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Abstract 

This paper aims to specify what puts a Virtual Reality (VR)-user in the psychological state 

of “Presence”. Using the iterative prototyping method we have designed and created a 

First-person-shooter game, which seeks to put its players in the presence-state. The 

prototype was tested by a chosen specific audience, which evaluated it using a survey and 

thinking-out-loud method related to the implemented theory.  

The prototype was partly successful in incorporating the Immersion elements, successful 

in the choice of UI and lastly in avoiding VR-related problems and challenges. It is 

however not known whether it succeeded in creating presence in its users due to a lacking 

measurement tool thereof. 
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Term beskrivelse 

  

• VR – Står for Virtual Reality, og beskriver oftests de teknologier der benytter Head-

Mounted-Displays til at generere realistiske billeder og lyde. 

• HMD – Står for Head-Mounted-Display. De headset “briller” der benyttes I VR til at vise 

den simulerede verden. 

• NPC – Står for Non-Player-Character og beskriver de personer der findes i spil, som ikke 

er styret af mennesker. 

• FOV: Field-of-view - Bredden af, hvad der kan ses. 

• POV: point-of-view - Lokationen der ses ud fra 
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• VE: Virtual environments: Et computer-genereret, tre-dimensionelt sted, der giver 

brugeren af denne teknologi følelsen af at være tilstede,  og kunne interagere i en given 

virtuel verden.  

• HCI: Human-computer interaction: Et begreb der beskriver designet og brugen af 

computer teknologi, med et fokus på brugergrænseflader mellem brugeren og 

computeren.  

• GUI: En type brugergrænseflade der muliggøre brugeren at integrere med computeren 

gennem grafiske ikoner og visuelle indikatorer.  

• FPS: Står for First Person Shooter, og er et skydespil, hvori spillerens perspektiv ses fra 

spilkarakterens øjne. 

Indledning 

Problemfelt 

Virtual Reality (VR) har i mange år været genstand for udvikling og konstant forbedring. 

Helt tilbage i 1800-tallet lavede man stereoskopiske foto-fremvisere, som gav brugeren en 

følelse af at være indlevet i det, denne så. Det var dog specielt efter den digitale fremdrift, at 

VR begyndte at vise sit potentiale. I 60’erne blev der således fremstillet de første eksempler 

på hovedmonterede VR-headsets, HMD’s, som fungerede ved at give hvert øje sit eget 

skærmbillede for at opnå denne følelse. Disse virkede ved hjælp af magnetisme til at skabe 

motion tracking. Begrænsningerne var dog, at denne teknologi kun virkede til ikke-

interaktive film (vrs.org.uk, 2016).  

  

I 1965 beskrev den amerikanske datalog Ivan Sutherland opskriften på “the ultimate 

display” indenfor VR: En virtuel verden set igennem et hovedmonteret display, som blev 

genereret løbende via computer-hardware i realtid, og som giver brugeren mulighed for at 

interagere med denne. Denne beskrivelse er brugt som grundlag for VR-udvikling senere 

hen (vrs.org.uk, 2016).  

  

I moderne tid har VR for alvor vundet frem, og især i computerspilsbranchen er der sket 

store fremskridt. Siden 2016 er der udgivet i alt 761 spil med VR-kompatibilitet på den 



Page 9 of 90 
 

virtuelle computerspilsbutik ‘Steam’. Dette er meget, taget i betragtning af, der blot er 843 

spil, hvor VR er muligt (Valve Corporation, 2017). De computerteknologiske fremskridt 

skaber også bedre muligheder for at gøre VR en realitet og ikke kun en konceptuel drøm, i 

takt med, at kraftigere hardware udvikles (Future of Life Institute, 2017), og prisen sænkes. 

(Expert Exchange, 2017)  

  

Denne store fremdrift af VR-teknologien i dag stiller nye krav til designerne. Akkurat, som 

man kan se i computerspilsbranchen, er der et større behov for, at brugeren kan leve sig ind 

i det, denne foretager sig. Man er begyndt at gå væk fra at se spil som “bare spil” og at se 

dem som et medie, der fortæller et narrativ på lige fod med film (Wilson, 2006).  

For at opnå dette, værende det i et spil eller en VR-oplevelse, bliver man nødt til at indfange 

brugeren således, at denne bliver indlevet i det, der foregår. Èn måde at opnå dette er ifølge 

Slater og Wilbur (Slater og Wilbur, 1997) at inkorporere begrebet ‘immersion’ via specifikke 

designelementer. Skabes der ikke ‘immersion’ i en tilstrækkelig grad bliver brugeren ikke 

indlevet i det, vedkommende ser. Skabes der dog ‘immersion’ er det muligt for brugeren at 

opnå tilstanden ‘presence’, som er en stærk psykologisk fordybning og indlevelse i 

oplevelsen. 

Problemformulering 

Hvordan designes en VR-oplevelse via immersion-elementer med henblik på 

at skabe presence? 

Arbejdsspørgsmål 

• Hvad indebærer ‘presence’? 

• Hvad indebærer ‘immersion’? 

• Hvordan designes et user interface (UI) med henblik på at forøge ‘immersion’-

elementer? 

Motivation 

Projektgruppens motivation for at designe en VR-oplevelse ligger for det første i det 

ovenstående, at VR har gennemgået en stor udvikling teknologisk og er blevet en større 

branche. Denne udvikling synes vi er interessant, da VR-teknologien bliver kraftigere og 

derfor kan benyttes til mere komplekse og virkelighedsnære simulationer. Yderligere skabes 

der i takt med den voksende branche en større tilgængelighed prismæssigt for kvalitets-VR-
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udstyr. Dette, i samspil med Unity’s brugervenlige udviklerværktøjer, skaber et stærkere 

initiativ til at udvikle applikationer til VR-mediet og derfor et forøget behov for skudsikre 

retningslinjer for VR-design.  

Fra et psykologisk perspektiv er det at skabe en anden virkelighed og få brugeren til at føle 

‘presence’ ligeledes motiverende, da projektgruppen nærer en interesse for VR. Endvidere 

ser projektgruppen denne som et mål for enhver VR-designer.  

Ved selv at udvikle en VR-oplevelse ud fra relevante teorier omkring ‘UI design’ og 

‘Immersion’ håber vi på at få et indblik i, hvad der fungerer og ikke fungerer optimalt ved 

design af en VR-oplevelse.  

Afgræsning 

Selvom vi udvikler en VR-applikation, forholder rapporten sig mindre datalogisk 

beskrivende og fokuserer mere på design, modellering og brugeroplevelsen. Valget af denne 

afgrænsning er begrundet ud fra, at vi skriver projektet i fagmodulet informatik, som 

fokuserer på modelleringen og design af it-anvendelser og brugersituationer med et mindre 

fokus på, hvordan man udvikler teknologien bag disse. Vi tilkendegiver, at VR giver 

anledning til en masse redegørelse og diskussion omkring det datalogiske aspekt heraf. Vi 

har dog fravalgt disse for at fokusere på de teoretiske og psykologiske aspekter ved det, vi 

forsøger at undersøge. 

  

Vi har i projektet valgt at afgrænse os fra andre medier end spil, da dette ville blive for bredt 

et emne og derfor uoverkommeligt at komme i dybden med. I projektet har vi valgt at 

fokusere på et computerspil med specielt henblik på genren First Person Shooter (FPS). 

Grunden til dette valg skyldes: 

• Computerspil er af sagens natur et interaktivt medie. Derfor er det nemt at implementere 

interaktive elementer, som er et krav for at skabe ‘immersion’ i VR-oplevelser. 

• Computerspil har regler og mål, som skal opnås. Dette gør, at vi kan konstruere 

evalueringsskemaer baseret på, hvor godt disse opgaver klares af testpersonerne. 

• Computerspil er letgenkendelige af en bred gruppe mennesker.  Derfor er der større 

chance for, at mediet kendes af testpersonerne. 

• Computerspil er af størst interesse internt i projektgruppen. 
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Grunden til valget af FPS-genren skyldes: 

• FPS-genren har rig mulighed for at implementere forskellige typer UI. 

• FPS-genren er vellidt blandt projektgruppen. 

• FPS-genren foregår i første persons perspektiv, hvilket gør det nemmere at 

eksperimentere med UI og immersion teorier. 

 

Vi vil i rapporten derfor afgrænse for andre genrer end FPS for at holde et fokus på projektets 

produkt. 

 

Vi afgrænser os fra at designe ud fra Jesper Juuls definition af spil, da dette ikke har relevans 

for at besvare problemformuleringen.  

Definition af Virtual Reality 
Virtual Reality, eller oftere forkortet VR, er en samlet betegnelse for et virtuelt miljø, hvori 

brugeren kan opleve sanselige input f.eks. syn og lyd, som var brugeren i den virkelige 

verden. Med denne definition menes der ikke nødvendigvis en 1-1 replika af den virkelige 

verden, men derimod blot en verden, brugeren kan interagere med og få feedback fra i 

overensstemmelse med det virtuelle miljøs regler (Jerald, s, 30-32, 2016). Et eksempel 

kunne være et science-fiction spil, hvori spilleren styrer et rumskib, der ikke er under 

begrænsninger af virkelighedens fysiske love. 

Et VR-system er opbygget af 4 faser; Tracking, Application, Rendering og Display.  

• Tracking er systemets input og modtager information fra brugeren. Det vil sige alt, hvad 

brugeren foretager sig i det virtuelle miljø såsom at bevæge sig rundt eller interagere med 

objekter.  

• Application er opdatering, simulering og bearbejdning af brugerinteraktionen med det 

virtuelle miljø. 

• Rendering står for at tegne de ændringer, ’application’ har lavet til skærmen således at 

brugeren kan se og reagere på dem. 

• Display er systemets output og viser brugeren de elementer, der er blevet bearbejdet i de 

tidligere faser. 

Figur 1 viser brugerens forhold til de fire faser i et VR-system. 
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FIGUR 1 DENNE FIGUR VISER BRUGERENS FORHOLD TIL DE FIRE FASER I ET VR-SYSTEM 

(JERALD, S.31,2016) 

Tilsammen udgør alle disse faser et komplet VR-system. En bruger kan f.eks. samle et objekt 

op i tracking-fasen. Application-fasen vil herefter bearbejde, hvad der skal ske når objektet 

samles op. Rendering vil håndtere, hvordan det visualiseres for brugeren. Display vil vise 

resultatet til brugeren således, at denne nu kan reagere på ændringen. På den måde startes 

tracking-fasen igen, så snart brugeren reagerer på objektets ændrede tilstand. (Jerald, s.30-

32,2016) 

Virtuel Reality opleves i dag ofte igennem et HMD. Interaktion med det virtuelle miljø sker 

typisk ved hjælp head-tracking, hvilket registrerer hvor i det virtuelle miljø, brugeren kigger. 

Derudover bruges der ofte specielle controllere, som kan registrere brugerens 

håndbevægelser for på den måde at tillade brugeren at interagere med objekter i det virtuelle 

miljø. Nogle VR-systemer som f.eks. HTC Vive (HTC Corporation, 2017) og Oculus Rift 

(Oculus VR, 2017) tillader også brugeren fysisk at bevæge sig rundt i det virtuelle miljø, dog 

i et begrænset areal. 

Ikke alle VR-systemer er så avancerede som de to førnævnte, der hver især koster flere 

tusinde kroner. Der findes også VR-systemer, som kan anskaffes for lang mindre, og som 

ikke kræver kraftige computere for at køre. Disse inkluderer Samsung Gear (Oculus VR, 
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2017) og Google Cardboard (Google inc, 2017). Begge er designet til mobiltelefoner. Disse 

giver brugeren mulighed for at kigge rundt i verdenen ved hjælp af head-tracking og har 

derudover et par knapper på siden af headsettet til simple kommandoer. 

Vi vil i dette projekt primært fokusere på Virtual Reality med HTC Vive som platform, da det 

er den platform, vi har til rådighed gennem Roskilde Universitet. 

Definition af spil 
I artiklen “The Game, The Player, The World: Looking for a Heart of Gameness” beskriver 

Jesper Juul 6 elementer, der tilsammen skaber definitionen for termen “spil”: 

Ifølge Juul består et spil af følgende elementer: 

1. Faste regler:  Spillets regler skal være tilstrækkelige defineret gennem programmering 

eller på skrift, så spilleren ikke kan diskutere over deres betydning hver gang spillet 

spilles (Juul, 2003). 

2. Variable eller kvantificerbare resultater:  Spillet skal producere forskellige mulige 

resultater, og resultaterne skal ikke være til diskussion (Juul, 2003). 

3. Valorisering af resultaterne: Der skal være negative og positive resultater. Typisk 

vil de positive resultater være sværere at opnå end de negative (Juul, 2003). 

4. Spiller indsats: Spillet skal give spilleren en mulighed for at gøre en indsats i spillet, 

eksempelvis gennem udfordring, konflikter eller interaktion (Juul, 2003). 

5. Tilhørsforhold mellem spilleren og resultatet: Spilleren føler ejerskab og glæde 

for det opnåede resultat (Juul, 2003).  

6. Forhandlingsmæssige konsekvenser: Et spil skal skabe en platform for frivillig 

skabelse af virkelige konsekvenser for spilleren, eksempelvis når spilleren spiller om 

rigtige penge på et muligt resultat (Juul, 2003). 

Definition af UI 
Et User Interface er måden, hvorpå en computer eller anden data-baseret maskine formidler 

data og information til brugeren og omvendt. Det er med andre ord definitionen på den 

interaktion, der foregår mellem bruger og computer. 

Et UI står for den visuelle del af et computerprogram. Det er ved hjælp af denne del, 
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brugeren kan navigere rundt i menuer, bruge funktioner og læse information. Under UI 

findes der således også GUI, som står for Graphical User Interface. Her er UI’et udelukkende 

grafisk, typisk med knapper, menuer og tekst-etiketter, som brugeren kan interagere med. 

(Sharpened Productions, 2017) 

Teori 
I teoriafsnittet vil vi til at starte med komme ind på, hvad begreberne ‘immersion’ og 

‘presence’ betyder. Dette gør vi ved hjælp af teoretikerne Jason Jerald samt Slater & Wilbur, 

som behandler henholdsvis immersion, presence samt hvilke elementer, der kan ødelægge 

tilstanden af presence for brugeren. Dernæst vil vi redegøre for, hvordan UI bliver benyttet 

i spil, for herefter at fokusere specifikt på 3 former for UI i VR-oplevelser. 

Immersion og presence 

Immersion er et begreb, der beskriver teknologiske oplevelsers evne til at indleve brugere i 

oplevelsen. Dette kan være et spil eller et andet virtuelt miljø. Gennem Immersion-

elementer forsøger designeren at skabe ‘presence’: En psykologisk tilstand eller subjektiv 

opfattelse, hvor brugeren ikke lægger mærke til de teknologiens rolle i den specifikke 

oplevelse. 

I følgende afsnit vil vi omtale teori, der omhandler immersion og presence, samt mere 

omhyggeligt beskrive hver af disse termer. 

Jasond Jerald (NextGen Interactions, 2017), som er forsker og underviser på Duke 

University med speciale i VR, beskriver i sin bog ’The VR Book’ (Jerald, 2016) Immersion og 

presence. Følgende afsnit tager udgangspunkt i kapitlet fra denne bog ’Immersion, 

Presence, and Reality Trade-Offs’. 

Immersion 

Jerald taler her om Immersion med særligt henblik på brug i et VR system. 

I bogen benyttes følgende citat: 

”Immersion is the objective degree to which a VR system and application projects stimuli 

onto the sensory receptors of users in a way that is extensive, matching, surrounding, 

vivid, interactive and plot informing” (Slater og Wilbur, 1997). 

Her ses det, at der er seks faktorer inde for Immersion i et VR system: 
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Extensiveness: Bredden af de stimulus-modaliteter, brugeren præsenteres for, såsom 

visualitet, lyd og fysisk kraft. 

Matching: Overensstemmelsen mellem stimulus modaliteter, det vil sige at der er 

overensstemmelse med, hvad brugeren ser eller hører, og det han/hun gør, såsom at bevæge 

en genstand i VR miljøet. 

Surroundness: Beskriver det at kunne se og bevæge sig rundt, for eksempel skal brugeren 

kunne se 360 grader rundt om sig selv. Derudover indebærer dette element også, at kunne 

høre, hvor lyde kommer fra. Ydermere ser vi brugerens vilje til, og mulighed for at udnytte 

det virtuelle miljø denne præsenteres for, som en del af surroundness elementet. 

Vividness: Kvaliteten af det der simuleres, det vil sige opløsning, kvaliteten af lys, 

frameraten og lydkvaliteten. 

Interactability: Muligheden for at brugeren kan ændre på spilverdenen, såsom at kaste 

med objekter. 

Plot: Den ’historie’, spilleren gennemlever i VR miljøet. Der skal være en konsekvent og 

hensigtsmæssig afbildning af den rejse, spilleren er på. (Jerald, s. 45, 2016). Moderne 

videospil udspiller typisk plottet i takt med spillerens handlinger og beslutninger i miljøet. 

Dermed forstærkes illusionen af, at spilleren er en del af det virtuelle miljø.   

Presence 

”Immersion can lead the mind but cannot control the mind” (Jerald, s. 46, 2016)  

Ovenstående elementer fra Slater og Wilburs beskrivelse af Immersion er alle teknologiske, 

men Immersion er kun en del af VR oplevelsen. Det er ikke en direkte tilstand, brugeren kan 

være- eller befinde sig i.  Som designer designes der ud fra Immersion elementerne i håb 

om, at spilleren bliver ’Present’. 

Presence er følelsen af at ”være tilstede” i det givne miljø, uden fysisk at være der. Som andre 

følelser, såsom kærlighed, er det svært at sætte ord på, og er noget man først skal opleve for 

at forstå. Selve definitionen af ’Presence’ er baseret på ’Presence-1 listserv’, en diskussion, 

hvor omkring 2000 interesserede deltog.  Den fulde forklaring kan findes på The 

International Society for Presence Research’s hjemmeside, ispr.info, (ISPR, 2002), men kan 

kort opsummeres som følge: Den psykologiske tilstand eller subjektive opfattelse, hvor 

individet gennem brug af menneskelig teknologi ikke opfatter brugen af denne teknologis 

rolle i den specifikke oplevelse. 
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I forhold til VR-oplevelser har spilleren fuld ’presence’, når han eller hun ikke direkte 

opfatter, at han/hun er en del af en VR simulation, og senere hen beskrive oplevelsen som 

et sted, spilleren reelt besøgte. 

”Users who feel highly present consider the experience specified by VR technology to be a 

place visited rather than simply something perceived.” (Jerald, s. 46, 2016) 

Desto bedre brug og implementering af Immersion elementerne, desto højere potentiale er 

der for, at spilleren opnår ’presence’. 

Illusions of Presence 

De foregående afsnit har beskæftiget sig med hvilke elementer, der indgår i Immersion, og 

hvad man forsøger at opnå ved at inkorporere Immersion-elementer. I det følgende afsnit 

vil vi beskrive, hvad der sker når følelsen af presence afbrydes uønsket, samt hvad der kan 

gøres for at forebygge dette. 

Break-in-presence er det korte øjeblik, hvor ’presence illusionen’ ophæves – når spilleren 

pludselig kommer til at tænke på, at han/hun står midt i et lokale iført et HMD. Sådanne 

øjeblikke kan ødelægge en VR-oplevelse og bør undgås (Jerald, 2016, s. 47). 

Til udvikling i VR benyttes samme grundidé, som filmproducenterne anvender.  Den går ud 

på, at man ikke må ødelægge illusionen for brugeren. Hvis illusionen opretholdes, kan 

brugeren bedre fokusere og indleve sig i filmen (Marsh, Wright, Smith, s.2 2001).  

Den virkelige verdens problemer 

Den vigtigste del af at skabe og opretholde ’presence’ er, at spilleren føler sig som værende i 

et fysisk rum. 

Først og fremmest kan der forekomme break-in-presence momenter, hvis spilleren på den 

ene eller anden måde kommer i kontakt med den virkelige verden. Typiske eksempler heraf 

kan være: 

• Spilleren bliver bevægelsessyg. 

• Spilleren mister balancen. 

• En anden person uden for VR oplevelsen taler til spilleren. 

• Spilleren falder over eller går ind i en ledning. 

• Uønskede lyde såsom mobil, musik med mere. 

• Spilleren mister fornemmelsen af, hvor han/hun bør befinde sig i den virkelige verdens 

rum. 
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Bevægelsessyge er er hyppigt problem i VR, og beskrives derfor nærmere under afsnittet 

‘Bevægelsessyge’. 

Teknologiske problemer 

Der kan opstå break-in-presence momenter, hvis de teknologiske dele halter. Dette kan være 

problemer som: 

• Høj latency og manglede forbindelse til VR udstyr - Latency beskriver den tid det tager 

for et teknologisk objekt at sende data til et andet samt registrere det. Hvad angår VR, 

kan der opstå høj eller svingende latency, hvis der er noget der forstyrrer signalet fra de 

såkaldte ‘base-stations’. Disse står for at registrere HMD’et og controllerne, og omgiver 

det rum, hvor det er muligt at bevæge sig inden i. Hvis dette problem opstår, vil det 

forringe matching-elementet, da der kan opstå en barriere mellem, hvad brugeren 

foretager sig og det brugeren reelt prøver på.  

• Lav framerate - Framerate beskriver, hvor mange billeder i sekundet computeren kan 

tegne. Det er primært grafikkortet der står for denne del (Nvidia, 2017). Desto kraftigere 

grafikkort og dermed computer, desto flere billeder kan der vises i sekundet. De fleste 

skærme er i stand til at vise 60 billeder i sekundet, og det er heraf det man bør sigte efter. 

Hvis frameraten er for lav, vil billedet hakke og virke “langsomt”. Vividness-elementet 

forringes, da kvaliteten af det der simuleres er for lav. 

• Ringe kalibrering af HMD og joystik - Hvis kameraet eller joystickene ikke er, hvor de 

bør være i det virtuelle miljø, er der ringe kalibrering af disse. Ringe kalibrering kan også 

forårsage at controllerne i spillet ryster, selv om spilleren holder hånden stille. Dette 

forringer matching elementet, da spilleren ikke kan foretage sig det, brugeren forsøger 

at gøre.  

• Gå igennem objekter - Hvis brugeren kan gå igennem vægge, forværres matching-

elementet, da spilleren ikke forventer at kunne gå igennem en væg. Ligeledes sker der en 

uoverensstemmelse mellem subjektiv- og objektiv-virkelighed, hvilket forværrer 

Perception elementet, og kan skabe bevægelsessyge. 

• Point of View (POV) passer ikke med spilleren - Spilleren forventer at være en person i 

det virtuelle miljø, der afspejler spillerens egen højde. Spillerens POV skal derfor passe 

til spillerens øjenhøjde. Hvis synspunktet er for lavt eller for højt, kan spilleren ikke 

genkende sig selv i det virtuelle miljø. Dette forringer ’self-embodiment’ aspektet. 
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• Upræcise modeller - Hvis spilleren ikke kan genkende de objekter der er placeret i 

verdenen, kan det ende med at spilleren misforstå, hvad objektet skal forestille og 

dermed den eventuelle interaktion med denne. 

• Dårlig bevægelse - Hvis spillerens bevægelse er designet på en sådan måde, at denne er 

i uoverensstemmelse med, hvad spilleren forventer kan der opleves break-in-presence. 

Et eksempel på dette kan f.eks. være hvis spilleren bevæger sig væsentligt hurtigere i det 

virtuelle miljø end denne gør i den virkelige verden.  

• Menu virker blokerende for spillerens Field of View (FOV) - Hvis en menu er låst fast til 

brugerens syn, kan det være irriterende for spilleren at se hele menuen, da denne 

blokerer for spillerens FOV.   

  

Ud fra et eksperiment udført med 8 personer, 4 mænd og 4 kvinder, har man fundet de 12 

primære grunde til break-in-presence. Det skal dog siges at dette eksperiment var udført i et 

laboratorie, så der kunne ikke komme tilfældige mennesker og forstyrre eller snakke til 

brugerne (Marsh, Wright, Smith, S.10 2001). Vi har indskrevet dem, der er mest relevant for 

vores eget produkt ovenfor, og undladt de andre. Eksempelvis ser vi ikke, at vores produkt 

skal indeholde nogen form for advarselsskiltning, som spilleren kan ignorere. 
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FIGUR 2 TABEL OVER HYPPIGSTE ÅRSAGER TIL BREAK-IN-PRESENCE (MARSH, WRIGHT, 

SMITH, S.10 2001) 

Psykologiske udfordringer 

Blandt de mest kendte udfordringer ved VR er ’self-embodiment’. Det omhandler illusionen  

om, at spilleren har en krop i det virtuelle miljø. Selvom denne krop ikke nødvendigvis  
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ligner ens egen, kan brugeren stadig opnå presence. 

Ligeledes er chancen for at blive ’present’ forøget, hvis det der berøres i det virtuelle miljø,  

svarer til, hvad der berøres i den virkelige verden. Hvis spilleren eksempelvis holder en pistol  

i det virtuelle miljø, skabes der en bedre oplevelse, hvis spilleren holder et pistol-lignende  

objekt i den virkelige verden. (Jerald, 2016, s. 47) 

Blandt andre psykologiske udfordringer findes illusionen om social kommunikation.  

Spillerens chance for at opnå presence forøges, hvis der i tilstrækkelig grad skabes en illusion  

om, at der kommunikeres med en person i spillet. Eksempelvis kan spilleren opnå en positiv  

social interaktion, blot ved at ”tale” med en Non-Player-Character (NPC) i spillet.  

(Jerald, 2016, s. 49) 

Endvidere vil vi fremhæve diskussionen om ’The Uncanny Valley’. 

Robotter og computergenererede figurer kan nogle gange virke frastødende eller uhyggelige.  

Dette skyldes, at de har meget menneskelignende træk, men ikke opfører sig som  

mennesker. Op til en vis grænse kan vi acceptere menneskelignende figurer og robotter,  

og endda nære følelser, såsom empati for disse. Men desto tættere, man kommer på  

virkeligheden, desto mere frastødende vil disse figurer være, indtil man kommer over  

den såkaldte ‘Uncanny Valley’, hvor spilleren har meget svært ved at skælde kunstig figur fra  

menneske. Derudover er bevægende figurer mere følelsesfremkaldende end stationære, og  

designeren bør derfor være forsigtig med disse. Dette betyder dog også, at chancen for at  

opnå det bedste resultat er igennem bevægende figurer. 

Nedenfor ses ’The Uncanny Valley’ grafen. (Jerald, 2016, s. 49-51) 
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FIGUR 3 THE UNCANNY VALLEY (JERALD, 2016, S. 52)   

Heraf er det under et budget og tidspres fordelagtigt at lave en VR-simulation, der benytter  

tegneserielignende figurer eller simple, om end menneskelignende robotter, således at  

spilleren ikke frastødes af spillets  

NPC’er. 

Design aspekter til overvejelse - Fidelities 

Her vil projektgruppen fremhæve aspekter, der skal tages til overvejelse under et VR  

design. 

• Representational fidelity: Afspejler den grad VR miljøets omgivelser repræsenterer 

virkeligheden. I den ene ende af dette spektrum, findes komplette fotorealistiske 

omgivelser, mens der i den anden ende findes abstrakte farver og former. Computerspil 

og lignende VR oplevelser, findes som regel et sted i midten. 

• Interaction fidelity: Afspejler den grad VR miljøets interaktioner matcher dem fra 

den virkelige verden. I den ene ende af dette spektrum, findes bevægelser og 

interaktioner, der ikke matcher noget fra virkeligheden, mens der i den anden ende 

findes præcise og målbare interaktioner, som det at trykke på en knap. 
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• Experiential fidelity: Afspejler den grad, VR oplevelsen matcher designerens mål og 

idéer. I den ene ende af spektret findes den lineære oplevelse, mens der i den anden ende 

findes en åben verden, hvor spilleren kan gøre præcist, hvad han/hun ønsker. (Jerald, s. 

52, 2016) 

Delkonklusion 

The VR Book giver et grundigt indblik i Immersion i et VR miljø. Denne teori giver specifikke  

værktøjer til vores design samt områder at evaluerer og måle på. 

Ser man på de førnævnte seks faktorer kan der udformes og måles på samtlige af disse.  

Eksempelvis kan der opstilles et spørgsmål, der hedder: ”I hvor høj en grad følte du, at der  

var overensstemmelse med, hvad du gjorde i spillet og hvad du oplevede i spillet?”. På  

denne måde kan vi måle mængden af Matching-faktoren. 

Dernæst oplyser teorien om den psykologiske tilstand ’presence’ som giver gruppen et  

decideret mål: Vi vil finde ud af, hvilke immersion elementer der skal implementeres i en  

VR-oplevelse for at forøge chancen for at skabe ’presence’ hos spilleren.  

Tilmed opstiller teorien mulige udfordringer, der skal tages højde for, både i designfasen,  

forberedelsesfasen samt, når produktet er under brug. Eksempelvis skal vi sikre os at det  

rum, hvor undersøgelsen foretages i, er sikret og åbent, og at spilleren ikke kan falde over  

genstande eller ledninger. 

Til sidst ses tre forskellige aspekter, der skal tages højde for i designfasen for at sikre, at  

projektgruppen kommer så tæt på den ønskede oplevelse som muligt. Disse kan desuden  

“skrues op og ned for” i de forskellige iterationer, for at komme så tæt på at skabe en VR- 

oplevelse, der kan skabe ’presence’. 

Perception i VR 

Når projektgruppen skal designe en VR-oplevelse med henblik på at skabe ‘presence’, er 

perception én af de mest essentielle faktorer. Perception omhandler måden, hvorpå 

mennesker forstår virkeligheden og derfor også indirekte, hvordan den virkelighed, der 

forsøges skabt i VR, forstås. Konceptet perception er opbygget af en række elementer 

heriblandt auditive, visuelle og fysiske stimuli. Ved at være opmærksom på disse elementer 

og konceptet om perception kan vi designe VR-oplevelser, der bedre simulerer, hvad 

mennesker forstår som virkeligt. Herved forøges faktorer som ’immersion’, mens vi 

samtidigt undgår dissonans mellem virkelighed og simulation. Hvis forskellen mellem disse 
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er for stor, leder det til frustration og en forringelse af matching-aspektet, som blev 

beskrevet i afsnittet Immersion. Dette er med til at forårsage break-in-presence momenter. 

I bogen “The VR Book” skriver Jason Jerald om perception:  

“For VR, it is essential. Rarely has someone become sick due to a bad traditional software 

design (although plenty of us have become frustrated!), but sickness is common for a bad 

VR design. VR designers integrate more senses into a single experience, and if sensations 

are not consistent, then users can become physically ill“ (The VR Book s.56) 

Vi vil I følgende afsnit beskrive delene af konceptet ‘perception’ med det formål at skærpe 

læsers forståelse af perception og dets vigtighed for VR-design. 

Objektiv og subjektiv virkelighed. 

Objektiv og subjektiv virkelighed handler om, hvordan 

input fra vores sanser såsom syn, hørelse og følelse ikke 

nødvendigvis er en refleksion af, hvad der virkeligt sker. 

Den objektive virkelighed beskriver, hvad der reelt sker i 

en given situation, mens den subjektive virkelighed 

beskriver, hvad brugeren oplever. Et typisk eksempel på 

dissonans mellem de to virkeligheder er at finde i optiske 

illusioner. (Jerald, s.59-63, 2016)  

Figur 4 viser to forskellige figurer, der ser ud til at have to 

forskellige størrelser til trods for, at de er lige store. Den 

objektive virkelighed fortæller os, at begge har samme størrelse, mens den subjektive 

virkelighed siger, at de er forskellige. Optiske illusioner som denne illustrerer vigtigheden af 

at overveje, hvordan den subjektive virkelighed opfattes af brugeren, da denne ikke altid er 

i overensstemmelse med den objektive virkelighed. Særligt er dette vigtigt i forhold til, 

hvordan perspektiv samt bevægelse håndteres i VR-oplevelsen.  

Bevægelsessyge 

Er der dissonans mellem den bevægelse, brugeren forventer og hvad, der reelt vises, er der 

stor risiko for, at brugeren oplever at blive desorienteret eller får bevægelsessyge. Er der 

ligeledes ikke taget hensyn til perspektivet i VR oplevelsen, kan man risikere, at objekter 

FIGUR 4 OBJEKTIV OG SUBJEKTIV 

VIRKELIGHED (JERALD, S. 59) 
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eller karakterer ikke ses på den måde, der var tænkt fra designeres side.  (Jerald, s.59-70, 

2016) 

Begrebet bevægelsessyge dækker over følelsen af mildt ubehag til decideret kvalme og 

opkast. Dette er et hyppigt problem i VR-oplevelser og kan ofte tilskrives uhensigtsmæssigt 

design. Der er flere teorier på, hvad der præcist er grunden til, at vi oplever bevægelsessyge. 

En teori er Sensory Conflict-teorien. Denne siger, at bevægelsessyge er forårsaget af 

bevægelse i den subjektive virkelighed, der ikke stemmer overens med bevægelsen i den 

objektive virkelighed. Det er denne konflikt mellem, hvad brugeren oplever, og hvad denne 

fysisk mærker, der er skyld i bevægelsessyge (Jerald, s.165, 2016).  

En anden teori, kendt som “The Rest Frame Hypothesis” bygger på, at bevægelsessyge 

opleves, når brugeren ikke har en referencelinje til at bestemme hvilke objekter, der er 

stationære og hvilke, der er i bevægelse. I den virkelige verden bruger vi stationære objekter 

i vores omgivelser, såsom jorden, bygninger og lignende, som et såkaldt rest frame, hvilket 

kan bruges som reference til at bestemme den relative bevægelse mellem det stationære 

objekt og andre objekter. Ifølge rest frame-hypotesen er denne mangel på et rest frame også 

grunden til, at mennesker ofte bliver søsyge, når en båd gynger meget. Vi mister den 

stationære rest frame, når båden gynger, og oplever derfor bevægelsessyge. For at forebygge 

bevægelsessyge kan vi derfor tage idéen om en rest frame og implementere den i VR-

oplevelsen. Dette rest frame kan f.eks. være jorden, ligesom det er i den virkelige verden, 

eller det kan være et cockpit, hvis man designer et flyspil. Så længe, man som designer er 

opmærksom på at bibeholde brugerens rest frame stationært, kan bevægelsessyge til dels 

undgås. (Jerald s.167-168, 2016) 

Delkonklusion   

Måden, hvorpå brugeren bliver til en del af det virtuelle miljø, er essentiel for VR-oplevelsen, 

og det er derfor vigtigt at være opmærksom på konceptet om objektiv og subjektiv 

virkelighed. Er man som designer ikke dette, kan det have negative konsekvenser for 

immersion, i og med brugeren hives ud af det virtuelle miljø, når der er dissonans mellem 

objektiv og subjektiv virkelighed. Dette forringer matching-aspektet og kan skabe ‘break-

in-presence’-momenter. 
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Specielt bevægelsessyge skal undgås. Ved at designe VR-oplevelsen således, at den objektive 

og subjektive virkelighed i høj grad stemmer overens samt at lave rest frames, kan man i så 

vidt muligt omfang undgå, at der dannes bevægelsessyge hos brugeren.  

Begge af disse problemer kan være med til at skabe ‘break-in-presence’-elementer og er 

derfor ikke ønskelige.   

UI i spil  

Når man snakker om UI i spil er det umuligt at komme uden om Heads Up Displays (HUDs). 

Dette er en meget relevant term specielt inden for First Person Shooter-spil. 

HUDs er en samlet betegnelse for alle grafiske elementer, der konsekvent og vedvarende 

viser og formidler data om spilelementer, som er relevante for spilleren. HUD er derfor en 

essentiel del af et UI i computerspil. I dette afsnit vil vi beskrive det skift, der er kommet 

indenfor spiludviklingen med henblik på HUDs med specielt fokus på First Person Shooter-

genren. Dette er relevant for vores projekt, da vi designer og udvikler en form for skydespil 

i et VR miljø. 

Hvad er et HUD?  

I skydespil bruges et HUD som regel til at vise spilleren følgende elementer: 

• Mængden af helbred (og/eller sikkerhedsskjold), spilleren har tilbage. 

• Mængden af ammunition, spilleren har tilbage. 

• Et kort over banen. 

Derudover er der andre relevante ting, som varierer fra spil til spil. Dette kunne for eksempel 

være de ting, spilleren har i sit inventory, spillerens mål for den pågældende bane eller hvor 

højt, spilleren står i en online-kamp. Et HUD står for at være en klar, direkte måde for spillet 

at kommunikere med spilleren uden, at denne skal bruge tid på at tilgå informationen 

(Wilson, 2006).  
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Helt tilbage fra FPS-genrens spæde tid har HUD-displayet spillet en rolle. Ser man for 

eksempel spillet Wolfenstein 3D, som udkom i 1992 (figur 5), er der allerede her fastlagt, 

hvordan et HUD skal formidle information til spilleren. 

De traditionelle HUDs har derfor den styrke, at de hurtigt kan fortælle spilleren, hvordan de 

klarer sig i spillet. Det er dog set i nyere tid, hvordan spil, specielt indenfor FPS-genren, er 

begyndt at bruge nye måder at bruge HUDs på (Wilson, 2006). 

Ifølge spildesigneren Greg Wilson, som er tidligere concept-designer for Acclaim Studios og 

nuværende skribent hos Gamasutra, er der 3 grunde til, at spildesignere er begyndt at 

bevæge sig væk fra det traditionelle UI: 

• Skiftet til HD-skærme. De fleste computerskærme i dag er i HD, og det samme er 

fjernsyn. Dette betyder, at man fra et grafisk synspunkt kan putte UI-elementer på et 

mindre sted – blandt andet som en del af spiluniverset (Wilson, 2006). 

• Videospilsmarkedets opdrift. Jo simplere et UI er, jo mindre intimiderende er det for den 

uerfarne spiller at sætte sig ind i. På den måde kan man tiltrække flere spillere. 

• Immersion. I nyere tid, specielt med den nye spilteknologi, der er til stede, har det været 

et mål fra spildesigneres side at lave spil, som kan give brugeren en nær-films oplevelse. 

VR muliggøre dette bedre end noget andet værktøj tilgængeligt for den almindelige 

gamer. Man er begyndt at gå væk fra tanken om, at ”det er bare et spil”, ligesom en 

filmproducer heller ikke tænker ”det er bare en film”. Man prøver med andre ord at fjerne 

de elementer, der kan ødelægge ‘immersion’ for spillet, så som det gammeldags HUD. 

FIGUR 5 WOLFENSTEIN 3D (ID SOFTWARE, 1992) 
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Det er ikke en del af verdenen og har en tendens til at distrahere spilleren. Ligeledes 

forårsager det bevægelsessyge, som tidligere nævnt skaber ‘break-in-presence’ 

momenter. Ved at inkludere de elementer, som HUD’et skulle indeholde, i spillets 

omgivelser, kan man forøge ‘immersion’ (Wilson, 2006). Dette beskrives nærmere under 

afsnittet ‘Immersion’. 

Det HUD-løse spil 

Hvordan designes et spil uden et HUD? Wilson peger på flere teknikker. Et eksempel er 

spillet Call of Duty, som har gjort op med en livbar. I stedet for, når spilleren tager skade, 

begynder skærmen at blinke rødt, hvilket signalerer, at spilleren bør søge ly. 

Den bedst tænkelige måde at skabe et spil med henblik på ‘immersion’, er uden et HUD. 

Ifølge Wilson bør designeren inkorporere elementerne, som et HUD skulle vise, som en del 

af den interaktive spilverden. Her nævner han spillet Doom 3, som gør brug af spillerens 

våben for at se, hvor mange skud, spilleren har tilbage.  

 

FIGUR 6 DOOM 3 (ID SOFTWARE, 2004) 

Det samme koncept kan ses i bilspil, som tillader spilleren at sætte sig bag rattet og se 

instrumentbrættet i stedet for at være afhængig af et HUD, som befinder sig i siden eller 

nederst på skærmen. Dette skærper følelsen af at være der selv, fordi de distraherende 

elementer fjernes (Wilson, 2008). 
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Delkonklusion 

Vi kan i dette afsnit konkludere på skiftet fra det traditionelle til det nye UI med henblik på 

computerspil. Man er gået fra at tegne HUD-elementer på skærmen, så de altid er tydelige, 

til at tegne dem som en del af det spilunivers, spilleren interagerer og befinder sig i. Dette 

bliver uddybet senere i rapporten i form af kontrasten mellem “diegetic” og “non-diegetic” 

UI’s i afsnittet “Tre former for UI’s”.  

Dette skaber ligeledes relevans for projektets kontekst; at man som spildesignere er begyndt 

at gå denne vej med henblik på UI understreger vigtigheden i at finde sikre måder at designe 

UI’s med henblik på immersion.  

Tre former for UI’s 

UI’s kan inddeles i tre forskellige former. I følgende afsnit samler vi op på de mest essentielle  

brugergrænseflader, og omtaler dem med særligt henblik på anvendelse i en VR-oplevelse.  

Endvidere er der et særligt fokus på FPS-spil, da vores produkt vil minde meget om denne. 

Non-diegetic UI 

I FPS formidles information til brugeren typisk ved hjælp af et non-diegetic UI som f.eks. et  

HUD. Dette er imidlertid ofte en uhensigtsmæssig måde at videregive information til  

brugeren i VR-oplevelser. Et non-diegetic UI eksisterer ikke som en del af spilverdenen, men  

er i stedet sat fast på det kamera, der fungerer som brugerens synsfelt. Dette er et problem i  

VR-oplevelser, da brugeren ofte vil have svært ved at fokusere på elementer, der er for tæt  

på kameraet. Oculus VR beskriver problemet med at projektere et HUD direkte på kameraet  

som The Infinity Problem: Hvis spillet projekterer et HUD på denne facon, direkte på  

skærmen, skal brugeren fokusere uendelig langt væk, når de ser på HUD’ets elementer.  

Brugerens hjerne kan ikke registrere dette korrekt: De visuelle sanser forvirres, da de  

opfanger HUD’et som længere væk end alle andre objekter til trods for, at HUD’et er lige  

foran brugerens synsvinkel. Dette kan forårsage ubehag, bevægelsessyge og øjenskader  

(Oculus VR, 2017).  

På denne måde opstår break-in-presence momenter. 

Løsningen på dette problem er ifølge Oculus VR samt Unity Technologies, at benytte sig af  

spatial UI’s, hvilket vi vil komme nærmere ind på i næste sektion. 

Benyttes Unity Engine til udvikling af VR-oplevelsen, er der også en teknisk begrænsning,  
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da denne type brugergrænseflade ikke er supporteret i VR-projekter (Unity, 2017).  

Spatial UI 

I VR-oplevelser bruges der ofte en anden type brugergrænseflade kaldet spatial UI. Dette  

placerer brugergrænsefladens elementer i spilverdenen, typisk 1-3 meter fra brugeren. Dette  

løser et af problemerne med non-diegetic UI, da brugergrænsefladens elementer nu ikke  

længere er fastsat på brugerens kamera. Denne måde at lave brugergrænseflader er foreslået  

som et alternativ til non-diegetic UI’s i Oculus VR’s udvikler dokumentation    

” In general, an application should drop the idea of orthographically projecting anything  

directly to the screen while in VR mode. It will always be better to project onto a surface  

that is then placed in world space, though this provides its own set of challenges.”  

(OculusVR,2017) 

  

 

FIGUR 7 EKSEMPEL PÅ SPTIAL UI (UNITY TECHNOLOGIES, 2017) 

Spatial UI’s er dog ikke uden egne problemstillinger, man som designer skal være 

opmærksom på. Når en brugergrænseflade placeres i det virtuelle miljø er det  

nødvendigt at tage forbehold for depth occlusion. Hvis et tekstobjekt altid placeres f.eks. 2  

meter fra brugeren, kan man risikere, at det placeres bag et allerede-eksisterende objekt som  

f.eks. en væg eller på anden måde bliver blokeret. Hvis det f.eks. er en menu, som skal vises,  

kan dette problem løses ved at flytte brugeren til en anden scene, hvor menuen ikke kan  

blokeres af andre elementer. Brugergrænsefladen kan også projekteres ovenpå objekter i  
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verdenen, således at det ikke blokeres. Dog kan man i dette tilfælde risikere, at det bliver  

placeret for tæt på brugeren. 

Denne metode at implementere UI direkte i VR miljøet skaber også nogle interessante  

muligheder for et design: En tekstboks kan for eksempel placeres på én af væggene i det  

virtuelle rum. Denne vil vise opgavebeskrivelsen og brugerens fremskridt. Dette vil give  

vedkommende et godt overblik og en stærke følelse af at være til stede i et virtuelt rum. 

Diegetic UI 

Den tredje type brugergrænseflade kaldet diegetic UI er især fordelagtig til VR-oplevelser,  

der prioriterer brugerens immersion og presence. Denne type brugergrænseflade tillader  

mere kreative måder at formidle information ved at inkorporere brugergrænsefladen som  

en del af spilverdenen. Dette kan være i form af f.eks. et bornholmerur til at vise tiden eller  

et holografisk display på et våben, der viser tilgængelig ammunition. Ved at gøre  

brugergrænsefladen til en del af oplevelsen forøges immersion og dermed muligheden for  

at skabe presence (Oculus, 2017).  

Denne type brugergrænseflade risikere generelt heller ikke at møde de  

samme problemstillinger som spatial- og non-diegetic UI’s, i og med brugergrænsefladens  

elementer ikke vil risikere at blive placeret bag andre elementer grundet brugerens position.  

Samtidigt kan man eliminere the infinity problem ved aldrig at projektere  

brugergrænsefladens elementer direkte på brugerens kamera.  

Delkonklusion 

Med henblik på design i VR som fokus kan man dele UI groft op i 3 forskellige slags: 

Non-diegetic UI: Det klassiske UI, hvor informationerne er givet på skærmen, oftest i  

form af et HUD. Denne er ikke at foretrække i et VR miljø, da brugeren kan opleve  

ubehag, bevægelsessyge og øjenskader. 

Spatial UI: En form for UI, hvor de informationer, der ønskes videregivet til brugeren,  

står på en tekst ca. en til tre meter foran brugeren. Denne form for UI løser non-diegetic  

UI’s problemer, men påvirker ikke i stor grad ‘Immersion’. 

Diegetic UI: En form for UI, hvor de informationer, der ønskes formidlet til brugeren,  

er en del af selve VR-miljøet. Dette kan eksempelvis være i form af et ur på væggen til at  

vise klokken. Denne er god at bruge i VR med henblik på at skabe ‘Immersion’, da  

informationerne bliver en del af selve VR oplevelsen. Ligeledes støder den generelt ikke  

på de problemer, de andre former for UI’s kan medbringe, såsom ‘The Infinity Problem’.  
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Elementer, der normalt ville være at finde på et HUD, kan med fordel formidles på  

denne måde. 

Design og metode 
I dette afsnit vil der blive gennemgået den metode som projektgruppen vil bruge som 

arbejdsmetode. Der vil også blive gennemgået de designovervejelser projektgruppen har 

haft i forhold til prototypen af den første iteration. 

Metode 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores valgte metode, iterativ prototyping, i projektet samt 

valget heraf. Det metodiske afsnit vil dække over, hvorledes vi har tænkt os at planlægge, 

designe, implementere, teste og evaluere vores design. Til dette vil vi bruge Craig Larmans 

bog ”Applying UML and Patterns”, som behandler netop dette emne (Larman, 2004). Til 

design og udførelse af vores tests og feedback fra testpersonerne vil vi støtte os op af bogen 

”Designing the User Interface” af Ben Shneiderman. (Shneiderman & Plaisant, 2005) 

Begrundelse for valg af metode 

Denne metode er praktisk at bruge, når man har med et program at gøre, som kan have et 

antal usikkerheder og ukendte faktorer. Projektgruppen skal forvente at have elementer i 

produktet, der skal rettes eller forbedres. Via forskellige iterationer vil dette kunne gøres 

empirisk, baseret på feedbacken af vores testsegment. 

Metodens ulemper, nemlig tid, er ikke nær så store som de gevinster, vi potentielt kan få ud 

af det. Netop det faktum, at metoden arbejder i iterationer, giver os en måleenhed, hvorpå 

vi kan sikre os, at vi opnår fremskridt i vores design. Dette kan vi vide, såfremt feedbacken, 

vi får, bliver bedre for hver iteration, givet at vi følger op på de mangler, der skulle være. 

Iterativ designmodel  

Iterativ udvikling tager udgangspunkt i, at den tiltænkte brugergruppes feedback og tanker 

angående ens design er af yderst vigtighed. Den iterative process står som modspil til en 

anden kendt designmodel, ”vandfaldsmodellen”, hvorledes designeren i ét køre laver 

planlægning, design, implementering og testing, hvorved der til sidst laves en evaluering af 

designet. I den iterative designmodel er designprocessen delt op i små underprojekter kaldet 

‘iterationer’. Ved hver iteration af programmet vokser dens brugbarhed baseret på de 
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opgaver, det skal kunne løse (Larman, 2004). Dette sker ved hjælp af feedback fra 

testpersoner, som er udvalgte og repræsentative for den tiltænkte brugergruppe. 

Feedbacken udarbejdes på baggrund af tests, hvorved programmets funktionalitet bliver sat 

på prøve i forskellige user cases, som er specificeret af projektgruppen på forhånd. Hvordan 

dette foregår, vil vi uddybe i et senere afsnit. 

 

 

FIGUR 8 ITERATIV PROTOTYPING (SIMONSEN, 2016) 

Som kan ses på ovenstående figur fungerer hver iteration som sin egen udviklingsfase. 

Produktet af hver iteration er en prototype, som er en funktionsdygtig udgave af 

programmet. Prototyperne forbedres fra iteration til iteration, således at iteration N er 

baseret på iteration N-1 og så videre. For hver iteration, der bliver udviklet, kommer der 

feedback fra testsegmentet. Denne feedback bruger designeren til at finjustere den næste 

videreudvikling. Pointen er her, at fejl og mangler i programmet kan blive fikset og rettet 

undervejs i designforløbet, og at designerne kan fokusere på de elementer af programmet, 

de finder relevante for hver iteration. I dette projekt har projektgruppen en forventning om 

at fuldføre én iteration samt en anden, hypotetisk iteration, som baseres på empirien fra den 

første. 

Den første iteration er en prototype baseret på den teori, projektgruppen bruger i projektet.  
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De sidste 2 faser i den iterative designmodel er implementerings- og brugsfasen. I 

implementeringsfasen handler det om, hvordan projektgruppen skal implementere 

produktet i den virkelige verden. Da hverken implementerings- og brugsfasen er vigtige for 

at projektgruppen kan besvare problemformuleringen har vi valgt ikke at inkludere disse 

faser. 

Dernæst vil vi, ved brug af vores teori, forklare, hvordan vi har forsøgt at inkorporere de 

elementer, der bedst muligt fremmer immersion i en VR-oplevelse. Vi kan i dette afsnit kun 

i begrænset omfang diskutere og reflektere over, i hvor høj en grad, dette er lykkedes, da 

dette er første iteration. I et senere afsnit vil vi gennemgå test og feedback heraf og derfra 

bedømme, om designet er vellykket ud fra opsatte evalueringskriterier. 

Test og feedback 

Som bindeled mellem de forskellige iterationer i designprocessen skal der foretages tests og 

udarbejdes feedback. Dette gør, at projektgruppen kan arbejde videre på programmet via de 

næste iterationer. At teste sit programs usability er blevet normen indenfor IT-design, og at 

undlade at gøre det kan bringe mange konsekvenser, hvilket man som designer ikke kan 

forudse: Kan brugerne regne ud, hvor knappen til denne ene funktion er? Kan de regne ud, 

hvordan man navigerer fra A til B? Hvis brugeren bruger for lang tid på disse 

problematikker, kan det skabe ‘break-in-presence’-øjeblikke (Shneiderman & Plaisant, 

2005). 

Når man tester sit program, skal man som designer først klargøre følgende elementer 

(Shneiderman & Plaisant, 2005): 

• Hvem er den tiltænkte brugergruppe? Som designer skal man tænke over, hvor stor 

teknologisk viden, testsegmentet har. Er brugergruppen vant til at bruge teknologien? 

Laver man for eksempel et spil, vil man for det meste hente folk ind, som har en basal 

viden indenfor dette område, således at de kan give mere præcis feedback, fordi de har 

erfaring indenfor området. 

• Hvad vil man gerne teste? Er det programmets funktionalitet, UI eller noget helt tredje? 

Før brugertesten skal projektgruppen lave nogle opgaver, som skal løses af 

testpersonerne; testens resultat afhænger af i hvor høj en grad, disse opgaver bliver løst 

(Shneiderman & Plaisant, 2005). Disse opgaver går ud på at brugeren overordnet skal 

ramme 10 skydeskiver.  Gennem denne session regner vi med at pistolen løber tør for 
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skud. Derfor, som underopgave, skal brugeren selv igennem spillets funktionalitet finde 

ud af, hvordan pistolen skal lades.   

Metoden bag disse tests og feedback afhænger fra projekt til projekt. Specifikt til test af et 

UI er den mest brugte metode den såkaldte ”tænke-højt”-metode, som fungerer på følgende 

måde (Shneiderman & Plaisant, 2005): 

Deltageren bliver placeret foran programmet og bliver bedt om at løse en opgave, som er 

defineret på forhånd. Dette kan være opgaver som ”navigér til denne menu” eller ”eksekvér 

denne handling”. Deltageren vil da, på egen hånd, forsøge at løse denne opgave uden 

interferens fra projektgruppen, da dette kan skabe forstyrrende elementer, så som ‘break-

in-presence’-momenter, der tales om i Immersion-teoriafsnittet. Endvidere kan det gøre 

deltageren nervøs og uarbejdsom. Det er vigtigt at understrege for deltageren, at det er UI’et, 

der bliver testet, og ikke deltagerens evne til at klare opgaven. Deltageren giver undervejs 

sine tanker og aktiviteter til kende. Dette kan være kommentarer som ”jeg prøver at trykke 

på knappen, men den virker ikke, som jeg troede” (Shneiderman & Plaisant, 2005). Dette 

kan belyse umiddelbare fejl og mangler ved designet, som projektgruppen skal tage til 

overvejelse. 

Efter testen kan projektgruppen og deltageren snakke uformelt sammen om oplevelsen – 

var UI’et tilstrækkeligt nemt at bruge, hvad var dens svagheder, styrker med mere? 

Evaluering 

Efter den overståede test har projektgruppen klargjort et spørgeskema, som kan belyse de 

problematikker, de i denne iteration gerne vil fokusere på. I større skala vil man køre disse 

spørgeskemaer over flere runder, og i højere grad bruge kvantitativ data – i mindre skala er 

det dog bedst at søge deltagernes egne tanker, eventuelt i form af uddybende svar 

(Shneiderman & Plaisant, 2005). 

Et spørgsmåls syntaks vil typisk være, i hvor høj grad et element er lykkedes i designet. 

Svarmulighederne vil derfor følge den typiske 5-trins-model: 

Meget uenig – Uenig – Neutral – Enig – Meget enig  

På denne måde kan svarene kvantificeres, og projektgruppen får derved et peg om, hvilke 

elementer, der klarer sig bedst. Dette, koblet med de individuelle, uddybende kommentarer, 
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som deltagerne kan blive bedt om, udgør feedbacken. Fra en iterations synspunkt kan 

fremskridt måles på sammenligningen mellem den nuværende og tidligere iterations 

spørgeskemaer – er scoren gået op på de nødvendige elementer, er designet blevet forbedret 

(Shneiderman & Plaisant, 2005). 

Delkonklusion 

Vi har som metode valgt at bruge iterativ prototyping, hvor designet foregår i iterationer, 

som forbedres på for gang til gang. Forbedringerne er baseret på den empiri, der er kommet 

fra foregående iterationer via tests. For at udvinde empirien gør vi brug af “tænke-højt”-

metoden, hvor deltagerne gør deres meninger til kende under testen, samt efterfølgende 

spørgeskemaer, som har målbare resultater på, hvor godt den pågældende iteration har 

klaret sig. 

Designrationale 

Vi vil i dette afsnit beskrive de initiale idéer projektgruppen havde til prototypen. Vi vil 

herudover redegøre for valg af programmerings og udviklingsværktøj. Til sidst vil vi beskrive 

det endelige valg af genre for projektets prototype og de valg der ligger til grunde for dette.   

Idégenerering og Initiering 

Første del af afsnittet vil omhandle de overordnede beslutninger, vi tog om produktet før 

udvikling af produktet startede. Dette kan være elementer som genre og 

programmeringsværktøj, baseret på gruppens egne præferencer, erfaringer og tanker.  

Projektgruppen har fra start af gerne ville designe og udvikle et produkt ud fra en iterativ 

designproces, hvor der blev benyttet VR. På grund af dette startede projektgruppen med at 

tale om, hvordan og hvorledes vi burde designe VR-oplevelsen, så den på bedst mulig vis 

kunne svare på problemformuleringen, samt hvordan projektgruppen brugte mindst mulige 

ressourcer på produktet. Hvilken designmetode skulle vi benytte? Skulle det være et spil? 

En leg? Noget tredje? I hvilket program skulle vi udvikle produktet i? 

Projektgruppen fandt hurtigt, at vi ville anvende iterativ prototyping - en iterativ 

designproces, der specialiserer sig i at designe prototyper. Denne var fordelagtig, fordi 

gruppen selv ville lave en prototype.  
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Valg af programmeringssprog- og værktøj 

Vi har i vores projekt besluttet at benytte os af programmet “Unity”. Unity er en game engine, 

hvilket er et softwareprogram, som kan bruges til at udvikle computerspil. Game engine’en 

giver udvikleren kontrol over det spil, udvikleren vil konstruere, og indeholder en masse 

værktøjer til at hjælpe med det. (Gregory, s. 11, 2009). Unity er udviklet af Unity 

Technologies. De tilbyder en gratis version af deres produkt, som vi kan bruge til at udvikle 

vores prototype uden, at det har økonomiske omkostninger. På grund af dette har vi valgt at 

bruge Unity (Unity Technologies, 2017).  

Vi har valgt at bruge en game engine i stedet for at programmere det hele fra bunden.  Nævnt 

tidligere i afgrænsnings-afsnittet fokuserer projektet ikke på programmering, men på den 

information, vi skal bruge til at udvikle vores produkt, samt den efterfølgende evaluering 

heraf. 

Ud fra et udviklingsperspektiv har vi valgt at benytte Unity frem for andre game engines, 

fordi Unity har indbyggede værktøjer til at kunne udvikle VR-spil. Derudover har 

projektgruppen også erfaring med Unity, så der skal bruges mindre tid på at lære 

programmet. 

Genre 

Dette førte projektgruppen videre til valg af genre. Dette blev afgjort via følgende parametre: 

• Genren skal være mulig at realisere inden for de restriktioner, vi arbejde med (tid, 

programmeringserfaring med mere). 

• Genren skal være mulig i VR. 

• Genren skal have mulighed for en opgave, der er nem at afprøve og give feedback på. 

• Genren skal kunne genkendes af de testpersoner, der skal give feedback til os. På denne 

måde sikrer vi, at de kan give en oprigtig mening om oplevelsen og ikke bruger for meget 

tid på at lære denne at kende. 

• Genren skal godkendes af alle gruppemedlemmerne. Det skal være en genre, vi alle kan 

lide at arbejde med. 

• Genren skal gøre det muligt for os at implementere de relevante teoretiske design-

guidelines, vi har læst om. 

Vi kom frem til, at vi ville designe et mindre FPS-spil med mulighed for at bygge på og teste 

de forskellige iterationer. Valget af FPS-genren blev foretaget med henblik på, at vi så det 
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som værende en simpel genre at integrere i et VR miljø: UI’et er konsekvent og er benyttet 

talrige gange før. Det ses tydeligt, hvordan UI’et bruges i de forskellige spil, og vi kunne 

hurtigt komme med eksempler på, hvordan spillene havde inkorporeret immersion-

elementer, så som ‘diegetic UI’. Spil som Overwatch (Blizzard Entertainment, 2017) Halo 3 

(Bungie Inc. 2010) og Doom (ID Software, 2017) bruger eksempelvis ‘diegetic UI’ ved at vise, 

hvor mange skud spilleren har tilbage på våbnet. 

  

FIGUR 9 OVERWATCH (BLIZZARD ENTERTAINMENT, 2016) FIGUR 10 HALO 3 (BUNGEE 

INC., 2010)       

Figur 9 til venstre, viser perspektivet fra Overwatch-spilkarakteren ”Soldier 76”. Når denne  

bar er fyldt, kan spilleren bruge en af sine specielle evner. Figur 10 til højre, viser  

perspektivet fra en spiller i Halo 3. Tallet viser, hvor mange skud spilleren har tilbage i sit  

magasin. 

 

Genren er desuden meget populær - Et spil som Counter-Strike GO (Valve Corporation,  

2017) ser dagligt mere end 500.000 spillere hver dag (SteamCharts, 2017) og  

Overwatch præsenterede den 28. april, at de nu havde mere end 30 millioner spillere  

(PCGamesN, 2017), derudover havde alle i gruppen kendskab til netop denne genre. Via  

FPS-genren kunne projektgruppen desuden lave en målbar opgave, som hed at skyde  

nogle mål, og genlade våbnet. 

Selve simulationen forestillede vi os var af simpel struktur. Den bør designes således, at  

den er nem at forstå. Brugeren bør være relativt selvkørende gennem brug af  

produktet. 

Til at evaluere vil gruppen benytte Ben Schneiderman’s evalueringsværktøjer. Blandt  

andet består disse af spørgeskemaer, samt tænke-højt forsøg. Disse spørgsmål skal være  

direkte baseret på den implementerede teori, således at vi kan måle i hvor høj grad,  
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den respektive teori er implementeret succesfuldt. Når empirien er indsamlet, vil vi  

efterfølgende analysere dette. Projektgruppen vil foretage ændringer i produktet, der  

afspejler feedbacken fra testsegmentet. 

Ved projektforløbets ende forventer vi at kunne konkludere hvilke elementer, der skal  

designes ud fra for at skabe muligheden for ‘Presence’ hos VR-brugere. 

Iteration 1 

Dette afsnit beskriver første iteration og evaluering heraf. Iteration 1 er mere omfattende 

end de resterende iterationer, da det vil være her samtlige teorivalg skal begrundes. 

Derudover skal projektgruppen analysere og evaluere produktet. I den hypotetiske iteration 

2 vil projektgruppen lægge særligt fokus på ændringer i forhold til feedback. 

Målgruppe 

Målgruppen er valgt med henblik på, hvilken gruppe der kan give den mest anvendelige 

feedback. Derfor har vi valgt at se på folk, der spiller FPS-spil. Projektgruppen forventer, at 

denne type af gamere har en god viden og erfaring indenfor skydespil, og kan derfor i højere 

grad præcisere, hvilke elementer i spillet, de synes om og hvilke, de ikke gør. Ydermere 

forventer vi at de også kunne sige, hvilke ændringer og implementeringer de gerne så i en 

senere iteration. 

Designkrav 

Vi har opstillet følgende krav til første iteration af produktet. Til at starte med er disse mere 

overordnet, før vi igennem evalueringen kan finde ud af, hvilke specifikke områder og 

elementer der skal ændres på.  

• Prototypen skal skabe immersion igennem god brug af ‘diegetic UI’. 

• Prototypen skal bære tydelige præg af Immersion-elementerne i håb om at skabe 

‘presence’ hos brugerne. 

• Prototypen skal designes med henblik på at opretholde ‘illusion of presence’. Vi skal i så 

vidt omfang som muligt undgå problemer, der kan forårsage ‘break-in-presence’ 

momenter. 

• Prototypen skal være særligt opmærksom på Perception som objektiv og subjektiv 

virkelighed for at undgå bevægelsessyge. 

• Prototypens valg af ‘fidelities’, beskrevet i Immersion-afsnittet, skal passe til 

simulationen. 
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Produktbeskrivelse 

I den første iteration af vores prototype har vi designet det således at spilleren står i et langt 

rum, som skal forestille at være en skydebane. Vi har sat det op således, at spillerens højre 

hånd hele tiden har pistolen. Spilleren kan udelukkende bruge højre hånd til at sigte og 

skyde med pistolen. Med den venstre hånd kan spilleren til gengæld interagere med verden. 

Det kan ses på figur 11, at antallet af skud tilbage bliver vist på pistolen. 

 

FIGUR 11 EKSEMPEL PÅ INTEGRERING AF DIEGETIC UI 

Spilleren kan tage magasinet ud af pistolen med venstre hånd samt samle nye magasiner op 

og sætte dem ind i pistolen. Til venstre for bordet er der en plakat, som fortæller spilleren, 

hvordan denne skal genlade pistolen. Det kan ses på figur x, at spilleren har kigget på 

plakaten imens denne prøver at genlade. 
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FIGUR 12 EKSEMPEL PÅ PLAKATENS INTEGRERING AF DIEGETIC UI 

Når programmet starter afspilles en lydfil, som indeholder en sætning, der giver spilleren 

auditiv feedback på, hvad spilleren bør foretage sig. Denne lydfil bliver afspillet af en NPC i 

spillet i form at en robot til højre for spilleren. Robotten velkommer spilleren og informerer 

denne om, at en ny runde kan startes ved at trykke på den røde knap. 

Foran spilleren er der et bord, hvorpå der er en rød knap og fem ekstra magasiner. Hvis 

spilleren trykker på den røde knap med sin venstre hånd, starter en runde.  

 

FIGUR 13 IGANGVÆRENDE RUNDE 
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Der er 10 skydeskiver på en runde, som kommer ned fra taget i forudbestemte positioner. 

De kommer ned én af gangen. Dette kan ses på figur 13. Når spilleren har ramt den 

skydeskive, som er fremme, forsvinder den, og den næste kommer ned. Når spilleren har 

ramt alle 10 skydeskiver, kan spilleren kigge på bordet for at se hvor lang tid det tog, og hvor 

mange skud der skulle bruges, som vist på figur 14. 

 

FIGUR 14: DIEGETIC UI PÅ BORDET 

Robotten siger, at runden er ovre, og at spilleren kan trykke på knappen igen for at starte en 

ny runde. Hvis spilleren vælger at skyde robotten, siger robotten, at spilleren skal stoppe 

det.  

Design med fidelities i fokus 

Før gruppen kan påbegynde det konkrete design af prototypen, skal vi først bestemme, 

hvorhenne prototypen skal ligge, når man ser på de forskellige spektre inden for VR. 

 

• Representational fidelity: Afspejler den grad, VR miljøets omgivelser repræsenterer 

virkeligheden. 

Denne har vi valgt at placere i midten af spektret, således at verdenen 

er “animationsfilm-lignende”. Computerspil ligger oftest i midten af dette spektrum, og 

er oftest lettere at designe, når det ligger lige så. Fotorealistiske omgivelser ville måske 

forøge immersion, men ville tage megen tid og energi at designe og udvikle.  
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• Interaction fidelity: Afspejler den grad, VR miljøets interaktioner matcher dem fra 

den virkelige verden.  

Prototypens interaktioner vil i høj grad afspejle virkeligheden. Vi forsøger at lave 

interaktionerne så virkelighedsnære, som vores programmeringsevner og tidspresset 

accepterer. Dette gøres med forventningen om, at brugerne vil kunne bruge prototypen 

intuitivt, da de kan genkende de objekter, spillet bruger og heraf har en eksisterende 

forståelse for, hvordan de anvendes. Immersion forstærkes heraf, da spillerne ikke skal 

bruge tid på at finde ud af, hvordan man eksempelvis trykker på knappen eller genlader 

våbnet. 

• Experiential fidelity: Afspejler den grad, VR-oplevelsen matcher designerens mål og 

idéer. 

Projektgruppen har designet prototypen således, at den på dette spektrum findes et sted 

over midten: Spilleren kan i begrænset omfang gøre, hvad han/hun har lyst til, men 

promptes stadig til at begynde runden og skyde de 10 mål.  

Design med diegetic UI som fokus 

Som blev beskrevet i teoriafsnittet “Tre Former for UI’s” er et diegetic UI klart at foretrække, 

såfremt man prøver at fremme spillerens ‘immersion’ og derved skabe ‘presence’. 

Nedenstående vil vi beskrive, hvordan vi har inkluderet dette i vores design. 

Pointen med diegetic UI er, som blev beskrevet i teorien, at inkorporere de elementer, der 

normalt ville være på et UI eller HUD, i spillets interaktive omgivelser. Den mest åbenlyse 

måde, vi har designet et diegetic UI, er ved at skrive spillerens resterende mængde 

ammunition på selve pistolen i stedet for på et HUD, som er non-diegetic, og derfor ville 

mindske mængden af ‘immersion’, spilleren opnår.  

I VR-oplevelsen er der flere eksempler på brugen af diegetic UI. Det var vores mål at sørge 

for, at der gennem hele prototypens process er brugt diegetic UI til formidling af 

information. Når prototypen starter, og spilleren står med pistolen i hånden, kan denne som 

sagt se antallet af skud, denne har tilbage. Når spilleren har brugt sine skud, og derfor skal 

genlade, bliver det ikke beskrevet gennem klassiske tekstbokse eller billeder, hvordan dette 

gøres. I stedet har vi lavet en plakat, som hænger på en væg i selve det virtuelle rum, hvorpå 

der er en trin for trin anvisning om, hvordan man genlader. Dette er med til at styrke 

spillerens ‘immersion’ i høj grad, da spilleren ikke har brug for information fra andet end 

det spilunivers, vedkommende står i, og derfor opstår der ikke et ‘break-in-presence’-



Page 43 of 90 
 

moment. Spilleren kan heraf finde de informationer han/hun søger, ved at se rundt i VR 

rummet. 

Design med ‘immersion’ som fokus 

Selvom et diegetic UI er med til at skabe ‘immersion’, har vi valgt at særskille det som sit 

eget afsnit. I dette afsnit vil vi beskrive, hvorledes vi har inkorporeret de syv elementer for 

‘immersion’, der blev beskrevet i teoriafsnittet. For hvert element vil vi gennemgå de 

designmæssige overvejelser, vi har gjort os for at opnå dette. De syv elementer er 

implementeret som følger: 

  

Extensiveness: Bredden af de stimulus-modaliteter, spilleren præsenteres for, såsom 

visualitet, lyd og fysisk kraft. 

En modalitet er i dette tilfælde en måde at opfange sanser på, som for eksempel lyd eller syn. 

I VR er den visuelle modalitet stor, da det netop er det visuelle, der trækker mange folk ind 

i VR til at starte med. Derfor var det vigtigt for os at fange andre modaliteter også, for at 

forøge mængden af dette element i vores design. I spillet er der inddraget auditive 

modaliteter. Blandt andet som feedback, når spilleren skyder med pistolen eller rammer en 

skydeskive, men også fordi, der i det virtuelle rum er en NPC, der snakker til spilleren. Dette 

gør, at den auditive modalitet også kommer i spil, og at spilleren nu bruger denne sans til at 

indleve sig i universet.  

  

Matching: Overensstemmelsen mellem stimulus-modaliteter. Det vil sige, at der er 

overensstemmelse med, hvad spilleren ser eller hører, og det han/hun gør, så som at bevæge 

en genstand i VR miljøet. 

For at opnå ‘immersion’ er det ikke nok blot at inkludere modaliteter, som blev beskrevet 

før. I VR-oplevelsen skal der således også være en sammenhæng mellem de ting, spilleren 

gør, og den feedback, prototypen giver i form af sanseindtryk. Dette kan forstærkes ved at 

skabe en større interaktion med spilelementerne. I prototypen, når spilleren skal genlade sit 

våben, skal denne manuelt tage det brugte magasin ud, smide det væk, tage et nyt magasin 

op og putte det i pistolen. Det visuelle indtryk, spilleren får, minder meget om det at lade en 

pistol i virkeligheden, lige såvel gør de bevægelser, spilleren laver med hænderne.  
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Dernæst når spilleren rammer en skydeskive, kommer der både visuel og auditiv feedback. 

Skydeskiven ryger op, og der kommer en “beep-lyd”, der informere spilleren om, at 

skydeskiven er ramt, hvorefter næste skydeskive kommer ned. 

Er dette element ikke opretholdt tilstrækkeligt, kan det forårsage dissonans mellem den 

subjektive og objektive virkelighed, som kan skabe bevægelsessyge. Dette uddybede vi i 

afsnittet ’bevægelsessyge’ under ’perception’. 

  

Surroundness: Beskriver det at kunne se og bevæge sig rundt. For eksempel skal spilleren 

kunne se 360 grader rundt om sig selv.  

I vores prototype er det muligt at bevæge sig og se i alle 360 grader. Ligeledes er lyden 

konstrueret således at den er højere, jo tættere spilleren er på objektet. Hvis surroundness 

skulle fremmes yderligere, skulle vi også have implementeret surroundsound, således at lyd 

fra højre afspilles på højre øre, og omvendt. 

For at måle hvorvidt prototypen har tilstrækkelig grad af surroundness, benytter vi det 

‘diegetic UI’, vi har anvendt i produktet, til hjælp: De informationsformidlende elementer er 

en del af spiluniverset, så spilleren skal selv kigge rundt for at finde disse. Eksempelvis 

afspejles dette via en plakat, der hænger til siden af spilleren og viser, hvordan man lader 

pistolen. Informationen er essentiel for, at spilleren kan gennemføre simulationen, så 

spilleren er nødt til at finde denne plakat. 

  

Vividness: Kvaliteten af det, der simuleres. Det vil sige opløsning, kvaliteten af lys, 

frameraten og lydkvaliteten. 

I vores prototype har vi gjort brug af importerede teksturer og modeller af relativ høj kvalitet. 

Dette har vi gjort for at fremme den grafiske kvalitet. Det eneste element, som er tegnet af 

os selv, er plakaten, der hænger på væggen i prototypen. Denne er tegnet, således at den 

ligner en virkelighedstro instruktionsmanual. Endvidere er lyset også af god kvalitet, og 

passer ind i omgivelserne. 

  

Interactability: Muligheden for at spilleren kan ændre på spilverdenen, såsom at kaste 

med objekter. 

I vores prototype er der høj interaktivitet, som også afspejles i den måde, spilleren skal klare 

opgaven. Igennem hele processen kræves det, at spilleren manuelt udfører ting som at tage 

magasinet ud og sætte et nyt i igen. For at starte hver runde, skal spilleren selv trykke på den 
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røde startknap. Ydermere er der interaktive elementer i prototypen, som ikke hører til 

opgaven. Eksempelvis kan spilleren samle magasiner op og kaste med dem.  

  

Plot: Den ’historie’, spilleren gennemlever i prototypen. Der skal være en konsekvent og 

hensigtsmæssig afbildning af den rejse, spilleren er på.  

Plot-elementet er først og fremmest implementeret via reaktioner på, hvad spilleren 

foretager sig. Det tydeligste eksempel er, at når man fuldfører opgaven, siger robotten: “The 

round is over, press the red button to try again!”. Hvis spilleren derimod skyder robotten 

siger den: “Stop it!”. 

Design med henblik på Illusions of Presence og Perception 

Ovenstående afsnit har omhandlet, hvordan projektgruppen har implementeret Immersion-

elementerne. Følgende afsnit beskriver, hvordan vi har designet ud fra de mulige 

udfordringer der kan opstå, når man forsøger at opretholde spillerens ‘Illusion of presence’. 

Design med henblik på bevægelssyge 

Blandt de vigtigste udfordringer at tackle er bevægelsessyge. For at sikre, at spilleren ikke 

oplever ubehag og kvalme som resultat af prototypen, har vi benyttet teorien om Perception 

i VR.  

Først og fremmest er prototypen designet på en sådan måde, at matching-elementet, som 

blev beskrevet i ovenstående afsnit, er opretholdt i højest mulig mængde. Dette betyder, at 

det, spilleren gør, altså den objektive virkelighed, skal stemme overens med det, der sker i 

prototypen, altså den subjektive virkelighed. Som beskrevet i teoriafsnittet kaldes 

bevægelsessyge, som er forårsaget af dette, ‘Sensory Conflict’. Spilkarakteren bevæger sig 

aldrig uden, at spilleren aktivt selv gør en bevægelse. Armene er bundet fast til de 

controllere, spilleren har i hånden, og prototypes kamera bevæger sig kun, når spilleren selv 

bevæger hovedet. Ligeledes er der ingen objekter i prototypen, der bevæger sig uden, at 

spilleren er direkte involveret. På den måde har vi formindsket chancen for, at spilleren 

oplever dissonans mellem den subjektive og objektive virkelighed. 

Et andet aspekt med henblik på bevægelsessyge er ’The Rest Frame Hypothesis’. At skabe 

en referencelinje i en VR-oplevelse er ikke svært. I vores tilfælde var det ikke nødvendigt at 

tænke over, hvorledes referencelinjen skulle designes - den kom som et produkt af de 

designtanker, vi allerede havde fra rummet. Det, at der står et bord med magasiner på samt 
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en robot ved siden af spilleren gør, at der altid er et stationært rest frame synligt i 

spilvinduet, og dette medvirker, at spilleren ikke føler bevægelse, hvor der ingen er.  

Design med henblik på psykologiske udfordringer 

Følgende afsnit beskriver, hvordan gruppen gennem designvalg, har forsøgt at forhindre de 

psykologiske udfordringer, der måtte opstå. 

Design med henblik på Self-embodiment 

Først og fremmest er der udfordringen om ‘self-embodiment’ der omhandler det at have en 

krop i det virtuelle miljø. Har spilleren en fysisk krop, er dette et forstærkende Immersion-

aspekt. Endvidere omhandler denne udfordring også det at berøre objekter i det virtuelle 

miljø - Det, der berøres i prototypen, skal også svare til det, der berøres i virkeligheden. 

Vi fandt ikke en måde, hvorpå spilleren kunne have en decideret krop i prototypen, men 

gjorde således, at den højre controller fungerede som pistolen. Heraf får spilleren en illusion 

om, at han/hun holder en pistol i virkeligheden.  

Vi måtte dog erkende, at vinklen der holdes på, på joystikket, ikke svarer til vinklen spilleren 

holder pistolen i det virtuelle miljø. Dette skyldes manglende programmeringsfærdigheder 

til VR-miljøer. 

Design med henblik på Illusionen om social kommunikation 

Social kommunikation i et VR miljø medhjælper også til ‘Immersion’. Selvom der ikke 

kommunikeres med en rigtig person, kan spilleren stadig få indtrykket af social 

kommunikation. Grundet dette har vi implementeret en robot i prototypen, der taler til 

spilleren og fortæller, hvad spilleren skal gøre. Derudover siger den også “Stop it!”, hvis 

spilleren vælger at skyde den, i stedet for de egentlige mål, skydeskiverne. 

Design med henblik på ‘The Uncanny Valley’ 

Robotter med meget menneskelignende træk, kan være frastødende og “creepy”. Heraf har 

vi sikret os, at den robot vi har implementeret, ligner- og lyder som en robot i klassisk 

forstand: Det er tydeligt at det er en maskine, og den taler med en tydeligt “computer-agtig” 

stemme. Projektgruppen er opmærksom på, at denne ikke bevæger sig og måske er for 

maskine agtig, men har foretaget dette valg med henblik på at animationer tager tid, og at vi 

ikke vil risikere at falde i ‘The Uncanny Valley’. 
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Design med henblik på virkelige verden problemer 

Nedenstående figur viser, hvordan vores setup har set ud, hvorefter de præcise elementer af 

virkelig verden problemer opskrives. Projektgruppen har for hvert punkt gjort rede for, hvad 

vi har gjort for at forhindre ‘break-in-presence’ momenter, forårsaget af problemer i den 

virkelige verden.   

 

FIGUR 15: PROJEKTGRUPPENS PROTOTYPE OPSÆTNING I FØRSTE ITERATION 

  

• Spilleren mister balancen 

Dette problem er svært at designe ud fra, da det er testpersonernes egen stedsans og 

balanceevne, der oftest forårsager dette problem. Vi forventer dog, at grundet 

prototypens stabile flade og firkantede rum, vil der ikke være noget der forstyrrer 

personens balance. 

  

• En anden person uden for VR-oplevelsen taler til spilleren 

Vi vil så vidt muligt lade vær med at tale til testpersonerne, mens de prøver vores 

prototype. Dog vil vi gøre en undtagelse, hvis vi kan se at de har store 

forståelsesproblemer, således at testen kan fortsætte. 

  

• Spilleren falder over eller går ind i en ledning 
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Vi vil sikre os, at testområdet er sikret for ledninger og andre objekter. Ydermere vil vi 

have en person, der holder ledningen monteret til HMD’et, så heller ikke denne forstyrre 

simulationen. Slutvist står projektgruppens medlemmer klar til at stoppe testpersonen, 

hvis han/hun kommer for tæt på et virkeligheds objekt.  

  

 

 

• Uønskede lyde såsom mobil, musik med mere 

Testpersonerne vil være iført et headset til afspilning af lyd. Projektgruppen vil også bede 

dem om at sætte telefon og andet elektronisk udstyr på lydløs, før testen går i gang.  

  

• Spilleren mister fornemmelsen af, hvor han/hun bør befinde sig i den virkelige verden’s 

rum 

Dette er ligeledes en udfordring, der er svær at værne sig imod som designer. Igen er det 

testpersonernes stedsans der er på spil. Som førnævnt står projektgruppens medlemmer 

dog klar til at gribe ind, hvis testpersonen kommer på afveje. 

Design med henblik på teknologiske problemer 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvad projektgruppen har gjort af at forhindre tekniske 

problemer: 

• Høj latency og manglede forbindelse til VR udstyr - Projektgruppen har opsat 

testmiljøet i Roskilde Universitets Experience lab. Base-stations står højt og peger en 

smule ned ad, som de bør gøre. 

• Lav framerate - Projektgruppen benytter en af Roskilde Universitets nyindkøbte- 

computer og VR sæt. Computeren er kraftig, og kan håndtere det pres der kræves til en 

VR simulation. Graphical Processing Unit’en (GPU) er et Geforce GTX 1080, og er blandt 

de kraftigste på markedet. (Nvidia, 2017) 

• Ringe kalibrering af HMD og joystik - Hvis kameraet eller joystikkene ikke er, hvor de 

bør være, er der ringe kalibrering af disse. Dette forringer matching elementet, da 

spilleren ikke kan foretage sig det, spilleren forsøger at gøre.   

Vi har ikke truffet nogen designmæssige valg her, da det er udstyrets teknologiske 

ydeevne der står for denne del. 
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• Gå igennem objekter - Hvis spilleren kan gå igennem vægge, forværres matching 

elementet, da spilleren ikke forventer at kunne gå igennem en væg. Vi er klar over dette 

problem, men har ikke kunne finde nogen løsning på det: Selv hvis kameraet i det 

virtuelle miljø møder modstand, er der ikke noget der stopper hovedet i den rigtige 

verden. 

• POV passer ikke med spilleren - Spilleren forventer at være en person i det virtuelle 

miljø, der afspejler spillerens egen højde. Projektgruppen har sat kameraets start punkt 

så det bør passe med den naturlige højde spilleren har. Dette gøres ved at sætte 

kameraets start punkt på linje med gulvet i det virtuelle miljø. 

• Upræcise modeller - Hvis spilleren ikke kan genkende de objekter der er placeret i 

verden, kan det ende med at spilleren misforstår, hvad objektet skal forestille og dermed 

den eventuelle interaktion med denne. For at afhjælpe dette problem har projektgruppen 

designet med henblik på høj virkelighed. Objekterne er virkelighedsnære, og teksturen 

på dem er af god kvalitet. 

• Dårlig bevægelse - Hvis spillerens bevægelse er designet på en sådan måde, at denne er 

i uoverensstemmelse med, hvad spilleren forventer kan der opleves break-in-presence. 

Dette punkt har været svært at designe ud fra, og er noget gruppen skal være opmærksom 

på under tænke-højt forsøget med spillerne. 

• Menu virker blokerende for spillerens FOV - Hvis en menu er låst fast til spillerens syn, 

kan det være irriterende for spilleren at se hele menuen, da denne blokerer for spillerens 

FOV.  Denne udfordring hænger sammen med ordentligt valg af UI. Vi benytter i første 

iteration ikke noget UI, der kan være for tæt på spilleren og blokerer spillerens udsyn. 

Hvis vi i en senere iteration benytter et spacial UI for eksempel, skal projekgruppen her 

være opmærksom på dette problem. 

  

Teknisk afsnit 
Vi vil i dette afsnit redegøre for de elementer der ligger til grund for den tekniske 

implementering af prototypen. Herunder vil vi forklare brugen af modellering i form af en 

gennemgang af use-cases, klasse samt sequence diagrams. Vi vil derudover forklare 3 af de 

vigtigste metoder brugt i den programmatiske implementation af prototypens 

kernefunktionalitet.  
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Modellering af første iterations prototype 

Som forberedelse til konstruktionen af vores prototype har vi kreeret en række modeller 

efter Unified Modeling Language (UML) standarden. UML er et modelleringssprog brugt til 

at visualisere, specificere og dokumentere komplekse IT-systemer. (Larman, s.10, 2004) Vi 

har benyttet UML til at konstruere en række diagrammer, der skal hjælpe projektgruppen 

med at visualisere, hvordan prototypens forskellige elementer skal kommunikere med 

hinanden inden udviklingsfasen går i gang. Ved at lave disse modeller kan vi sikre os, at 

projektgruppen har et overblik over, hvad prototypen skal have af funktionalitet samt et 

overordnet billede af, hvordan denne skal implementeres. 

Begrundelse for brug af use-cases: 

Som første led i modellering af prototypen og dens funktionalitet udarbejdede vi 3 use-cases 

for scenarier, vi forventede ville være essentielle for prototypen. Use-cases er beskrevet i 

bogen ”Applying UML and Patterns” som følger:  

“A use-case is a collection of related success and failure scenarios that describe actors using 

a system to support a goal” (Larman, s.47, 2004)  

Use-cases er ofte benyttet som den indledende form for model når et it-system skal 

modelleres. Vi har ligeledes valgt at benytte use-cases til at beskrive de scenarier vores 

brugere skal igennem i forbindelse med brug af prototypen. 

  

Beskrivelse af use-cases: 

Projektgruppen har lavet 3 use-cases som dækker spillets kernescenarier. Vi vil herunder 

gennemgå disse med det formål at nærmere beskrive hvordan de skal fungere.  

Skyd pistol: 

Denne use-case dækker over processen for at spillerens kan skyde med pistolen. Spilleren 

skal kunne skyde for at kunne klare opgaven. Derudover er det også et krav at kunne skyde 

med pistolen for at projektgruppen kan teste andre elementer der er implementeret i 

prototypen. Dette gør scenariet “at skyde med pistolen” til en essentiel del af prototypen, 

hvilket er grunden til vi har lavet en use-case for dette. 
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Se ammunition tilbage: 

Denne use-case beskriver processen for at spilleren kan se, hvor mange skud der er tilbage i 

pistolen. Et af de områder projektgruppen vil teste, er om spilleren nemt kan se dette, og 

dette skal derfor indgå som use-case. 

Genlad pistol: 

Denne use-case dækker over processen der beskriver hvorledes spilleren genlader pistolen. 

Dette er også et område projektgruppen ville teste. Derfor er det vigtig at vi har overvejet 

hvorledes denne process skal fungere. 

Use-case diagram: 

Ud fra de 3 use-case modeller har vi lavet et use-case diagram. Et use-case diagram 

indeholder de use-cases der er blevet opstillet, og de relationer de har, i et diagram. Vores 

diagram indeholder en actor, som er repræsenteret som tændstikmanden. Dette er spilleren. 

Firkanten repræsenterer systemet, det vil sige det der ligger inden for firkanten er noget som 

systemet skal udføre. Systemet er prototypen.  

Inde i systemet er de 3 use-cases. Det er prototypen som skal registrere at spilleren skyder, 

og laver et skud. Det er prototypen som skal vise hvor mange skud der er tilbage. Det er også 

prototypen som skal tilbyde en måde for spilleren at genlade, og vide hvad dette betyder. 
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FIGUR 16 USE CASE DIAGRAM 

  

Begrundelse for brug af klassediagram: 

Vi har valgt at lave et klassediagram over de klasser, vores prototype skal indeholde for at 

give projektgruppen et bedre overblik over hvilke relationer, der skal være mellem de 

individuelle klasser. Klassediagrammer indeholder information omkring programmets 

klasser og de variabler samt metoder, hver enkelt klasse består af. En klasse indeholder 

typisk funktionalitet og information, som har en fælles relation og kendes i UML også som 

en ’information expert’. I bogen ’Applying UML and Patterns’ er information experts 

beskrevet som følger: 
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“Assign a responsibility to the information expert the class that has the information 

necessary to fulfill the responsibility.” (Larman, s.221, 2004) 

  

Når en klasse designes skal den altså have et område, den er ansvarlig for samt den 

information, der er relevant for klassen, så den kan udføre dens opgave. Dette kan illustreres 

i vores prototype, hvor vi har en klasse med navnet Mag. Klassens ansvarsområde er spillets 

magasiner og dets opgave er at holde styr på antallet af skud i et magasin. Klassen indeholder 

derfor information om hvor mange skud, hvert magasin har tilbage. 

I Unity kan klasser oprettes som scripts, hvilket er individuelle filer indeholdende 

programkode. Disse scripts bliver tilkoblet spilobjekter, såsom en pistol eller en skydeskive, 

og tillader programmøren at give spilobjektet speciel funktionalitet. Vi vil i følgende afsnit 

beskrive klassediagrammet for vores prototype og de individuelle klasser. 

Beskrivelse af klassediagram 

Programmets klasser: 

RightController: 

Denne klasse har til formål at håndtere input fra spillerens højre HTC Vive controller,  

hvilket foregår i klassens Update-metode. Klassen har også en Awake-metode, hvilket sikrer,  

at controlleren er tilgængelig for programmet førend den forsøges brugt. 

RightController har en relation til GunController klassen. 

 

LeftController: 

Denne klasse håndterer input fra spillerens venstre HTC Vive-controller. Denne klasse er  

central for programmet, da en stor del af spillerens interaktion med det virtuelle miljø sker  

ved hjælp af denne controller. Klassen indeholder en lang række variabler, der blandt andet  

indeholder referencer til andre klasser og spilobjekter. Klassen har også en lang række  

metoder heriblandt en Awake og Update ligesom RightController klassen. Derudover har  

den også metoder, der håndterer kollision med andre spilobjekter samt interaktion med  

disse. 

LeftController har en relation til GunController, TargetController og  

Buzzer-klassen. 
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GunController: 

GunController håndterer alt, hvad der har med spillets pistol at gøre. Klassen har en række 

variabler, som blandt andet indeholder referencer til andre klasser og spilobjekter samt 

lydfiler og koordinater. Klassens metoder inkluderer en metode, der affyrer et skud, 

registrerer kollision med andre spilobjekter og visning af tilgængelig ammunition samt 

placerer pistolens model på de korrekte koordinater. 

GunController har en relation til TargetController og Mag-klassen. 

 

TargetController: 

TargetController håndterer logik for spillets skydeskiver. Denne klasse har variabler, der 

indeholder referencer til andre spilobjekter, klasser, vektorer, heltal og kommatal. 

Klassen har også en række metoder, der blandt andet placerer skydeskiver i det virtuelle 

miljø samt starter en ny runde. 

TargetController har en relation til Target, BulletControl og Robot-klassen 

 

Target: 

Target-Klassen håndterer de individuelle skydeskiver og logikken for disse. Dette er en 

mindre klasse; der er kun er få ting, som denne skal holde styr på. Klassen har et par 

variabler, der indeholder information omkring hvorvidt skydeskiven er ramt samt de 

lydeffekter, der skal afspilles, når den rammes. Klassen metoder står for at registrere, når en 

skydeskive rammes samt skydeskivens animationer. 

Target har ingen relationer til andre klasser. 

 

BulletControl: 

BulletControl håndterer de skud, der er blevet affyret fra spillerens pistol. Klassen har 

variabler, der indeholder information omkring den model, skuddet skal have i det virtuelle 

miljø samt den effekt, der tegnes, hvor skuddet rammer. Klassens metoder inkluderer en 

Start-metode der køres én gang så snart spilobjektet bliver kreeret samt en metode, der 

registrerer kollision med andre spilobjekter. 

BulletControl har en relation til Robot-klassen. 

 

Robot: 
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Robot-klassen håndterer robot npc’en i projektgruppens prototype. Denne klasse har 

udelukkende variabler, der indeholder information omkring robottens lydfiler. Klassens 

metoder står for at afspille de korrekte lydfiler, når specifikke kriterier er opfyldt, som f.eks. 

at skyde på robotten. 

Robot har ingen relationer til andre klasser. 

 

Buzzer: 

Buzzer-klassen håndterer den røde knap, spilleren trykker på for at starte en ny runde i 

prototypen. Denne klasse har en enkelt variabel, der holder styr på, hvorvidt knappen er 

blevet trykket på eller ej. Derudover er der to metoder, der registrerer hvorvidt et andet 

spilobjekt rammer knappen eller ej. 

Buzzer har ingen relationer til andre klasser. 

 

Mag: 

Mag-klassen håndterer udelukkende, hvor mange skud hvert enkelt magasin i spillet har 

tilbage. Til dette formål bruges en enkelt variabel. Derudover har klassen to metoder, én til 

at formindske den tilgængelige ammunition i magasinet og én til at returnere dette tal til en 

anden klasse. 

Denne klasse har ingen relationer til andre klasser. 

Herunder ses det fulde klassediagram for projektgruppens prototypes 1. iteration. 
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FIGUR 17 KLASSE DIAGRAM 

  

Begrundelse for brug af sequence diagram 

Vi har udover klassediagrammet udarbejdet tre sequence diagrams. Et sequence diagram 

har til formål at uddybe, hvordan en sekvens i programmet udføres. IBM beskriver 

nyttigheden af sequence diagrams som følger: “An organization's technical staff can find 

sequence diagrams useful in documenting how a future system should behave. During the 

design phase, architects and developers can use the diagram to force out the system's object 

interactions, thus fleshing out overall system design.” (IBM, 2017) 
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Ved at visualisere hvordan sekvensens elementer kommunikerer med hinanden, kan vi som 

beskrevet ovenfor argumentere for hvordan, den endelige programkode skal skrives. Vi har 

lavet sequence diagrams over de 3 use-cases. 

• At skyde med pistolen 

• At genlade pistolen 

• At vise ammunition 

Vi vil herunder gennemgå de 3 sequence diagrams nærmere 

Sequence Diagram skyd 

 

FIGUR 18 SKYD PISTOL SEQUENCE DIAGRAM 

  

Dette sequence diagram har vi lavet på baggrund af vores use-case for at skyde med pistolen. 

Vi har tænkt os, at spilleren skal bruge den højre controller til at styre pistolen. Derfor har 

vi også tænkt os, at man skal trykke på den højre controllers ”Trigger” for at skyde. Triggeren 

er den knap på controlleren, der sidder bag på.  Dette betyder, at pistolen skal generere et 

skud.  Den skal også trække et skud fra magasinet, så antallet af skud bliver opdateret.  

Ud fra dette ved vi, at spilleren aktiverer en funktion, når der trykkes på triggeren. Denne 

funktion er ”HasTriggerDown()”. Denne funktion ligger i controlleren og skal nu sende et 

signal til pistolen om, at der skydes. Denne funktion er ”Fire()” og skal generere skuddet 

med funktionen ”SpawnBullet()”. Denne skal trække 1 fra antallet af skud tilbage i 

magasinet, hvilket gøres ved brug af ”DecreaseAmmo()”.  
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Sequence Diagram Vis Ammunition 

 

FIGUR 19 USE CASE - SHOWAMMO 

Dette sequence diagram har vi lavet på baggrund af vores use-case Se Ammunition. Da 

handlingen at se ammunitionen er en menneskelig bevægelse og ikke har noget teknisk bag 

sig, har vi valgt at lave diagrammet på, hvordan ammunitionen bliver vist i spillet. Pistolen 

har et canvas siddende fast på sig. Et canvas er et objekt, der gør det muligt at placere GUI-

elementer i det virtuelle miljø. Pistolen opdateres hvert billede, og denne opdatering sender 

et signal til det magasin, der sidder i pistolen samt spørger om hvor mange skud, der er 

tilbage. Derefter sender den dette tal videre til canvas, som opdaterer tallet, hvis det har 

ændret sig. Herefter tegnes tallet og vises i det virtuelle miljø.  

Funktion ”Update()” bliver kørt hvert billede, og den kalder funktionen 

”RequestAmmoCount()”. Her spørger den det magasin, der sidder i pistolen om, hvor mange 

skud, der er tilbage, og funktionen returnerer denne værdi. Denne værdi bliver sendt til 

canvas ved brug af funktionen ”ShowAmmoCount( værdi )”. 
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Sequence Diagram Reload 

 

FIGUR 20 USE CASE - RELOAD GUN 

Dette sequence diagram har vi lavet på baggrund af vores sidste use-case “reload pistol”. 

Dette skal fungere ved at venstre controller holdes over magasinet i pistolen, hvorefter 

spilleren kan trykke på venstre trigger for at gribe fast i magasinet og hive det ud af pistolen. 

Derefter kan spilleren tage et nyt magasin med flere skud i, og tage den op til pistolen igen, 

give slip på triggeren, og herefter sætter magasinet sig selv på plads. 

Dette har vi tænkt os at gøre ved brug af et if-statement, som skal tjekke for to værdier. Først 

skal den tjekke, om controlleren er det rigtige sted. Hvis controlleren er inden for det rigtige 

område på pistolen, bliver denne værdi sand. Derefter skal den tjekke, om spilleren trykker 

på triggeren. Hvis begge værdier er sande, aktiveres funktionen ”GrabMagazine()”, som 

sender et signal til pistolen om, at magasinet nu bliver fjernet ved brug af 

ReleaseMagazine()”, og at den skal give slip på magasinet. 

Det er næsten den samme måde, når man skal sætte et magasin i pistolen. Controlleren skal 

nu tjekke, om den er inden for området af et magasin, i stedet for pistolen. Hvis begge 

værdier er sande tager den fat i magasinet, og spilleren kan nu tage den op til pistolen. Hvis 

spilleren giver slip på magasinet inden for området af pistolen, sætter den sig fast i denne. 

Hvis spilleren derimod giver slip, og den ikke er tæt nok på pistolen, skal magasinet falde til 

jorden. 
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Gennemgang af teknisk implementering  

Vi vil i følgende afsnit gennemgå den tekniske implementering af 3 metoder der er 

essentielle for prototypens kernefunktionalitet. Vi gennemgår disse for at skabe en forståelse 

hos læseren for, hvordan prototypens funktionalitet reelt er blevet implementeret. 

Fire() 

Denne funktion ligger under klassen GunController. Denne funktion bliver kaldt fra 

RightController, når spilleren trykker på den højre controllers trigger. Controlleren har et 

script på sig, der tillader os at hente information omkring blandt andet tryk på knapper og 

position i det virtuelle miljø. Dette er et script der kommer som en del af Unitys HTC Vive 

værktøjer. 

  

private SteamVR_Controller.Device Controller 

  

Ovenstående linje gemmer et script som Controller, og vi kan derfra kalde funktionen 

  

if (Controller.GetHairTriggerDown())   

  

Denne returnerer en boolean med sand, hvis triggeren bliver trykket ned eller falsk, hvis den 

ikke gør. 

Vi bruger en if-statement til at tjekke denne værdi, hvis værdien er sand hopper den ind i if-

statementet og kalder Fire(). 

  

if (Controller.GetHairTriggerDown())   

{ 

 gunController.Fire(); 

}  

  

Fire() skal først tjekke om der er flere skud tilbage før der kan skydes. Dette gøres med et if-

statement. GunController bliver derfor nødt til at holde styr på hvor mange skud, der er 

tilbage i det nuværende magasin. Hvis der er 0 skud tilbage, skal den gøre ingenting. Er der 

mere end 0 skud, skal den skyde. 
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if (!(ammoSync == 0)) 

  

Når spilleren skyder med pistolen, skal der ske en række ting. Først skal der afspilles en 

lydfil, der lyder som en pistol, der bliver affyret. 

  

audio.Play(); 

  

Derefter skal vi finde ud af hvilken vej, skuddet skal bevæge sig. Vi bruger vektorer til at lave 

denne beregning. Vi har sat to punkter fast på pistolen, ét i starten af pistol løbet, og ét i 

slutningen af løbet. Disse to punkter sidder fast på pistolen lige meget hvordan, spilleren 

vender og drejer pistolen. Herefter kan vi bruge de to punkter til at lave en vektor, der har 

den retning, som skuddet skal bevæge sig i. Vi laver herefter en vektor i mellem de to 

punkter. Denne gemmer vi en i variabel, således at vi kan manipulere med den. 

  

Vector3 velocity = bulletSpawn.position - bulletStart.position; 

  

Efter vi har fundet denne vektor, normaliserer vi den, hvilket vil sige at vi sætte længden af 

vektoren til 1. Derefter kan vi gange et tal med vektoren og forlænge vektoren med tallet. Vi 

bruger denne vektor til at sige hvor hurtigt, skuddet skal bevæge sig. Vi har valgt at gange 

den med 1000.  

  

velocity.Normalize(); 

velocity *= 1000f; 

  

Vi har fundet farten, skuddet skal have, og det kan derfor instantieres. Vi har lavet et skud 

som en prefab. En prefab er et objekt, som kan kaldes på. Der instantieres nu et spilobjekt 

af denne prefab. For at kunne instantiere skuddet skal den bruge et objekt, som er vores 

prefab. Derudover skal den bruge en position og en rotation. Som position kan vi bruge det 

punkt, vi satte for enden af pistolløbet. Rotation på dette skud er ikke vigtig, da det er en 

kugle og har blot den samme rotation som punktet. 

  

var bullet = (GameObject)Instantiate( 

bulletPrefab, 

bulletSpawn.position, 

bulletSpawn.rotation);  
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Efter skuddet er blevet instantieret i verdenen kan vi nu give det en fart. Her giver vi det 

farten, vi fandt tidligere. 

  

bullet.GetComponent<Rigidbody>().velocity = velocity; 

  

Der er en funktion i kuglen selv, der tjekker, om skuddet har ramt et andet objekt. Hvis den 

gør det, skal skuddet fjerne sig selv fra verdenen. Såfremt skuddet ikke rammer et objekt 

indenfor 5 sekunder, skal den fjerne sig fra verdenen. Dette har vi gjort, så hvis der skulle 

ske en fejl, og skuddet kommer ud for banen, fjerner den sig selv. Dette er relevant for at 

sikre os, at skuddet ikke bliver ved med at bevæge sig for evigt og derved optager systemet 

ressourcer. 

  

Destroy(bullet, 5.0f); 

  

Til sidst skal den trække 1 skud fra magasinet, så magasinet bliver ved med at indeholde det 

rigtig antal af skud. 

initGame() 

Denne funktion ligger under TargetController og skal aktiveres, når spilleren har trykket på 

den røde knap. Vi har valgt at knappen skal aktiveres, når spilleren giver slip på triggeren. 

Dette kræver også, at den venstre kontroller er inden for buzzeren. Vi bruger en boolean-

værdi i Buzzer til at holde styr på, hvorvidt controlleren er indenfor buzzeren. Hvis 

controlleren er indenfor buzzeren, sættes boolean-værdien til at være sand, eller falsk hvis 

den ikke er. 

Vi bruger et if-statement, som tjekker at der ikke er noget i den venstre hånd, og at vores 

boolean i buzzer er sand. Hvis begge af disse er sande aktiverer vi initGame(). 

  

if (Controller.GetHairTriggerUp()) 

{ 

 if (objectInHand == null && buzzer.trigger) 

 { 

  targetController.initGame(); 

 } 
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Når initGame() aktiveres, skal den først tjekke, at der ikke allerede er en runde kørende. Det 

er igen et if-statement, der tjekker en boolean. Denne boolean er falsk til at starte med og 

sættes til sand, når runden starter. 

  

public void initGame() 

{ 

    if (!gameRunning) 

    { 

    } 

} 

Hvis der ikke var en runde i gang, starter vi en ny runde. Først sætter vi den boolean-værdi 

til sand, som fortæller, om der er en runde i gang. 

 

gameRunning = true; 

  

Vi har forudbestemte positioner for, hvor skydeskiverne skal komme ned. Vi bruger derfor 

et array af vektorer til at holde styr på disse positioner. Vi bruger også en integer-værdi til 

holde styr på hvilken runde, vi er på. Et array starter i 0, derfor starter vores værdi også i 0. 

 

targetNumber = 0; 

  

Vi kan nu bruge denne værdi til at køre en funktion, SpawnTarget(). SpawnTarget() er en 

funktion, vi har lavet, som bruger en vektor til at kreere en skydeskive. 

  

SpawnTarget(positions[0]); 

  

SpawnTarget() instantierer en skydeskive på samme måde som et skud. Den bruger en 

prefab, position og rotation. Positionen får den fra konstrukteren. 

  

private void SpawnTarget(Vector3 pos) 

{ 

    var target = (GameObject)Instantiate( 

    targetPrefab, 

    pos, 

    rot); 

} 
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NextRound() 

Denne funktion ligger i vores TargetController-script og håndterer hvad der skal ske, efter 

en skydeskive er ramt. Dette inkluderer at fjerne den ramte skydeskive, placere den næste i 

det virtuelle miljø og afspille den relevante lydfil. Derudover håndterer denne funktion også 

hvad der skal ske, når alle skydeskiver er ramt. 

  

De tre første linjer kode håndterer, hvad der sker, når en skydeskive er ramt. Først kaldes en 

funktion på den ramte skydeskive, som afspiller lydfilen, og herefter bliver skydeskiven 

markeret som værende ramt. Til sidst fjernes skydeskiven fra det virtuelle miljø. 

  

targetScipt.AudioTargetHit(); 

targetScipt.hit = true; 

Destroy(GameObject.Find("Target(Clone)"), 0.2f); 

  

De næste 9 linjer omhandler, hvad der skal ske, hvis alle skydeskiver er blevet ramt. Først 

og fremmest tjekkes der, hvorvidt spilleren har ramt mere end eller lig med 9 skydeskiver. 

Såfremt dette er sandt, køres de resterende linjer. Tiden, spilleren har brugt på at ramme 

alle skydeskiverne, gemmes i et textelement, der vises i det virtuelle miljø. Herefter bliver 

targetNumber-variablen nulstillet, og spillets status bliver sat som værende afsluttet således, 

at spilleren kan starte forfra. Til sidst afspilles en lydfil fra robotten, der gør spilleren 

opmærksom på, at runden er slut. 

  

if (targetNumber >= 9) 

        { 

    endTime = Time.time - startTime; 

    timeText.text = endTime.ToString("F2")+" sek"; 

    targetNumber = 0; 

    gameRunning = false; 

    robot.Roundover(); 

    return; 

}  

De sidste 5 linjer i denne metode håndterer, hvad der skal ske, når en skydeskive er ramt, og 

spilleren ikke har ramt alle skydeskiver endnu. Først forøges variablen targetNumber med 1 

således, at spillets logik kan holde styr på hvilken skydeskive, spilleren er nået til. Herefter 

instantieres en ny skydeskive ved at kalde metoden SpawnTarget(). Denne metode tager et 

koordinat, hvorpå skydeskiven skal placeres. Koordinatet findes ved hjælp den før satte 

variabel targetNumber. 
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else 

{ 

    targetNumber++; 

    SpawnTarget(positions[targetNumber]); 

}  

Evaluering og analyse 
Vi vil i følgende afsnit evaluere prototypen, for derefter at analysere denne evaluering. Først 

redegøre vi for hvilket testsegment vi ønsker at fokusere på i forbindelse med test af 

prototypen samt hvordan svarene fra disse testpersoner skal evalueres. 

Efterfølgende vil vi analysere, hvilke grunde der fundamenterede testsegmentets svar for 

hver evalueringspåstand. Dette er gjort med henblik på prototypens designvalg, så som 

Immmersion-elementerne. 

Evalueringspåstande 

Vi har udarbejdet påstande til besvarelse af vores evalueringsskema. 

Påstandene tager udgangspnkt i Ben Schneidermans evaluering og feedback, nærmere 

beskrevet under afsnittet ‘Test og feedback’ under metodeafsnittet. Disse påstande er 

konstrueret på baggrund af vores designvalg, således at de besvarer, hvorvidt produktets 

designvalg og elementer, er succesfuldt implementeret. Testsegmentet præsenteres for disse 

påstande, hvorefter de i hvilken grad bestemmer, om de er enige eller uenige i påstanden. 

Eksempelvis lyder første spørgsmål: 

Jeg havde nemt ved at se, hvor mange skud der var tilbage i pistolen. 

Testsegmentet vælger et af følgende svar: 

• Meget enig 

• Mindre enig 

• Neutral 

• Mindre uenig 

• Meget uenig 

På denne måde får vi en ide om, hvorvidt dele af det implementede ‘diegetic ui’ fungerer 

efter hensigten. Ligeledes giver denne evaluering mulighed for, at omskrive svarene til 

kvantificerbare resultater, for at projektgruppen bedre kan måle hvert designvalgs succes: 

Svarene vil omskrives til at afspejle en et-til-fem skala, hvor meget enig er det højeste, og 

meget uenig er det laveste. 
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Derudover vil vi, via et par introspørgsmål, bestemme om testpersonen indgår i vores 

målgruppe. Dette gøres ved at spørge, om de spiller computerspil i deres fritid samt om de 

spiller first-person-shooter spil. 

Under selve testene og efterfølgende, som en del af evalueringsskemaerne, vil 

testpersonerne være i stand til at give deres tanker til kende. Dette er en del af feedback-

metoden, nemlig “tænke-højt”, som blev forklaret i metodeafsnittet. De kommentarer, vi får 

herfra, vil indgå som ekstra empiri ud over den rå data, vi får fra spørgeskemaerne.  

Nedenstående ses vores påstande, samt hvad vi forsøger at måle på gennem denne. Til sidst 

gives der mulighed for at deltageren selv kan sætte ord på oplevelsen. 

  

• Jeg havde nemt ved at se hvor mange skud, pistolen havde. 

Dette spørgsmål har til hensigt, at måle hvorvidt implementering af denne del af et 

‘diegetic UI’ var succesfuldt.  

 

• Jeg havde nemt ved at se, hvordan man genlader pistolen. 

Dette spørgsmål har ligesom forhenværende spørgsmål til hensigt at måle, hvorvidt 

implementering af denne del af  et ‘diegetic UI’ var succesfuldt. 

 

• Jeg følte mig indlevet i det virtuelle miljø med mere end én sans. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvor stor bredden af stimulus-modaliteter er. 

Dette hænger sammen med elementet extensiveness. 

 

• Jeg havde nemt ved at genlade pistolen. 

Dette spørgsmål har til hensigt at finde ud af, hvorvidt denne del af ‘Matching’ elementet 

var implementeret succesfuldt. 

 

• Jeg vidste, hvornår jeg havde ramt en skydeskive. 

Dette spørgsmål har også til hensigt at finde ud af, hvorvidt denne del at ‘Matching’ 

elementet var implementeret succesfuldt. 

 

• Jeg havde nemt ved at orientere mig i spilverdenen. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt surroundness elementet er tilstrækkeligt 

implementeret. 
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• Jeg følte, at spillet fremmede min lyst til at kigge rundt og udnytte rummet. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt vi har fremmet surroundness-elementet 

i vores design. 

 

• Jeg havde nemt ved at se, hvad de forskellige ting skulle forestille. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt vividness-elementer er opfyldt i vores 

design. 

 

• Jeg kunne mærke at det jeg gjorde, havde konsekvenser og reaktioner. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt plot elementet er implementeret 

succesfuldt. 

 

• Jeg følte ubehag og dårligt tilpas. 

Dette spørgsmål har til formål at måle på, hvorvidt vores forsøg på at formindske 

bevægelsessyge er lykkes. 

 

• Jeg følte, at der var social kommunikation med robotten. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt der er en illusion om social 

kommunikation. 

 

• Jeg følte mig godt tilpas ved robotten. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvorvidt vi har undgået “The Uncanny Valley’ 

 

• Jeg synes, at spilverden skulle minde mere om den virkelige verden. 

Dette spørgsmål har til formål at måle, hvor vi står på ‘representational fidelity’.  

 

• Jeg synes, at spilverden skulle være mindre virkelighedsnær og mere 

abstrakt. 

Dette spørgsmål har ligeledes til formål at måle, hvor vi står på ‘representational fidelity’. 

 

• Jeg synes at interaktionerne var virkelighedsnære. 

• Jeg kunne selv bestemme, hvad jeg foretog mig. 
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Disse spørgsmål har ligeledes til formål at måle, hvor vi står på ‘experiential fidelity’.  

Udvalg af testsegment 

Testpersonerne er udvalgt efter, hvem der var til rådighed og havde lyst til at komme og 

prøve produktet. Vi skrev til venner og bekendte, som kom forbi, hvis de havde tid og var på 

Roskilde Universitet. Følgelig er testpersonerne ikke tilfældig udvalgt, og vi erkender, at den 

indsamlede empiri ikke er repræsentativ. 

De, der kom og gav feedback, var alle personer, der spillede computer i fritiden og havde 

erfaring med FPS-genren.  

Analyse af evalueringsresultater 

Vi har gennem vores evaluering fået svar fra i alt syv personer, hvoraf de seks har udfyldt 

spørgeskemaet. 

Følgende afsnit analyserer evalueringen af prototypen og ud fra dette forsøgt at beskrive, 

hvorfor vi fik de svar, som vi gjorde. 

  

Diegetic UI 

1.       Jeg havde nemt ved at se, hvor mange skud, pistolen havde. 

Denne påstand har fået maksimum scoren på 5.  

  

2.       Jeg havde nemt ved at se, hvordan man genlader pistolen. 

Denne påstand har fået en score på 1,3. 

Følgende kommentar bakker dette op: 

Chloe Parbst skriver: ”Eventuelt lav et hint, der tilskynder spilleren at udforske og opdage 

plakaten. Det er lidt uintuitivt, at bordet og plakaten er bag ved spilleren til at starte med.” 

Frederik Thulstrup skriver: ”Nogle pile eller et eller andet, der ledte folk hen mod plakaten 

manglede”. 

Chloe Parbst skriver desuden: ” På plakaten skal controlleren tegnes, så den ligner pistolen 

i spillet. Dette vil gøre det nemmere at læse instrukserne.” 

Dette bekræftes yderligere af Benedicte Flaron, projektgruppens vejleder, som nævnte at 

plakaten i det virtuelle miljø skulle afspejle netop det virtuelle miljø, således at den ikke viste 

to joystik, men et joystik og en pistol. 
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Analyse af prototypens ‘diegetic UI’ 

Prototypens implementering af ‘diegetic UI’, er delvist lykkedes. Ser man på spørgsmål 1 ses 

det, at pistolens ‘diegetic UI’, del er succesfuld: Testpersonerne havde alle nemt ved at se, 

hvor mange skud pistolen havde. Dette skyldes at skudantallet vises direkte på pistolen, som 

er synlig størstedelen af simulationen. Når en spiller affyrer et skud, tæller dette tal ned, og 

spilleren opnår en viden om, at dette tal må hænge sammen med skudantallet. Dette 

bekræftes endelig, ved at spilleren ikke kan skyde mere, hvis skudantallet er nul.  

Den anden del af ‘diegetic UI’-implementeringen lykkedes ikke: Plakaten der viser, hvordan 

spilleren genlader pistolen, var ikke synlig for spilleren, og mange testpersoner vidste ikke, 

at den fandtes, før projektgruppen var nødt til at hjælpe dem på vej. Endvidere forstod 

testpersonerne ikke denne, da plakaten ikke afspejlede det virtuelle miljø i tilstrækkelig 

grad. Informationsformidlingen er ikke kun væsentligt for ‘diegetic UI’ formen, men for 

samtlige former for UI.  

Heraf konkluderer projektgruppen, at prototypens diegetic UI skabte god øjeblikkelig 

feedback, men at prototypens diegetic UI ikke var tilstrækkelig synliggjort og at det ikke 

afspejler det virtuelle miljø. Opfyldes ovenstående betingelser, forøges chancen for at skabe 

presence hos spillerne, da brugergrænsefladen er en del af oplevelsen, og skal forblive 

positiv. 

  

Immersionen elementer 

Extensiveness 

3.       Jeg følte mig indlevet i det virtuelle miljø med mere end én sans. 

Denne påstand har fået en score på 4,17.  

Amanda Sørensen nævner dog: ”Lyden kunne godt have været skruet højere op, og der 

kunne godt have været noget action musik efter man har fundet ud af, hvad man skal gøre, 

for at motivere spilleren til at yde mere.”. 

  

Analyse af extensiveness 

Prototypens stimulus-modaliteter var succesfulde. Testpersonerne følte sig indlevede i det 

virtuelle miljø med mere end én sans, og fik heraf en bredere mængde af sanseindstryk. 

Lyden kunne have været bedre, og en af testpersonerne mente, at en form for musik ville 
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have bidraget til Extensiveness elementet. Heraf kan det konkluderes, at prototypens 

exetensiveness var god, men at det auditive element i vores prototype bør forbedres i næste 

iteration. Dette kunne, som førnævnt, være i form af musik og lyde af højere 

kvantitet/kvalitet i spillet. 

Matching 

4.       Jeg havde nemt ved at genlade pistolen. 

Denne påstand har fået en score på 3,5.  

Rudolf Olexas kommentar beskriver dette udmærket: ”The reloading of the gun did feel a bit 

clunky at first, but was easy once you knew how.” 

5.    Jeg vidste, hvornår jeg havde ramt en skydeskive. 

Denne påstand har fået en score på 4,8.   

Magnus Boholt skriver: ”Der var god feedback på, hvornår jeg havde ramt en af 

skydeskiverne.” 

Analyse af matching 

Prototypens matching element var delvist succesfuld. Spørgsmål 4 viser, at testsegmentet 

havde delvist nemt ved at lade pistolen, når de først vidste hvordan. Det samme problem sås 

når testpersoner forsøgte at starte runden. De vidste ikke, hvordan man interagerede med 

knappen, men havde nemt ved det, når først de vidste hvordan. 

Spørgsmål 5 angiver at testsegmentet vidste, hvornår de havde ramt en skydeskive. Derfor 

måtte der være tilstrækkelig overensstemmelse med, hvad spilleren forsøgte at gøre og det 

der reelt skete i det virtuelle miljø. Hermed kan det konkluderes, at spillet formår at skabe 

de handlinger, spilleren forsøger på i spillet, når blot de ved hvordan.  

Surroundness 

6.    Jeg havde nemt ved at orientere mig i spilverdenen. 

Denne påstand har fået en score på 4,1. 

7.    Jeg følte, at spillet fremmede min lyst til at kigge rundt og udnytte rummet. 

Denne påstand har fået en score på 3,5. 

Amanda Sørensen skriver: ”Ja, men det var begrænset, hvor meget man kunne se på, og hvor 

meget man kunne bevæge sig i rummet, så lysten røg hurtigt”. 
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Analyse af surroundness 

Prototypens surroundness element var delvist succesfuld. Spørgsmål 5 peger på, at spillerne 

havde nemt ved at orientere sig i det virtuelle miljø. Projektgruppen formoder at dette 

skyldes den gode plads, både i den rigtige verden og det virtuelle miljø. Spørgsmål 6 

fortæller, at spillet på sin vis fremmede spillernes lyst til at se sig om og udnytte rummets 

tilgængelige plads. En af testpersonerne så dog gerne, at der var mere i verdenen at se på, 

for yderligere at fremme denne lyst.  

Vi må dog erkende, at disse spørgsmål ikke nødvendigvis måler selve surroundness 

elementet, men nærmere spillernes lyst til at udnytte den surroundness der er tilstede. Heraf 

er det svært at konkludere, hvorvidt prototypen havde et tilstrækkeligt element af 

surroundness. 

  

Vividness 

8.    Jeg havde nemt ved at se, hvad de forskellige objekter skulle forestille. 

Denne påstand har scoret 4,83. 

Analyse af vividness 

Prototypens vividness element var succesfuld. Spørgsmål 8 viser, at spillerne ikke havde 

nogen problemer med at se, hvad objekter i spillet skulle forestille. Dette skyldes 

prototypens høje grafiske kvalitet, hvilket er et direkte resultat af den kraftige computer der 

blev anvendt. Endvidere betyder dette, at projektgruppen har undgået det eventuelle 

problem om upræcise modeller, spilleren ikke kan genkende. 

Igen må vi dog erkende, at evalueringen har manglende spørgsmål angående de andre 

vividness aspekter, såsom kvalitet af lyd og lys. I næste iteration skal projektgruppen forsøge 

at måle, hvor god disse er, før vi foretager nogle ændringer i designet. 

Vi kan som resultat af ovenstående konkludere, at prototypens grafiske elementer var af god 

kvalitet, men ikke om lyset og lyden var af tilstrækkelig kvalitet. 

Interactability 

Analyse af interactability 

Prototypens interactablilty var, i følge hvad vi kunne observere, opnået delvist. Spillerne 

havde mulighed for at interagere med flere elementer som f.eks. pistolen og magasinerne. 

Alle testpersoner interagerede med prototypens forskellige objekter som magasiner, 
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pistolen og buzzeren. Vi bemærkede dog at størstedelen af brugerne have besvær med at 

interagere med buzzeren særligt grundet manglende feedback på denne interaktion.  

Vi kan dog kun delvist konkludere at vores prototypes interactability var god, da vi manglede 

en evalueringspåstand at måle på. Vi skal være opmærksomme på at give tydeligt feedback 

på denne interaktion i senere prototyper. 

Plot 

9.    Jeg kunne mærke at det jeg gjorde, havde konsekvenser og reaktioner. 

Denne påstand har scoret 4,6. 

Analyse af Plot 

Prototypens plot var succesfuld. Spørgsmål 9 viser, at testpersonerne mente, at det de 

gjorde, havde reaktioner og konsekvenser. Dette betyder at der er en form for narrativitet. 

Derudover er der en ”historie” spilleren skal igennem: Spilleren skal starte testen, skyde 10 

mål og eventuelt genlade våbnet. Heraf kan vi konkludere at spillets plot er lykkedes. 

  

Bevægelsessyge 

10.   Jeg følte ubehag og dårligt tilpas. 

Denne påstand har minimums scoren på 1. 

Analyse af forårsagelse af bevægelssyge 

Prototypen har været succesfuld i at undgå bevægelsessyge hos spilleren. Dette er blandt 

andet gjort gennem gennem god implementering af matching elementet, således at den 

objektive virkelighed, stemmer overens med den subjektive virkelighed. Endvidere var der 

flere naturlige rest-frames i spillet, som sikrede at spilleren ikke oplevede bevægelse, hvor 

der ingen var. Vi kan konkludere, at prototypen ikke forårsager bevægelsessyge grundet dets 

design. 

Psykologiske udfordringer 

The Uncanny Valley 

11.   Jeg følte mig godt tilpas med robotten. 

Denne påstand har scoret 2,83. 

Amanda Sørensen skriver: ”Jeg tror at jeg ville have følt mig mere tryg ved den hvis den var 

mere menneskelignende eller ikke havde røde øjne. jeg troede det var sådan nogle laser øjne 
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der kunne skyde på mig. Jeg synes også at det var creepy at den bare stod og stirrede på 

mig.” 

  

Analyse af The Uncanny Valley 

Prototypen har haft problemer med dette aspekt, men ikke fordi den er faldet i ‘The Uncanny 

Valley’. Spillets robot har været for industriel, og har ikke i tilstrækkelig grad mindet om en 

robot, spilleren kunne relatere til. Dette skyldes at robotten har været for “maskine-agtig”, 

og har haft ondsindede karaktertræk såsom røde øjne. Heraf kan det konkluderes, at spillets 

forsøg med implementering af en NPC, har slået fejl. I næste iteration bør projektgruppen 

sørge for, at denne får flere menneskelignende træk, og at den eventuelt vil bevæge sig.  

  

Illusionen of social kommunikation 

12.    Jeg følte, at der var social kommunikation med robotten. 

Denne påstand har scoret 2,3. 

Amanda Sørensen skriver: ” Jeg vidste ikke at det var den der snakkede til mig før 

forholdsvist sent i spillet. Jeg troede først at det var en stemme der kom ovenfra. Jeg ved 

ikke om stemmen kunne lyde højere i den ene side så man bliver klar over hvor den kommer 

fra. Derudover kunne lyden igen godt være højere. Man kunne også interagere med robotten 

så man ved, at den er "god"”. 

Chloe Pabst skriver: ”Robotten kunne fremme kommunikationen ved at komme med en 

kommentar om, hvor godt, man havde klaret sig.” 

Analyse af Illusionen om social kommunikation 

Prototypen har ikke succesfuldt implementeret en illusion om social kommunikation. 

Spørgsmål 12 angiver, at robotten ikke har skabt en tilstrækkelig form for kommunikation. 

Dette skyldes at testpersonerne ikke vidste, at det reelt var robotten der talte, samt at den 

ikke talte højt nok. Spilleren kunne heller ikke interagerer med den, udover at skyde den, så 

kommunikationen var hovedsageligt en en-vejs kommunikation. Slutvist havde den kun et 

begrænset kendskab til, hvad spilleren foretog sig, og gav ikke feedback i tilfredsstillende 

omfang.  

Vi kan konkludere, at illusionen om social kommunikation skal forstærkes, hvis der skal 

være en højere chance for at opnå presence hos spilleren. 
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Næste iteration bør robotten tale højere, og lyden bør være ‘spatial’, således at lyden kommer 

fra højre når den står til højre og taler til én, og omvendt. Derudover bør den have yderligere 

muligheder for interaktion, og bør have et større kendskab til spilleren, hvilket den vil gøre 

opmærksom på gennem feedback: Hvis spilleren klarer sig godt, kan den sige én ting, mens 

den vil sige en anden ting, hvis spilleren klarer sig mindre godt. 

  

Self Embodiment 

Kommentarer om Self Embodiment 

Magnus Boholt skriver: ”Joystik skulle føltes som pistol. Joystik skulle minde om og  

ligne hænder. Godt lavet men lang vej endnu.” 

Analyse af Self Embodiment 

Projektgruppen har ikke lavet et spørgsmål, der måler dette. Dette er en reel mangel, da det 

gør det svært at måle, hvorvidt spillet formår at skabe en illusion om self-embodiment. Det 

kan dog tydes fra testpersonernes yderligere kommentarer, at dette ikke er lykkedes i 

tilstrækkelig grad: Angående berørings aspektet inden for dette område, burde joystikket 

have føltes mere som en pistol. Dette kan gøres ved at rette vinklen på pistolen, således at 

den passer til joystikket. Derudover vil en simpel vibrering af joystikket når man affyrer 

pistolen også behjælpe dette, da spilleren vil føle, og ikke blot se, når pistolen skyder. 

Sidstnævnte vil også forstærke extensiveness immersion elementet. 

Vi vil ikke konkludere, hvorvidt self embodiment er tilstrækkeligt opnået, før vi har målt på 

det på samme måde som foregående elementer. Næste iteration vil indeholde førnævnte 

løsningsforslag. 

  

Fidelities spektrummer 

Representational fidelity 

13.   Jeg synes, at spilverdenen skulle minde mere om den virkelige verden. 

Denne påstand har fået en score på 1,83. 

14.   Jeg synes, at spilverdenen skulle være mindre virkelighedsnær og mere 

abstrakt. 

Denne påstand har fået en score på 2. 
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Analyse af Representational fidelity 

Prototypens midterste position af fidelity spektrummet har været succesfuld. Spørgsmål 13 

og 14 viser, at testsegmentet var uenig i, at spillets grafiske udtryk skulle ændres. Følgelig 

kan vi også konkludere ovenstående: Spillets midterste placering i representational fidelity 

spektrummet, var succesfuld. 

 

Interaction fidelity 

15.   Jeg synes at interaktionerne var virkelighedsnære. 

Denne påstand har fået en score på 3,8.  

Amanda Sørensen skriver: ”Ja, man kunne bare godt have fundet nogle lyde der 

understøttede ens handlinger i lidt højere grad.” 

  

Analyse af Interaction Fidelity 

Prototypens høje position af interaction fidelity spektrummet, har været delvist succesfuld. 

Spørgsmål 15 viser, at testsegmentet synes at interaktionerne var virkelighedsnære, men at 

der var plads til forbedringer. Dette skyldes ikke nødvendigvis valget om, at prototypen 

skulle designes med henblik på at være høj på interaction spektrummet, men det at spillet 

skulle forbedres og interaktionerne skulle være komplette. I dets nuværende form er der 

flere ting der kunne gøre interaktionerne bedre, såsom at klargøre pistolen, ved at hive den 

øverste del af den tilbage. Vi kan som resultat af dette konkludere, at spillet lå korrekt på 

interaction fidelity spektrummet, men at selve interaktionerne skulle gøres bedre. 

  

Experiential fidelity 

16.   Jeg kunne selv bestemme, hvad jeg foretog mig. 

Denne påstand har fået en score på 3,5. 

Amanda Sørensen skriver: ”Det synes jeg ikke man kunne. For at starte en interaktion var 

man nødsaget til at samle pistolen op, og skyde på skydeskiverne. Derudover kunne man 

ikke gå så langt så der var ikke rigtig andet at gøre. Derudover blev man lidt presset af at 

vide, at man blev filmet og kigget på mens man gjorde det, så man var nødt til at gøre, som 

i forventede. ” 
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Analyse af Experiential Fidelity 

Prototypens position på “over middel” i ‘experiential fidelity spektret har været succesfuld. 

Spørgsmål 16 score var over middel: testpersonerne synes at spillet ligeledes lå et sted i 

midten. Spilleren kan vælge, om han/hun vil begynde runden med det samme, eller lege lidt 

rundt og øve sig til at starte med. Derudover slutter spillet ikke fordi runden ender, men 

spilleren får muligheden for at prøve igen. Vi kan derfor konkludere, at prototypens over-

middel position på experiential fidelity spektret, har været succesfuld. 

  

Øvrige kommentarer og kommentarer fra tænke-højt forsøg 

Udover ovenstående kommentar, har vi blandt andet fået disse kommentarer fra 

testsegmentet: 

Chloe Parbst: ”Jeg fandt det forstyrrende, at testen foregik under observation. Jeg  

kunne ikke indleve sig så meget i spillet, som jeg ville, fordi jeg vidste, at jeg blev  

observeret.” 

Magnus Boholt: ”Joystik skulle føltes som pistol. Joystik skulle minde om og ligne  

hænder. Godt lavet men lang vej endnu.” 

Carl-Emil Hastrøm: ”Det fungerede godt og var sjovt.” 

Amanda Sørensen: ”Fedt koncept gutter!” 

Rudolf Olexa: ”(…)it was pretty good” 

Rudolf Olexa: ”Change of environment to suit your own style” 

  

Observationer fra tænke-højt forsøg 

  

• Mange testpersoner, havde problemer med at interagere med knappen: De vidste ikke at 

den skulle aktiveres med venstre joystik, ved at clicke på joystikket. 

• Mange var ikke opmærksomme på at man kunne bevæge sig- og se rundt. 

• En person troede kun at interaktionen var med robotten. 

Delkonklusion 

Vi kan ud fra evalueringsresultaterne udlede, at prototypen i gennemsnit scorede 3,5 på de 

påstande, hvor et højt tal er lig med positiv feedback. Af den påstand, hvor højt tal er lig med 
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negativt, har vi scoret et gennemsnit på 1 (påstanden om at føle ubehag eller 

bevægelsessyge), så denne kan vi konkludere er tilstrækkeligt opnået. 

Disse tal kan groft udgøre den samlede score på vores produkt. For at forbedre produktet i 

en videre iteration er det nødvendigt at analysere de forskellige elementer for at finde ud af, 

hvor programmets stærke og svage punkter befinder sig. Dette vil vi bruge det videre afsnit 

‘Analyse af Feedback’ til. 
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Iteration 2 
Følgende afsnit vil omhandle den hypotetiske iteration 2. Med dette menes, at vi vil beskrive 

hvilke ændringer, vi vil foretage uden reelt at implementere dem i prototypen. De foreslåede 

ændringer tager udgangspunkt i den ovenstående analyse af testsegmentets feedback, samt 

projektgruppens observationer. 

 

Design med henblik på diegetic UI 

Blandt prototypens største problemer var, at plakaten, der har til formål at informere 

spilleren om, hvordan han/hun genlader våbnet, ikke formidler information i 

tilfredsstillende grad. Heraf har vi lavet plakaten om, således at den nærmere afspejler det 

virtuelle miljø, spilleren er en del af. Plakaten kan ses på figur X 

  

 

FIGUR 21 DIEGETIC UI PLAKAT V2 

Det ene joystik er erstattet med pistolen (som i det virtuelle miljø), selve handlingen, der 

foretages, og interaktionen mellem joystik og pistol er tydeliggjort. Til sidst er teksten 

skrevet, så den i højere grad taler om den specifikke handling. 

På denne måde forventer projektgruppen, at informationen i større omfang forstås af 

spilleren, og at denne ikke får et break-in-presence moment grundet en misfortolkning af 

det virtuelle objekt.  



Page 79 of 90 
 

Design med henblik på extensiveness 

Extensiveness-elementet vil vi forøge i anden iteration, ved at implementere yderligere 

auditive-modaliteter i form af baggrundsmusik, der passer til spillets tema samt yderligere 

lydeffekter når spilleren interagerer med det virtuelle miljø. Sådanne lydeffekter skal være 

lyden af et magasin der rammer bord eller gulv. Derudover vil vi indsætte en “klik” lyd når 

pistolens magasin er tomt, for at informere spilleren om dette. 

Design med henblik på matching 
Matching-elementet var i vores brugertest delvist opfyldt. Der var overensstemmelse med, 

hvad brugerne forsøgte at gøre, og det der skete, men brugerne var i tvivl om, hvordan man 

foretog visse af disse handlinger. Vi vil foretage ændringer for at tydeliggøre, hvor og 

hvordan interaktioner er mulige ved at markere spillerens controller, når den holdes over et 

interagerbart objekt. Dette vil gøres på samtlige interagerebare objekter, såsom buzzeren og 

magasiner. Ved at gøre dette, bør spilleren ikke være i tvivl om, hvorvidt et objekt kan 

interageres med og spillerens handlinger bør derfor stemme mere overens med den 

feedback, der gives af spillet.  

Valve har skabt en VR oplevelse, kaldet “The Lab”(The Lab, 2017), hvor spilleren både kan 

opleve verdner, spille spil og interagere med objekter. Denne er anvendt som eksempel på, 

hvad VR kan bruges til. Når en interaktion er muligt i “The Lab”, lyser joystikket, samt den 

knap spilleren skal anvende, op. Vi vil i næste iteration bruge dette eksempel. 
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FIGUR 22 THE LAB DIEGETIC UI 

  

Design med henblik på surroundness 
Som beskrevet i analyseafsnittet, havde projektgruppen problemer med direkte at måle 

graden af surroundness. I stedet vil vi, grundet testsegmentets efterspørgsel, indsætte flere 

genstande, der kunne undersøges i det virtuelle miljø. Heraf øges incitamentet til at se rundt 

og undersøge lokalet. Derudover vil vi bruge et spacial UI til at gøre spilleren mere 

opmærksom på områder af interesse uden for spillerens synsfelt, så brugerne ved at det er 

muligt at se rundt. Her skal projektgruppen være opmærksom på, at dette ikke må være for 

tæt på, og eventuelt blokere for spilleren synsvinkel, for at undgå problemet om en menu, 

der virker blokerende for spillerens FOV. 

Design med fokus på vividness 
Vividness grafiske elementet var godt implementeret i den 1. iteration, og det er derfor ikke 

nødvendigt for os at lave yderligere ændringer i forhold til dette aspekt í 2. iteration af 

prototypen.  
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Design med fokus på Interactability 
For at forøge interactability elementet i den 2. iteration skal vi som bemærket i analysen 

være opmærksomme på at give tydelig feedback, når et objekt er blevet interageret med. 

Dette problem var tydeligt at se i buzzeren, da spillerne ikke bemærkede, at denne var 

aktiveret. For at løse dette problem vil vi give auditiv feedback når buzzeren rammes. 

Derudover vil vi også give denne en animation således at spilleren kan se buzzeren trykkes 

ned når den aktiveres. Disse ændringer forventer vi vil lede til en mere tydelig interaktion 

med buzzeren og derfor lede til bedre interactability.  

Vi vil derudover gøre lade mekanismen på pistolen mere virkelighedsnær ved at lade 

spilleren trække den øverste del af pistolen tilbage inden der genlades. 

Design med fokus på plot 
Elementet plot var i følge vores testsegment godt implementeret. Vi vil dog gerne forøge 

dette element yderligere. Dette vil vi gøre ved at give robotten flere svar på de ting, spilleren 

foretager sig. Dette kan f.eks. være yderligere auditiv feedback, hvis spilleren har svært ved 

at løse en opgave. Vi vil også give robotten en mere menneskelig og naturlig måde at tale til 

spilleren. Disse tiltag vil også afhjælpe en række andre problemstillinger vi havde med 

robotten hvilket vi vil komme nærmere ind på i de følgende afsnit. 

  

Design med fokus på bevægelsessyge 
Ingen af spillerne i vores testsegment udviste tegn på eller beklagede over bevægelsessyge. 

Det er derfor ikke relevant at lave yderligere ændringer for at bekæmpe bevægelsessyge på 

nuværende tidspunkt.  

Design med fokus på The Uncanny Valley 
Som beskrevet i analysen er dette element ikke lykkedes at implementere i en 

tilfredsstillende grad. Spillerne fra testsegmentet kunne ikke relatere til robotten, og vi vil 

derfor tage skridt imod at gøre den mere menneskelig som det også blev beskrevet i 

ovenstående afsnit “Design med fokus på plot”. Udover at give robotten en mere naturlig 

måde at tale på vil vi give den animationer således at den kan bevæge sig rundt i det virtuelle 

miljø. Vi ønsker også at give den en mere menneskelignende model således at den bliver 
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lettere at identificere sig med som spiller. Vi vil være opmærksomme på her at ramme en 

middelgrund mellem robot og menneskelignende udseende således at vi undgår at ramme 

“The Uncanny Valley”. 

Design med fokus på illusionen om social kommunikation 
Dette område var særligt kritisk for 1. iteration af prototypen. Vi opnåede ikke i 

tilfredsstillende grad af skabe en illusion af social kommunikation med spillets NPC. For at 

forøge dette element vil vi derfor gøre det mere tydeligt, at det er robotten, der 

kommunikerer med spilleren. Dette vil vi gøre ved at implementere spatial lyd således, at 

spilleren kan høre hvilken retning, lyden kommer fra. Dette vil hjælpe med at føre spillerens 

fokus hen mod robotten, når denne taler til spilleren. Derudover vil tidligere nævnte 

designtiltag for robotten, såsom at animere den og give den en mere naturlig stemme, også 

hjælpe på at øge illusionen om social kommunikation.   

Det sidste tiltag, vi vil implementere, er at give robotten bedre mulighed for at reagere på 

spillerens handlinger. Disse tiltag forventer vi vil gøre den sociale kommunikation mellem 

robotten og spilleren mere tydelig samt forøge kvaliteten af den sociale kommunikation for 

at styrke dette element. 

Design med fokus på self embodiment 
Ud fra feedback fra vores testsegment erfarede vi ikke, at self embodiment var blevet opfyldt 

i tilstrækkelig grad. Vi ønsker derfor at forsøge at forøge dette i den 2. iteration af 

prototypen. Et centralt problem for self embodiment var i den 1. prototype at controlleren, 

der svarer til pistolen, skulle holdes på en måde, der ikke føltes naturlig for spilleren. For at 

løse dette problem vil vi derfor ændre vinklen, spilleren skal holde controlleren i den 

virkelige verden, således at den stemmer mere overens med, hvad spilleren forventer. 

Udover førnævnte ændring vil vi også tilføje haptisk feedback når pistolen affyres. Dette vil 

ske via en vibration i controlleren. Spilleren kan nu føle pistolen i hånden, når et skud 

affyres, som man vil i den virkelige verden. 

Design med fokus på representational fidelity 

Ud fra feedbacken fra testsegmentet, viste det sig at spillet lå korrekt på spektret. Der er 

derfor ikke brug for at ændre det grafiske niveau af spillet. 
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Design med fokus på interaction fidelity 

Det kunne ses i testsegmentet at interaktionerne var virkelighedsnære. Vi vil ikke ændre på 

den høje placering på dette spektrum, men vil forbedre interaktionerne så de afspejler den 

høje interaktions virkelighed. 

Design med fokus på Experiential fidelity 

Denne fidelity var som vist i analysen opfyldt i en god grad. Det er derfor ikke nødvendigt 

for os at lave store ændringer i forhold til denne fidelity. Vi vil dog implementere en ændring 

i form at give spilleren mulighed for at få flere magasiner således at denne ikke er begrænset 

til de 6 magasiner projektgruppen har placeret på bordet. Ved at give spilleren mulighed for 

at få flere magasiner, kan denne i højere grad gøre, hvad denne har lyst til, uden at spillet 

må afbrydes grundet manglende skud. 

Diskussion 
Vi vil i dette afsnit diskutere de problemstillinger, vi har fundet relevante i forhold til vores 

metodetilgang samt den empiri, vi har udvundet i projektforløbet. Disse vil vi redegøre for 

og analysere herunder. 

Evalueringsmåling 

I vores metode har vi gjort brug af følgende svarmuligheder for at undersøge, i hvor høj en grad, 

respondenten var enig i påstanden: 

  

Meget uenig - mindre uenig - neutral - mindre enig - meget enig 

  

Disse svarmuligheder fandt vi midlertidig ud af ikke var ideelle. Dette skyldes, at det midterste 

svar, neutralt, ikke var helt tydeligt for respondenterne. Vi observerede, at folk havde forskellige 

grunde til at vælge “neutralt”.I nogle tilfælde troede respondenten, at svaret betød “hverken enig 

eller uenig”, mens andre troede, det betød, at de ikke havde nogen specifik mening om den 

gældende påstand.  

I virkeligheden fungerer svaret som en score på 3 ud af 5 for den enkelte påstand, og derfor 

tilkendegiver vi, at ikke alle svar var repræsentative på dette punkt. 
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Dette problem kunne have været undgået ved at ændre på syntaksen til svarmulighederne. En 

simpel skala fra 1 til 5 i, hvor enig den enkelte respondent var på den gældende påstand, havde 

formodentlig fungeret bedre.  

Evalueringspåstande 

Efter den overståede evaluering og analyse af testdeltagernes svar, fandt vi frem til, at et 

større fokus på enkelte elementer i teorien fra evalueringspåstandene havde været 

fordelagtig for projektet. Specielt indså vi, at enkelte elementer i teorien ikke direkte blev 

undersøgt ved hjælp af disse påstande. Af disse elementer er vividness, interactability og 

self-embodiment de mest væsentlige. I vore evalueringsskema kan man eksempelvis finde 

påstanden: 

Jeg havde nemt ved at se, hvad de forskellige ting skulle forestille. 

Immersion-elementet vividness går ud på, hvor høj kvaliteten er af det, der simuleres. Med 

dette menes blandt andet grafisk kvalitet, opløsning, kvalitet af lydfiler og lignende. Vores 

påstand forsøger dog kun at vide, hvorledes tingene i simulationen ligner det, de burde. 

Dette er 2 forskellige ting, og dette gjorde således, at empirien på dette punkt ikke er fuldt 

repræsentativ. På samme vis forsøger ingen af vores påstande at vide, i hvor høj en grad 

interactability eller self-embodiment er til stede i vores prototype. 

Disse problemstillinger skyldes tildels tidspres. Fordi vi havde en deadline for, hvornår vi 

ville begynde at lave evalueringer, og fordi prototypen blev færdig selv samme dag, havde vi 

svært ved at forudse, hvilke elementer, der skulle lægges mest vægt på i 

evalueringsskemaerne. Derfor nåede vi ikke at gennemtænke påstandene i tilstrækkelig 

grad. 

Testsegment 

Vi havde i vores projekt mulighed for at teste vores produkt på 7 testpersoner, som vi fandt 

på Roskilde Universitet. Grundet tidspres og manglende klargørelse om, hvilken målgruppe, 

vi præcist designede til, var dette testsegment desværre ikke så repræsenterende, som vi 

gerne så. Vi erfarede, at alle fra testsegmentet havde erfaring med at spille computer, men 

ikke alle af samme grad og ikke med samme genrer. Dette udgør en misrepræsentation af 

den feedback, vi får, fordi ikke alle testpersonerne kunne give feedback på samme grundlag 

og baggrundsviden på vores program – de respondenter, der eksempelvis havde mere 

erfaring med FPS-spil, havde nemmere ved at lade pistolen. 
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Tidspres samt manglende viden om, hvorledes vi skulle få fat i en snævre målgruppe, 

resulterede i, at denne problemstilling blev relevant. 

Selvom vi føler, at vi fik god empiri ud af evalueringsresultaterne, kunne vi med fordel have 

foretaget en mere grundig kvalifikationsanalyse, der kunne have hjulpet os med at sortere 

de mindst relevante testpersoner til projektet fra. Dette kunne eksempelvis være blevet gjort 

over sociale medier, hvor vi specifikt kunne have efterspurgt testpersoner, der havde 

interesse indenfor FPS-spil eller VR. 

”Tænke-højt”-metoden 

Selvom vi i projektgruppen har en generel konsensus om, at ”tænke-højt”-metoden var 

fordelagtig for projektet, havde vi i løbet af de første tests svært ved at holde os fra at 

kommunikere med testpersonerne undervejs i testforløbet. En del af ”tænke-højt”-metoden 

går ud på, at deltageren frit kan tale om og forklare de handlinger, denne gør under forsøget. 

Vi erfarede dog, at nogle deltager brugte meget lang tid på at lave ingenting, fordi de ikke 

vidste, hvad de skulle gøre samt fordi, de var nervøse over at blive observeret. Derfor 

besluttede vi enkelte gange at bryde ind og komme med hints om, hvordan de skulle bære 

sig ad med opgaven. Dette går imod metoden, som siger, at ingen interferens fra 

projektgruppen er tilladt.  

Perspektivering 
Vi har gennem projektforløbet fundet flere områder, der kunne have været interessante i 

forbindelse med projektgruppens problemformulering. Hovedsageligt udsprang disse sig af 

projektgruppens analyse af evalueringen. Nedenstående afsnit vil heraf beskrive, hvilke 

perspektiver der ville være relevante at se på i forbindelse med vores projekt. 

  

• Test af VR gennem brug af observationsteknikker 

Tænke-højt forsøget viste, at tænke-højt observationsmetoden måske ikke var den bedste at 

anvende. Testpersonerne følte sig presset, da de havde fornemmelsen af, at det var dem der 

blev testet, og ikke prototypen. Dette var på trods af, at vi havde gjort dem opmærksomme 

på, at det ikke var dem vi evaluerede. Vi formoder, at dette kan have noget at gøre med 

kommunikationen blandt mennesker: Kropssprog står for størstedelen af kommunikation 

mellem mennesker (ethos3, 2017), men for den person der tester et VR miljøet, fjernes 
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muligheden for denne: Testpersonen har et HMD på, og befinder sig i det virtuelle miljø. 

Grundet dette kan det formodes, at personen vil føle sig usikker og utilpas. Det ville være 

oplagt at undersøge, hvordan man bedst muligt tester et VR miljø gennem brug af 

observationsteknikker 

  

• Flow-teorien 

Denne handler om den såkaldte “flow-zone”, hvori et menneske befinder sig i en komplet 

følelse af indlevelse af en handling eller opgave. Denne teori er opfundet af den ungarske 

forsker Mihaly Csikszentmihalyi, som har opstillet konkrete og målbare elementer for 

opnåelsen af flow. Denne teori ville have været relevant, såfremt vores projekt havde 

omhandlet et konkurrencepræget VR-spil, da netop konkurrence og sværhedsgrad er vigtigt 

for at opnå tilstanden af flow. 

  

• Sammenligning med andre VR simulationer 

Vi har i sidste fase af projektforløbet set på Valve’s “The Lab”, men det kunne have været 

relevant at se på andre VR miljøer for at undersøge, hvordan de har implementeret 

immersion-elementerne samt undgået de udfordringer og problemer der kan opstå. 

  

• Opnåelse af presence 

Projektgruppen fandt, at det var svært at se, om testpersonerne reelt opnåede presence, da 

det er en psykologisk tilstand og en følelse, der er svær at beskrive uden selv at have prøvet 

det. Ideelt skulle vi have fundet en metode, hvorpå dette kunne lade sig gøre i højere grad, 

end blot at få testpersonerne til at vurdere hvert Immersion-element. Oprindeligt havde vi 

tænkt os at forårsage et break-in-presence moment selv, men vi er af den holdning, at 

simulationen ikke var lang og omfattende nok. Vi ville gerne have testpersonerne til at teste 

hele spillet, men når de havde det, følte de at de var færdig med VR simulationen, og ville 

derfor gerne selv stoppe. 

 

• Førstehåndsindtryk af VR 

Projektgruppen spurgte under evalueringen testpersonerne, om de havde prøvet VR før. 

Dette var for at se, om der eventuelt var en forskel på personer, der havde prøvet VR før, og 

dem der ikke havde. Dette nåede vi midlertidigt ikke grundet tidspres. Det kunne være 
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interessant at undersøge, om førstehåndsindtrykket af VR forstærker Immersion, da 

testpersonen kunne få en ”wow-oplevelse”, som den, man får første gang, man prøver noget 

nyt, man finder spændende. 

Konklusion 

Vi har gennem denne rapport forsøgt at konstituere, hvordan vi besvarer 

problemformuleringen: 

• Hvordan designes en VR-oplevelse via immersion-elementer med 

henblik på at skabe presence? 

 

Virtual Reality (VR) er en markant voksende branche, der har set stor udvikling gennem de 

seneste år. Som designer er det derfor centralt at vide, hvordan VR-mediet udnyttes fuldt 

ud, således at designerens VR-oplevelse kan skabe presence hos brugeren. 

Projektgruppens prototype fungerer således som svaret på vores problemformulering. Via 

implementering af relevant teori, samt brug af favorabel metode og evaluering, har vi 

igennem protypen givet vores bud på, hvordan en VR-oplevelse designes med henblik på at 

skabe presence hos brugeren. Dette har vi gjort via implementering af immersion-

elementerne, korrekt valg af UI samt forebyggelse mod VR-relaterede udfordringer og 

problemer. 

Prototypens testresultater var delvis succesfulde, men der er stadig plads til forbedringer i 

fremtidige iterationer.  

 

Til konstruktion af prototypen anvendte vi iterativ prototyping. Under initieringens- og 

forberedelsesfasen opstillede projektgruppen krav til produktet, bestemte medie og genre 

samt udviklingsværktøj. Her fandt vi, at vi ville udvikle en VR-oplevelse i form af et First-

Person-Shooter spil. 

Under designfasen designede vi ud fra Slater og Wilburs Immersion-elementer, relevante 

former for UI’s og Jason Jeralds fidelities spektre. Endvidere tog projektgruppen 

designtiltag med fokus på at omgå de mulige problemer og udfordringer specifikke for VR-

oplevelser, der kan forårsage break-in-presence momenter, såsom bevægelssyge. 

Dernæst evaluerede vi prototypen gennem brug af evalueringsskemaer og Ben 

Shneidermans tænke-højt metode, på et udvalgt testsegment. 
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Her fandt vi, at prototypen havde en gennemsnitsscore på 3,5 og visse Immersion-skabende 

aspekter var heraf succesfuldt implementeret, mens andre ikke var. 

Vi konkluderer, baseret på prototypen, at der kan skabes et solidt fundament til opnåelse af 

presence hos brugeren ved god implementering af Immersion-elementerne, valg af korrekt 

UI samt designtiltag til at værne sig mod VR-relaterede problemer og udfordringer. 
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