskilde Universitet 

Der vil i følgende afsnit forsøges at besvare tredje arbejdsspørgsmål, hvori der bliver lagt 

fokus på, hvordan Virtual Reality vil kunne bruges som en supplerende læringsform på RUC i 

de naturvidenskabelige fag. Afsnittet redegør blandt andet for et eksperiment, der belyser, 

hvordan Virtual Reality i undervisningen skal optimeres for at have størst mulig positiv 

effekt hos eleverne. Endvidere, indeholder dette afsnit også et interview med Prajakt Pande, 
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der blandt andet også fortæller, hvilke justeringer der vil være nødvendige for at indføre 

Virtual Reality på Roskilde Universitet.  

 

Forskningsprojektet på RUC 

Roskilde Universitets Center for Virtuelle Læringsteknologier har fået bevilget 20 millioner kr 

af Uddannelses og Forskningsministeriet til at undersøge, hvordan Virtual Reality 

teknologien ville kunne anvendes i undervisningen. (Riise, 2018) 

Vi har foretaget et interview med Prajakt Pande, som har en ph.D og arbejder i institut for 

Mennesker og Teknologi og center for Virtuelle Læringsteknologier.  

Pande er projektleder i forskningsprojektet, hvor inddragelse af Virtual Reality teknologien i 

naturvidenskabelig fag på Roskilde Universitet bliver undersøgt. (Claudi, 2018) 

Han startede med at deltage i projektet i oktober, fortæller han i interviewet. Prajakt Pande 

fortæller endvidere, at der er lavet i alt tre eksperimenter med studerende siden oktober 

2018, og at det er planlagt at lave en mere i løbet af de næste to måneder, hvor studerende 

vil blive tildelt tre forskellige simuleringer og se effekten heraf. (Pande 2019 13:02) 

 

Simuleringer 

Han starter i interviewet ud med at fortælle, hvilke udfordringer der er ved at implementere 

VR i undervisningen, herunder nævner han, at det vil være et problem, at en hel klasse skal 

anvende VR-udstyret samtidig, da man har brug for mere rummelighed, og man skal have 

udstyr nok til hele klassen. Når man bruger udstyret, skal der være arm og benplads, da 

simuleringerne kan være interaktive. Derudover, vil det også kræve, at personalet skal 

oplade udstyret, samt loade simuleringerne og lignende, hvilket er kompliceret for mange 

lærere. (Pande 2019 01:20) 

   Labster er et designfirma, der designer simuleringerne til Virtual Reality, og det kræver at 

lærerne har licens og viden til at ændre i disse, hvilket er stort set umuligt, ifølge Prajak 

Pande. Simuleringerne er nemlig designet som pakker og dermed ikke ændringsbar. Deres 

primære formål er at erstatte lærerne og ikke blot supplere dem, hvilket tvinger lærer til at 

ændre deres fremgangsmåde og at fremføre to forskellige undervisningsformer.  
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Derover er det også vigtigt, at simuleringen passer sammen med lærernes undervisning, 

hvilket igen kan være en udfordring, da hver lærer har deres perspektiv på 

undervisningsmaterialet og forskellige måder at undervise på. De beslutter selv, hvad de 

finder relevant at undervise i, og det kan derfor være svært at integrere undervisningen 

med en Virtual Reality simuleringen, da denne er designet med Labsters egen vurdering af 

relevant materiale og er nødvendigvis ikke relevant for alle andre lærer og universiteter. 

(Pande 2019 01:20) 

 Det er svært at få simuleringen til at passe ind i klassen. Lærerne kan være nødsaget til at 

ændre pensummet for at få det til at give mening at anvende Virtual Reality i 

undervisningen, men dette er dog ikke formålet med implementering af teknologien.  

   I artiklen fra RUC PAPER fortæller Prajakt Pande dog at muligheden for at ændre 

simuleringerne er afgørende for at vide, hvorvidt Virtual Reality teknologien ville kunne 

anvendes i undervisning. Pande står derfor til at styre et projekt, hvor der vil designes egne 

simulationer. (Claudi, 2018) 

    

Justering af Virtual Reality 

For at få bedst mulige resultater ud af at anvende teknologien i undervisningen, er det ifølge 

Pande nødvendigt at tilføje justeringer. F.eks. fortæller Pande, at feedback fra deres 

undersøgelse har vist, at eleverne finder det kompliceret at læse med VR-brillerne på. Hvis 

simuleringen eksempelvis skulle vise kloning i biologi, vil det ifølge Pande være gavnligt at 

ekskludere selve processen, der er beskrevet i tekstform, da det oftest er dårlig kvalitet, og 

dermed ubehageligt for eleverne at læse med headsettet på. (Pande 2019 08.45) 

Simuleringen burde derfor blot indeholde selve eksperimentet af kloning ekskludere læsning 

og dermed have eleverne interagere med molekylerne ved kloning. (Pande 2019 10:17) 

   Det vil derudover være gavnligt, ifølge Pande, hvis man tilføjede interaktive elementer i 

simuleringerne, såsom et klik og point system, der fungerer ligesom en mus på en computer, 

dog bare i en tredimensionel form eller andre elementer, der gør det muligt for eleverne at 

være interaktive i simuleringen. (Pande 2019 10:33) Dette hænger sammen med Chois 

begreber om motivation og immersion. Ved at eleverne kan interagere med simuleringen 

styrkes deres følelse af immersion, og Virtual Reality i undervisnings optimeres. (Choi, 2016) 
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   Prajakt Pande understreger i interviewet, at alle undersøgelse og simuleringer har været i 

faget biologi. Når man tester eleverne i deres niveau af motivation umiddelbart efter at 

have set en simulering, vil den oftest være høj, fordi eleven stadig er påvirket af at have 

oplevet ny teknologi. (Pande 2019 14:05)  

   I eksperiment 1, beskrevet tidligere i projektrapporten, ses det for eksempel, eleverne på 

spørgeskemaerne svarede, at de følte sig motiverede til at lære mere om emnet. Hvis man 

tager det Pande siger i betragtning med resultaterne af dette eksperiment, så kan deres 

høje motivationsniveau skyldes, at eleverne har svaret på spørgeskemaet umiddelbart lige 

efter at have set simuleringen og dermed stadig været påvirket af at have oplevet en ny 

teknologi. (Pande 2019 14:10)  

   Udover at tilføje interaktive elementer for at optimere VR læringsresultaterne, så viser 

andre eksperimenter også, at der er andre fremgangsmåder, der er gavnlige for elevernes 

læringsudbytte. (Parong et.al, 2018:785) Et af disse eksperimenter er foretaget på 

universitet i Californien og bliver uddybet i nedenstående underafsnit.  

 

Eksperiment 2 

For at forstå eksperimentet, er det først nødvendigt at skabe kendskab til generativ 

læringsteorien og begrebet værdi-tilvækst. Generativ læringsteori siger, at for at skabe 

meningsfuld læring skal den enkelte studerende behandle materialet kognitivt ved at 

sortere relevant materiale, organisere og integrere verbale ord med billeder og med viden 

gemt i deres langtidshukommelse. (Parong et.al, 2018:788) 

Ved værdi-tilvækst forstås at tilføje en funktion til et grundlæggende forsøg, der i dette 

tilfælde vil være en påmindelse om generativ læringsstrategi til at hjælpe eleverne forstå 

materialet ved løbende at skrive resume om det væsentlige indhold. (Parong et.al, 

2018:789) 

   Eksperiment foretaget af universitetet i Californien er et værdiskabende eksperiment, der 

har til formål at undersøge, hvorvidt man kan øge effektiviteten af VR ved at tilføje en sådan 

påmindelse efter hvert opdelt segment i VR simuleringen, der i alt er opdelt i seks 

segmenter. (Parong et.al, 2018:791) 
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   Den kognitive multimedie teori, som også indgik i eksperiment 1, hævder, at segmentering 

princippet skal indgå for at skabe bedst mulige læringsresultater. Segmenteringsprincippet 

fastslår, at mennesker lærer bedst, når multimedier præsenteres segmentopdelt, frem for 

som en kontinuerlighed. (Parong et.al, 2018:786) 

   Dette eksperiment bestod af 57 studerende, hvoraf 21 elever tilfældigt blev tildelt VR 

lektionen og 28 elever VR lektionen med segmentopdelingerne. Undervisningsmaterialet var 

det samme som i eksperiment 1, nemlig en interaktiv biologisk stimulering, dog var den 12 

minutter lange video i dette eksperiment opdelt i seks segmenter. Eleverne fik efter hvert 

segment fjernet headsettet og blev bedt om at skrive et resumé på et papir af det segment 

de lige havde sket. Eleverne havde ubegrænset tid til dette. Efterfølgende skulle eleverne 

igen besvare de tre spørgeskemaer som eksperiment 1. Der blev dog i andet spørgeskema  

inddraget yderligere 2 udsagn om distrahering. (Parong et.al, 2018:791) 

   Ved at sammenligne de to grupper har det vist sig, at VR gruppen med 

segmentopdelingerne scorede bedst overordnet set i testen. De scorede højest point i 

tredje spørgeskema, hvilket viser, at de studerende opnår bedre læringsudbytte, når de 

bliver bedt om at engagere sig i opsummerende læringsstrategi.  

   Analysen påpeger endvidere, at eleverne ikke mister interessen eller motivation for emnet 

ved inddragelse af resuméerne og viser fortsat, at eleverne er positive over for 

undervisningsmetoden. (Parong et.al, 2018:791) 

   Resultaterne fra eksperiment 2 beviser, at den generative læringsteori fremmer 

meningsfuld læring. Eleverne engagerer sig i læringsstrategien ved at opsummere 

undervisningsmaterialet efter hvert segment, hvilket forbedrer læringsudbyttet. (Parong 

et.al, 2018:792) 

   

Pande og læringsteknologi 

Et af forsøgene Prajakt Pande og hans hold har foretaget er sammenligner af desktop 

undervisning med Virtual Reality. Her fremhæves det af Pande, at en af fordelene ved 

Labster er, at de simuleringer, der findes i VR, også kan fås i desktop. (Pande 2019 15:12) 

Eksperimentet bestod af to grupper, en gruppe, der blev tildelt undervisningsmaterialet i 

Virtual Reality simulering og en anden i desktop.  
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Formålet med eksperimentet var at undersøge, hvorvidt der var en læringsforskel. Det blev 

her observeret, at der hverken var en forskel på læringsudbyttet eller motivationen for at 

lære videre om emnet efter simuleringerne. Det blev dog iagttaget, at de elever der foretog 

eksperimenterne på VR var mindre selvsikre end desktop-gruppen i det senere praktiske 

arbejde. Det blev derfor konkluderet, at desktop undervisningsformen var bedre end VR. 

(Pande 2019 16:15) 

   Dog viser andre studier det omvendte, for eksempel kunne det ud fra eksperiment 1 

konkluderes, at eleverne, der blev testet i VR-lektionen, var mere motiveret og engageret.  

Differencen mellem eksperimenterne kan blandt andet skyldes, at der i Prajakt Pandes 

projekt kun blev testet 24 elever, men kan sagtens også skyldes, at eleverne fra eksperiment 

1 kan være blevet overvældet af at have oplevet ny teknologi, som beskrevet før, og dermed 

været mere tilbøjelig over for at have svaret, at deres motivationsniveau var højt.  

   Pande understreger, at han og hans hold ikke mener, at Virtual Reality skal erstatte den 

nuværende læringsform, da det er en ny teknologi, og man ved derfor ikke endnu, hvordan 

den påvirker læring. Læring er ifølge Pande meget komplekst, idet, at vi ved, at vi lærer, 

men spørgsmålet er hvordan. De kognitive mekanismer i læring er ukendte og specielt i 

områder som videnskab og matematik er det svært at sige, hvordan læring sker. De fleste 

innovationer og teknologier virker derfor, fordi læring er uundgåeligt - man lærer lige meget 

hvad, ifølge Pande. (Pande 2019 19:30) 

Et andet problem er at det svært at hamle op med teknologi. Der er ikke nok tid til at 

researche teknologien og dens indførsel, og det er det, som Pande tror sker i VR. Man 

bruger teknologien, selvom man ikke ved så meget om den endnu. (Pande 2019 19:00) 

    Pande fortæller også, at det er kompliceret at beregne, hvad Virtual Reality vil koste at 

implementere på Roskilde Universitet, da det vil komme an grafik, model og lignende. 

(Pande 2019 26:00) Prisen på de forskellige simuleringer, der skal tilkøbes, vil også afhænge 

af udbyder, men er i sig selv oven i købet også problematisk, da simuleringerne som sagt 

ikke kan ændres og dermed kan det diskutere, hvor smart det vil være at investere i dette. 

For at få et indblik i, hvorvidt det vil være smart at investere i innovationen er det relevant 

at kigge på Everett. M. Rogers model, som bliver gennemgået i nedenstående afsnit.  
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Diffusion of Innovation 

Everett M. Rogers’ model definerer i hovedtræk udbredelsesraten for en teknologisk 

innovation. (Rogers, 1962:14-16) 

   Punktet, relative fordel, indikerer, hvorvidt den teknologiske innovation er bedre, end det 

den skal erstatte. Her kan der inddrages adskillige faktorer såsom brugervenlighed og 

læringsudbytte. (Rogers, 1962:15) Det ses her, at den relative fordel for Virtual Reality 

teknologien på nogle punkter er brugervenlighed, mens teknologien på andre punkter ses 

værende det stikt modsatte.  

Selve Virtual Reality udstyret er nem at bruge, men simuleringen kan for eksempel ikke siges 

at være brugervenligt, idet, at der ikke kan foretages ændringer i disse. Som beskrevet 

ovenfor, så vil det kun være udbyder af simuleringerne, der kan foretage ændringer i dem. 

Læringsudbyttet er ligeledes ikke entydigt, da de eksperimenter der er foretaget ofte 

modsiger hinanden. Flere eksperimenter herunder eksperiment 1 i dette projekt, viser 

eksempelvis en stigning i motivationen, mens de eksperimenter der er foretaget på Roskilde 

Universitet af Prajakt Pande ikke viser nogen ændring i motivation. Dette er en af de mange 

grunde til, at det er svært at vurdere, hvorvidt Virtual Reality vil være en bedre innovation 

end, det den skal erstatte, hvilket i dette tilfælde er traditionel undervisning.  

   Næste punkt, vi finder relevant, er kompleksitet, hvor der naturligvis ses på, hvorvidt 

teknologien både er nem at bruge, samt nem at forstå. (Rogers, 1962:15) Det ses her, at 

teknologien er nem for eleverne at bruge og forstå, da simuleringen kører af sig selv, og 

eleven ikke skal foretage sig yderligere end blot at tage headsettet på.  

   Det sidste punkt, vi har valgt at inddrage, sætter fokus på teknologiens såkaldte triability, 

hvilket henvender sig til, hvorvidt teknologien kan testet.  (Rogers, 1962:15-16) Virtual 

Reality har en relativt høj triability. Teknologien kan og ses blive testet løbende i adskillige 

eksperimenter på Roskilde Universitets i blandt andet faget biologi. Det ses endda, at der vil 

foretages flere forsøg næste år, hvor teknologien ligeledes vil blive afprøvet i mindre trin.  

   Generelt ses det, at innovationer der anses af brugeren som værende høj relativ fordel, 

kompatibilitet. triability og oberservability samt lav kompleksitet, i større grad 

implementeres. Dette er ikke de eneste faktorer, der afgører hvorvidt en teknologi 

implementeres, men er dog ifølge Rogers uden tvivl de mest væsentlige. (Rogers, 1962:16) 
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Delkonklusion 

Ud fra vores interview med Prajakt Pande kan det konkluderes, at vi har fået et indblik i, 

hvordan forskningsprojektet om Virtual Reality foregår på Roskilde Universitet og hvilke 

negative aspekter, der er ved at inddrage Virtual Reality, herunder, at lærerne ikke kan 

ændre simuleringerne. Derudover har vi også fået et overblik over det mere praktiske 

indhold af at indføre Virtual Reality. For eksempel kræver det personale at tage sig af selve 

VR-udstyret, da det skal oplades og lignende.  

Det kræver også mere rummelighed, hvis en hel klasse skal gøre brug af udstyret samtidig. 

Vi har gennem eksperiment 2 også fundet frem til, at hvis man vælger at implementere VR, 

så ville det resultere i bedre læringsresultater, hvis man opdeler Virtual Reality simuleringen 

i segmenter med fokus på generativ læringsstrategi, der hjælper eleverne med at bearbejde 

undervisningsmaterialet effektivt. Diffusion of Innovation teorien har hjulpet os frem til at 

konkludere udbredelsesraten for Virtual Reality. Det vurderes, at teknologien efter 

justeringer og teknologiske forbedringer har potentiale til at have en høj udbredelsesrate. 

 

Konklusion 

Gennem udarbejdelsen af vores projekt kan det konkluderes, at definitionen af Virtual 

Reality er baseret på immersion, som er følelsen af at være tilstede.  

Immersion er ideél for Virtual Reality oplevelsen og styrkes ved at inddrage brugernes 

sanser, herunder hørelse via stereo-høretelefoner og syn gennem Head Mounted Display. 

Via inddragelse af TRIN-modellen har vi kunnet konkludere, hvilke mekanismer, der spiller 

sammen i Virtual Reality.  

Endvidere har vi gennem projektet kunne fremhæve positive og negative aspekter ved 

implementering af Virtual Reality i undervisningen. Vi har kunne konkludere, at der findes 

teorier, der peger på statiske billeder og skriftlige værker, som værende den mest effektive 

læringsform, og andre teorier, der peger på interaktive billeder og talte ord, som værende 

mest effektiv. Ved at tage disse teorier i betragtning med resultaterne af eksperiment 1, har 

vi kunnet konkludere, at der ses en sammenhæng mellem disse. Resultaterne viser, at 
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diasshowgruppen scorede bedst, da de blev testet i det faglige indhold af 

undervisningsmaterialet, hvilket hænger sammen med den kognitive belastningsteori og 

multimedie teorien. Endvidere, viste resultaterne, at eleverne fra VR-gruppen svarede, at de 

følte sig mere motiveret, hvilket hænger sammen med interesseteorien. Projektet 

konkluderer også på de praktiske forhold for at indføre Virtual Reality i undervisningen på 

Roskilde Universitet ved hjælp af et interview med Prajak Pande, herunder at det kræver 

større pladsforhold, hvis en klasse skal gøre brug af VR-udstyret samtidig.  

   Prajak Pande lægger stor vægt på, at ulempen ved Virtual Reality er, at simuleringerne ikke 

kan ændres af lærerne, men blot af designfirmaet, hvilket i dette tilfælde er Labster. Han 

mener endvidere at for at Virtual Reality skal give mest optimale læringsresultater og effekt, 

skal læsestof ikke indgås i simuleringerne. Ved eksperiment 2 kan det ligeledes konkluderes, 

at hvis Virtual Reality skal optimeres, så ville det være oplagt at opdele Virtual Reality 

simuleringen i segmenter med fokus på generativ læringsstrategi. Denne læringsstrategi 

hjælper eleverne med at bearbejde undervisningsmaterialet effektivt, hvilket ses i 

resultaterne af eksperimentet.  

 

Fejlkilder 

 

I dette afsnit vil vi komme ind på  eventuelle fejlkilder, der ville kunne have resulteret i en 

anderledes konklusion. 

  Vi kunne med fordel også have valgt at inddrage et mere teknisk aspekt i opgaven og 

dermed gå mere i dybden med selve teknologien og den virkning.   

   Tidligt i projektforløbet så vi relevansen i et kvalitativt interview med Prajakt Pande. Vi 

valgte dog ikke at foretage dette interview med det samme, da vi mente. at det faglige 

udbytte af interviewet ville være markant højere, hvis vi først etablerede baggrundsviden 

om både Virtual Reality teknologien og dens potentiale som supplerende læringsform. Af 

denne grund endte vi først med at foretage interviewet med Pande den 20-05-2019. Dette 

interview gav os meget relevant stof, vi kunne arbejde med. Det sene interview gjorde, at vi 

ikke havde mulighed og tid nok til at interviewe andre fagfolk eller eventuelt undervisere, 
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der kunne udtrykke deres tanker vedrørende brug af Virtual Reality teknologien som 

supplerende læringsmiddel.  

   I vores projekt er der udelukkende blevet taget udgangspunkt i eksperimenter, foretaget 

af andre, såsom universitet i Californien. På grund af tidsmangel har vi ikke været i stand til 

at foretage vores egne undersøgelser eller observationer. Vi kunne med fordel have lavet en 

mindre undersøgelse med få deltagende, hvor vi observerer deltagerne med Virtual Reality 

og efterfølgende stiller dem spørgsmål vedrørende oplevelsen.  

   Dette kunne have skabt mere dybde i vores opgave og måske resulteret i en anderledes 

konklusion.  

   De inddraget eksperimenter er, endvidere, blevet foretaget i USA, hvilket også kan ses 

værende en fejlkilde, da eksperimenter foretaget blandt danske studerende på danske 

universitet måske havde resulteret i anderledes konklusion af eksperimentet på grund af 

faktorer, såsom andet pensum.  

   Eksperimenter, der er inddraget i forsøget, har alle derudover blot taget udgangspunkt i et 

mindre antal elever. Disse forsøg kan derfor betragtes som værende mindre repræsentative. 

Vi kunne her enten have fokuseret på flere forsøg, eller udelukkende på forsøg med et 

markant højere elevtal for at skabe en stærkere konklusion.  

   Vores teorivalg kunne også have været anderledes, da vi udelukkende har valgt at 

inddrage teorier, der kunne sammenlignes med blandt andet vores medtagne 

eksperimenter. Der findes mange forskellige læringsteorier og ved at have inddraget andre, 

kunne vi måske have kommet frem til en anderledes konklusion.  
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