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Abstract 

This project assignment deals with the use of the Virtual Reality program Tilt Brush and how                

the program can be used as a platform for children's creative development. The project will               

address the Virtual Reality technology which will be analyzed through the assignment using             

the TRIN model. More specifically, the project will focus on how the platform can be used by                 

children in there own home as part of an active entertainment and drawing platform, rather               

than the passive contrast. The task will include theory within creativity and play. In addition,               

it will contain methods in the form of empirical data collection from interviews with our test                

persons, and observations for the use of Tilt Brush. 

Through the project, we have concluded from the interviews and observations that the young              

test subjects were interested in being able to express themselves in a new way creatively. In                

addition, based on the results we have developed our own bid on how the platform can be                 

developed for a more user friendly program for children. 
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Indledning 

Børn lever i dag i en verden, hvor de konstant bliver mødt af digitale teknologier. Dette er                 

både i skolen, med vennerne, i hjemmet og alt derudover. Da brugen af teknologier i               

hverdagen er fortsat stigende og ikke ser ud til at ændre sig i den nærmeste fremtid, virker det                  

uundgåeligt, at børn allerede i et tidligt stadie skal lære at begå sig i den digitale tidsalder. 

Grundet denne udvikling mener vi i projektgruppen, at det er vigtigt at undersøge, hvordan de               

digitale teknologier kan bidrage til de kreative sider hos børn ved, at fokusere på en               

teknologi, som kan tilbyde en aktiv tegneplatform frem for den passive underholdning der             

ofte dominerer i hjemmet. Projektgruppen vil gerne undersøge om leg med Virtual Reality,             

som kobler underholdning og aktiv deltagelse sammen, kan give unge børn en større             

mulighed for kreativ udfoldelse, og om det i sidste ende kan have en vigtig rolle i deres                 

udvikling. Virtual Reality teknologien, er en teknologi hvor en tredimensionel virtuel verden            

bliver skabt. Dette sker ved et VR-system der blandt andet består af en computer, virtual               

reality briller, controllerer med indbygget sensorer og transmittere, som tilsammen skaber en            

virtuel oplevelse hvori brugeren selv spiller hovedrollen. 

Tilt Brush er et interaktivt program, som brugeren installerer via Steam. Tilt Brush er              

designet til VR teknologien, hvori brugeren har en tegneplatform, som de kan udfolde sig              

kreativt på. Dette software program giver brugeren mulighed for at udtrykke sig i en              

tredimensionel verden, som de selv kan interagere med, da de har muligheden for at bevæge               

sig rundt om, og ind i de tegnede objekter. Da vi som studerende ser denne udvikling                

indenfor teknologiens verden som værende fortsat, virker det som en optimal mulighed for at              

bruge det til at fremme de kvaliteter som kreativitet kan give et barn i en ung alder. Vi som                   

projektgruppe finder softwaren Tilt Brush interessant da den giver brugeren muligheden for            

at udfolde sig kreativt, ikke bare todimensionelt men tredimensionelt, hvilket kan være et             

nyttigt værktøj til at se det kreerede på en helt ny måde. 

Læsevejledning 

Rapporten er bygget op af forskellige emner og forskellige dele som giver en             

helhedsopfattelse af projektet. Rapporten starter med en indledning hvor emnet og           
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problematikken bliver præsenteret gennem et problemfelt, efterfulgt af en         

problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål. Derefter er en begrebsafklaring        

udarbejdet som giver læser en oversigt samt forståelse over de vigtigste fagtermer og             

begreber som gennem rapporten bliver benyttet. Dernæst vil projektgruppen via en           

semesterbinding redegøre for valg af dimensioner som vi gør brug af gennem rapporten, samt              

hvilke afgrænsninger vi som projektgruppe har valgt i forhold til VR. 

Projektgruppen begrunder valg af metoder og hvilke metoder som vi gennem projekter            

benytter. Samtidig med dette, vil der blive redegjort for den empiri som projektet har benyttet               

sig af i form af teorier og hvorfor de har relevans for projektet. 

En analyse vil på baggrund af den indsamlede empiri udspille sig og dernæst vil              

projektgruppen holde teori op imod analysen i en diskussion. 

Der vil på baggrund af dette blive præsenteret et designrationale hvor projektgruppens            

løsningsforslag bliver præsenteret og en begrundelse for den valgte løsning. Til sidst vil en              

konklusion samle alle pointerne og de resultater vi gennem projektet er kommet frem til. 

Problemfelt 

Samfundet bliver i højere grad mere og mere teknologisk påvirket, og brugen af diverse              

teknologier såsom tablets, smartphones, fjernsyn osv. har sin faste plads i størstedelen af             

danske hjem. Fælles for alle disse teknologier er den envejskommunikation, som oftest sker             

når remedierne tages i brug. Når denne envejskommunikation, som vi i opgaven vil referere              

til som passiv underholdning, finder sted, vil brugeren ikke blive udfordret på samme måde              

kreativt, som hvis kommunikationen var tovejs (Webster-Stratton, 2015). I en verden, hvor            

teknologien er så stor en del af vores samfund, påvirker teknologien fortsat den danske              

befolkning, og specifikt den yngre generation i samfundet bliver i stigende grad digitaliseret.             

Det bliver en del af menneskets selvforståelse og ligesom teknologien influerer os, influerer             

vi teknologien (P Dalsgaard, 2018). Kreativitet er et af de emner, som vil være fokusområdet               

gennem rapporten. Både de kreative aspekter, og hvordan teorierne inden for netop dette             

emne vil kunne bruges, som et værktøj til at re-designe det allerede eksisterende program Tilt               

Brush. Dette vil blive uddybet senere i opgaven.  
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“Creativity is a ‘many splendored thing’ … creativity is a very complex human performance              

and occurrence, one of the highest-level performances and accomplishments to which           

humankind can aspire” (W Taylor, 1988, s.99). Kreativitet er så bredt et begreb, at der ikke                

eksisterer en entydig beskrivelse af, hvad det er. Kreativitet omkranser alt i vores hverdag og               

sammen med teknologi er de to noget af det vigtigste i vores samfund, for begge er med til at                   

udvikle os som mennesker. Som Lewis (1999) udtalte engang “Technology is in essence a              

manifestation of human creativity ...” (Y Michael, s.d.). Teknologiske opfindelser er alle            

steder vi befinder os, og dermed er kreativitet det også, det kan siges, at teknologi og                

kreativitet går hånd i hånd, dog strækker kreativitet sig over et langt bredere felt. Vi vil i                 

vores projekt fokusere på brugen af VR-teknologien og dens samarbejdende udvikling af            

kreativitet og derfor er det vigtigt, at danne sig en idé om, hvordan kreativiteten påvirker               

vores projekt. VR-teknologien er en ny opfindelse, som først slog igennem for nyligt, og              

sammen med VR følger et væld af kreative muligheder. 

Projektet, som nævnt i indledningen, vil tage udgangspunkt i Virtual Reality og Tilt Brush,              

men da Tilt Brush er designet til brug af mere rutinerede kunstnere, vil projektgruppen tage               

til opgave at gøre softwaren brugervenlig for børn i alderen 8-12 år. 

Problemformulering 

Hvordan kan VR og Tilt Brush som et samlet teknologisk system re-designes til et mere               

brugervenligt system for børn i alderen 8-12 år der kan opfordre til kreativ udfoldelse? 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan kan VR og Tilt Brush beskrives og analyseres som et samlet system ved              

brug af TRIN-modellen? 

2. Hvilke udfordringer er der ved brugen af VR og Tilt-Brush for børn?  

3. Hvilke forudsætninger skal der til for at børn kan udfolde sig kreativt?  

4. Hvilke fordele er der for målgruppen ved at tegne 3D i en virtuel verden kontra 2D på                 

papir? 
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Afgrænsning 

I projektet har vi valgt at afgrænse os fra en del forskellige ting. Nogle af afgrænsningerne er                 

mere indlysende end andre, dog har de alle en valid grund. Vi ser bort fra økonomi, da det                  

ikke er relevant for essensen af vores opgave og ville fjerne fokus fra det vi gerne ville opnå.                  

Vi har af den grund valgt at fjerne TRIN 6 af trin modellen, da den netop har fokus på                   

produktets udbredelse og økonomi. Vi har valgt at fokusere på børn og kreativitet i hjemmet.               

Denne afgrænsning har vi valgt, da der er mange forskellige faktorer på spil når børn               

interagerer med hinanden, som vi ikke tager udgangspunkt i, grundet projektets deadline.            

Derudover har vi valgt at målgruppen skulle være det enkelte barn i hjemmet, da det er dér                 

passiv underholdning oftest sker. Vi laver ikke om på VR-udstyret i praksis, da vi ikke har                

kendskab til dette. Vi nøjes med forslag til ændringer af VR-udstyret men vi afprøver ikke               

noget redesign i praksis da vi tidsmæssigt ikke kunne gennemløbe den fulde iteration. Vi har               

skrevet et afsnit om den iterative designmetode, hvor vi beskriver, hvordan vi vil bruge den               

til evaluere vores designløsning og gøre den bedre og bedre. Vi afgrænsede den i sidste ende,                

fordi vi ikke havde tid til det. 

Afgrænsning af VR systemer 

Virtual Reality’s primære funktion er, at den skaber en tredimensionel verden for brugeren             

der anvender VR-brillen. Selve teknologien har eksisteret længe, men er først blevet stærkt             

optimeret i nyere tid. Virtuel reality konceptet ses ofte på tre forskellige platforme:             

Stationary, Hand Based og Head Based. Stationary er et system, hvor der med store              

fladskærme eller projektorer fremvises displays med et virtuelt miljø, på en eller flere vægge              

i et fysisk lokale. Hand Based Virtual Reality er den platform, der er mindst kendt som VR.                 

På denne platform anvendes der en enhed, som er håndholdt. Denne teknologi bruges til, at               

tilføje information til virkeligheden. Fælles for de forskellige platforme er, at man ser             

tredimensionale billeder fra brugerens perspektiv. Et andet vigtigt element i de nyere VR             

teknologier er at tracke brugerens bevægelser, først og fremmest hovedet og øjnene, så             

systemet kan gengive  brugerens position i det virtuelle miljø (Jonathan Strickland, 2017). 
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Computergrafikken udspiller sig i det fysiske rum og forvandler det til et virtuelt miljø, hvor               

deltagere blot behøver at befinde sig foran skærmene for at opnå immersion i oplevelsen.              

Med Immersion menes der indlevelse i den virtuelle verden. Den førende teknologi indenfor             

denne platform er CAVE systemet (R Sherman & B Craig, 2019). Et Cave system består af                

tre store skærme, en frontvæg, højre væg og venstre væg, dertil er der en projektor der                

projekterer fra loft til gulv. Fordelen ved dette system i forhold til det mere traditionelle head                

based system er, at bliver man fri for, at bære en masse udstyr og systemet er mere venligt for                   

flere brugere. Teknologien bliver brugt af forskere og ingeniører, til at visualisere materiale i              

grupper (“CAVE vs HMD”, s.d.). 

Hand Based Virtual Reality er den platform, der er mindst kendt som VR af den generelle                

befolkning. På denne platform bruges en enhed som er håndholdt. Denne teknologi bruges til              

at tilføje information til virkeligheden. Platformen gør brug af augmented reality som            

betyder, at brugeren eksempelvis via sin smartphone tilføjer et ekstra lag til virkeligheden,             

det kan være en dansende nisse, der pludselig står på bordet. Hand Based virtual reality               

forekommer også i brugen af Smart Kikkerter. Her tilføjes der ekstra information til billedet,              

når man kigger igennem linsen (R Sherman & B Craig, 2019). 

Kendetegnet for Head Based virtual reality er, at brugeren har en enhed siddende på hovedet.               

Der er 4 forskellige typer head based VR teknologi, lukket head based display, åbent head               

based display, smartphone-VR display og head based projekterende display (R Sherman & B             

Craig, 2019). 

I opgaven bruger vi analogien HMD for head mounted display, det betyder at VR-headsettet              

sidder på brugerens hoved. I HMD-lukket kan brugeren ikke se ud af headsettet, og er derfor                

lukket af fra omverdenen. I HMD-åbent kan brugeren se VR miljøet igennem headsettet, men              

man kan også orientere sig i den virkelige verden. Smartphone-VR display er hvor en              

smartphone placeres foran brugerens øjne, oftest set i form af et etui. Head based              

projekterende display er, hvor en projektor er monteret fast på brugerens hoved, som             

projekterer VR verden ud i det fysiske rum. I vores opgave har vi afgrænset det brede virtual                 

reality term til HBD VR, så når vi gennem rapporten omtaler VR er det denne teknologi der                 

er på tale. 
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I vores projekt gør vi brug af den kommercielle HMD virtual reality teknologi HTC VIVE.               

HTC VIVE er en af de førende indenfor dette område sammen med udbydere som Oculus               

Rift. Vi bruger HTC Vive, fordi det er den vi har til rådighed gennem FabLab på universitet                 

(“Lab Details”, s.d.).  

Semesterbinding 

Projektet VR og kreativitet tager udgangspunkt i dimensionen “Teknologiske Systemer og           

Artefakter ll”, hvor læringsmålet for kurset er, at opnå kompetence til at beskrive en              

teknologi og analysere den. Til dette,, gøres brug af analyseværktøjet ‘TRIN-modellen’. Vi            

vil igennem opgaven bruge dette analyseværktøj til, at skabe kendskab og viden til VR og               

Tilt Brush. “Teknologiske Systemer og Artefakter ll” giver os de nødvendige redskaber og             

den rette mængde viden til, at skabe et produkt bestående af forskellige dele og systemer,               

som netop muliggør vores vision om et produkt som beriger børns kreativitet. 

Dimensionen “Design & Konstruktion” inddrages i projektet for, at komme med et konkret             

bud på en designløsning. Her vil vi benytte os af den iterative design process, som giver os                 

muligheden for at teste og evaluere på vores designløsning, og løbende gennem hele             

processen effektiviserer og præciserer vores produkt i forhold til målgruppen.  

Dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og Samfund” bidrager med et indblik i, hvordan           

vores design har en samfundsmæssig relevans og hvordan vores teknologi har en påvirkning             

på individet, og hvordan vores designløsning bedst muligt kan fremme børns kreativitet. 

Begrebsafklaring 

VR 

VR er en forkortelse af Virtual Reality.  

Børn 

Med børn menes der i opgaven, de gennemsnitlige danske børn i alderen 8-12 år.              

Eksempelvis tages der ikke udgangspunkt i et bestemt geografisk område i Danmark eller             

hvilken baggrund eller økonomisk forudsætning barnet kommer fra. 
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Berøringsfølesommemedie 

Touch skærme i eksempelvis tablets eller telefoner. 

Controller 

HTC Vive’s trådløse håndholdte  

Hz  

Dette står for Hertz. Hertz er en SI-måleenhed og måles ved at tælle antallet af svingninger                

pr. tidsenhed. 1Hz er det samme som 1 svingning/s. 

mAh 

Dette står for milliampere-timer. Jo større dette tal er, desto længere levetid har et batteri. 

kWh 

Dette står for kilowatt-timen. Bruges til afregning af elforbrug. 

V 

V står for Volt og er måleenheden for elektrisk spænding. 

Tools  

Værktøj 

Interface 

Brugergrænseflade 

Hovedloop 

De vigtigste elementer i det teknologiske system (Computer, Tilt Brush, Børnene,           

VR-systemer) 

HMD 

Head-Mounted Display 
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Metoder og værktøjer 

TRIN-modellen 

Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen som er lektorer på RUC’s             

humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse har udviklet og underviser i TRIN-modellen,        

som er knyttet til 2. semesters teknisk-videnskabelige kernefaglighed. TRIN står for           

“Teknologi og Radikalt og Inkrementelt Netværk” (B Christensen, Jelsøe & Jørgensen, 2018,            

s.3) og er et værktøj som søger, at give en bedre måde at beskrive en teknologi på, hvor                  

TRIN-modellen inddrager teknologiens indre mekanismer og processer samt utilsigtede         

effekter til forskel for andre modeller og værktøjer (B Christensen et al., 2018). 

I analyse af TRIN-modellen har vi valgt at afgrænse os fra TRIN 6, som omhandler diffusion                

af teknologien. Derfor vil vi ikke skrive om ‘Teknologier som innovation’ i analysen, selvom              

vi har den med i metode- og værktøjs afsnittet. Vi vil til gengæld bruge resten af modellen til,                  

at skabe en forståelse af teknologien på et højere niveau og koble teknologien, VR, sammen               

med Tilt Brush og dermed skabe en større sammenhæng. TRIN-modellen er delt op i 6               

forskellige trin, som hver især forsøger at afdække en del af den teknologi som vi arbejder                

med. De 6 trin defineres således: 

TRIN 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer 

Dette trin søger at forklare, hvilke centrale indre mekanismer og processer der medvirker til              

at opfylde teknologiens formål, f.eks. vingerne på en vindmølle drejes rundt når vinden             

blæser, hvor vingerne så driver en generator og skaber elektricitet. Det er op til egen               

vurdering, hvad der er mest relevant at tage udgangspunkt i (B Christensen et al., 2018,               

s.6-7). Projektgruppen vil her analysere, hvordan teknologierne fungerer, for sig selv og i             

samspil med hinanden. 

TRIN 2 - Teknologiers Artefakter 

Artefakter er menneskeskabte genstande og teknologiske artefakter er menneskeskabte         

artefakter, som har en teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur og stof med              
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henblik på at opfylde menneskelige behov. Ved dette trin, vil vi beskrive alle de artefakter               

som omhandler den overordnede teknologi (B Christensen et al., 2018). 

TRIN 3 - Teknologiers utilsigtede effekter 

Dette trin er lidt modsætningen til trin 1, hvor trin 1 forsøger, at beskrive de tilsigtede                

effekter, beskriver trin 3 de utilsigtede effekter, altså de ting som teknologien kan bringe med               

sig både positivt og negativt, som der ikke var forudset eller ønsket (B Christensen et al.,                

2018). Projektgruppen vil i dette trin, belyse hvilke utilsigtede effekter, vi har oplevet ved              

testningen af VR og Tilt Brush. 

TRIN 4 - Teknologiske systemer 

De teknologiske artefakter vi benytter os af i teknologien for at opfylde et menneskeligt              

behov, hedder samlet set et teknologisk system. Det teknologiske system omfatter også            

brugerne, udviklerne, organisationer o.lign. interessenter (B Christensen et al., 2018). Vi vil i             

dette trin beskrive det samlede teknologiske system og delsystemerne. Vi vil også analysere             

samspillet imellem dem, og afgrænse os fra mindre relevante komponenter. 

TRIN 5 - Modeller af teknologier 

Denne del af værktøjet bruges til at lave numeriske, fysiske eller visuelle repræsentationer af              

særligt udvalgte egenskaber ved en teknologi. Det fungerer på samme måde, som at lave              

SKALA-modeller. Det kan have til formål, at forklare et design eller en teknologi på en               

overskuelig måde (B Christensen et al., 2018). 

TRIN 6 - Teknologier som innovation 

Dette trin handler om drivkræfter og barrierer, som beskriver innovationen- og udbredelsen af             

teknologien. Dette trin kan besvares ud fra analysen i trin 1 og trin 3, hvor de forskellige                 

tekniske aspekter og utilsigtede effekter kan påvirke udbredelsen (B Christensen et al., 2018).             

Som nævnt vil vi ikke benytte os af denne del af værktøjet. 
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Iterativ design metode 

I en iterativ designproces gennemgås der en cyklisk prototype testning, hvori designet            

evalueres for derefter at blive justeret og testet om igen. Eftersom at et design næsten altid                

kan forbedres, er det en god ide at gøre brug af den iterative proces, da denne metode gør                  

brug af billige prototyper i form a skitseringer eller illustrationer, før det endelige produkt er               

færdigt. I den iterative cirkulær proces produceres i første omgang ikke et færdigt produkt.              

Dette skaber plads til ændringer på designet under det iterative design forløb. Det er hermed               

nemt at få optimeret sit design i samarbejde med forbrugeren (Simonsen et al., 2010).              

Projektgruppen har derfor lavet et udkast af et re-design til Tilt Brush for at gøre den mere                 

brugervenlig til børn. Denne idé skal formidles gennem virtual reality, som blandt andet kan              

anvendes i hjemmet af børn. 

   

Figur 1. (Simonsen, Bærenholdt, Büscher og Scheuer, 2010, s. 204-206). 

Som vist i figuren ovenover anvendes den iterative designproces i form af en design              

idé/vision, som bliver testet på brugeren i form af førnævnte prototyper, skitser eller lignende.              

Det giver mulighed for at evaluere på, hvordan vores designidé fungere i praksis, og hvordan               

brugeren reagere på vores prototyper. Ved evalueringen bliver eventuelle mangler eller           

mulighed for forbedringer præciseret og gør det muligt for projektgruppen, at forbedre og             

præciserer vores produkt i forhold til brugeren.  

En anden fordel ved at anvende den iterative design metode er øget effektivitet grundet, at               

den indebærer analyse, testning og evaluering af et design og at disse faser gentages op til                

flere gange. Første bud på en prototype resulterer sjældent i et tilfredsstillende resultat, derfor              

testes designet over flere omgange, hvorpå designet forbedres og testes på ny igen. I              
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projektgruppens re-design af Tilt Brush er der taget udgangspunkt i analyse af Tilt Brush’s              

brugervenlighed til børn, æstetisk design, sværhedsgrad, valg af materialer og farver. Udover            

det har projektgruppen valgt, at observere og interviewe fem børn der i den iterative process               

indgår i evalueringsfasen. Her har projektgruppen observeret testpersonernes resultater og          

interviews, og gennem evaluering samt analytisk arbejde vurderet, hvordan re-designet skal           

fremføres  (Simonsen et al., 2010) 

Kvalitativ metode 

Vi har i projektet valgt at gøre brug af kvalitativ metode i form af interviews og observationer                 

af børn i aldersgruppen 8-12 år med udgangspunkt i, hvordan børn oplever det virtuelle              

program Tilt Brush. Med kvalitative metoder- og teknikker kan vi belyse hverdagslivet og             

samfundets mere komplekse problemstillinger. De kvalitative forskningstekniker, som er         

interviews og observationer i vores projekt, vil give os data som vi vil fortolke og analysere                

på (Olsen, P.B, 2016).  

Observationer  

Vi gør brug af observationer på målgruppen, da det vil give os et indblik i, hvordan børnene                 

reagerer på programmet og VR, hvad de synes er godt, hvad de synes er mindre godt og hvad                  

der er svært for dem. Observationerne gør os klogere på hvordan børnene for sig selv oplever                

den virtuelle verden, og det interaktive program Tilt Brush. Vi vil iagttage børnenes adfærd              

og hvordan de reagere på programmet således, at vi skaber os et billede af, hvad det vil sige                  

for børn, at bruge VR og Tilt Brush. Forskeren deltager ikke selv, men laver blot               

observationer og iagttagelser af fokusgruppen og deres adfærd. Disse observationer vil give            

projektgruppen et indblik i, hvordan fokusgruppen reagerer og begår sig i de situationer som              

de befinder sig i, og i vores tilfælde vil det være de forskellige miljøer i Tilt Brush..  

Der findes forskellige tilgange til at lave observationer. Den objektivistiske forståelse, den            

subjektivistiske tilgang og interaktionismen. I den objektivistiske forståelse er hovedmålet at           

indsamle resultater, og i den objektivistiske forståelse er observationen i sig selv nok til, at               

indsamle resultaterne. Observationerne tages oftest fra et miljø, hvor fokusgruppen ikke er            

informeret om problemstillingen og det er derfor de resultater som fokusgruppen bringer ud             
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fra observationerne der er gældende. Der bliver hverken tolket eller analyseret på            

resultaterne. 

Den subjektivistiske tilgang sætter subjektet i fokus. Det er forskerens opgave, at forholde sig              

til subjektets forståelsesverden og liv. Det er ikke forskerens perspektiv der gennem den             

subjektivistiske tilgang skal forstås, men derimod subjektets.  

I interaktionismen lægges der vægt på samspillet mellem observatør og fokusgruppe. Der            

fremlægges kendskab til viden og perspektiver, og fokusgruppen har derfor en faglig            

kendskab til problemstillingen. Samspillet mellem observatør og fokusgruppen gør, at          

observatører og forskere gennem hele processen bliver klogere og analysen ændres hyppigt            

undervejs. Det skyldes, at problemstillingen ændres undervejs i forløbet på en uforudset            

måde, eftersom den kompleksitet som er vigtigt for forskningsgruppen, ikke stemmer overens            

med den observatøren oprindeligt havde forudset (Olsen, P.B).  

Vi benytter i vores projekt den subjektivistiske tilgang, da det essentielle for os er, at forholde                

os til subjekternes (børnene i alderen 8-12 år) forståelse og oplevelse af deres livsverden. Det               

er målgruppens erfaringer, vi som forskere fortolker og analyserer på for, at forstå deres              

perspektiv og oplevelse af det opstillede scenarie (Olsen, P.B, 2016). Det er vigtigt at tage               

hensyn og være åbne overfor de oplevelser og erfaringer som vores fokusgruppe danner sig,              

efter brugen af Tilt Brush, da det er de erfaringer, vi som forskere, skal analysere på og danne                  

os et billede af deres livsverden ud fra Tilt Brush.  

Observationsforløbet fremgangsmåde 

Som en del at den iterative designmetode har projektgruppen valgt at observere, hvordan fem              

børn bruger VR-hardwaren og Tilt-Brush programmet for, at nå til det endelige re-design.             

Hensigten med dette forsøg var at observere, hvad og hvilke konkrete træk i programmet              

børnene havde svært ved. Dette hjælper projektgruppen med at identificere, hvilke ting i Tilt              

Brush der skal laves ændringer på. Hensigten er at gøre Tilt-brush til en mere børnevenlig               

tegneplatform, der ikke kun er til voksne. Derfor er disse observationer vigtige for projektets              

endelige design samt deres subjektive oplevelse af 2D tegning kontra 3D-tegning.           

Observationsforløbet foregik over to forskellige dage, men da strukturen har været den            

samme begge dage har projektgruppen valgt at beskrive observationsforløbet som ét samlet. 
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Semi-strukturerede interviews  

Forskningsinterview 

Vi har som en af vores kvalitative metoder valgt, at gøre brug af semistruktureret interviews               

af børn i alderen 8-12 år, for at blive klogere på deres oplevelse af brugen VR og                 

tegneplatformen Tilt Brush efter at have prøvet det. Interviews med børn vil give os et indblik                

i deres livsverden, og hvilke erfaringer de oplever ved brugen af VR og Tilt Brush. Det vil                 

skabe forståelse for os som forskere, og den empiri vi får, vil vi derefter bruge til, at udforme                  

en analyse og give os et indblik i brugerens opfattelse og forståelse af VR og programmet,                

som hjælper os frem mod et re-design af Tilt Brush.  

Vi har som interviewform valgt, at gøre brug af et semistruktureret interview som skal hjælpe               

os med, at danne os en forståelse og et indblik i interviewpersonernes livsverden. Ved det               

semistruktureret interview, handler det for intervieweren om, at være fleksibel og ikke            

nødvendigvis følge sit manuskript kronologisk. Vi har derfor udarbejdet en Interviewguide           

som vi, som interviewere, vil forholde os til, men hovedmålet for os er, at danne os en                 

forståelse og forfølge interviewpersonernes svar med åbenhed og tage udgangspunkt i hvad            

de fortæller os. Det er derfor vigtigt, at vi udover vores interviewguide, stiller opfølgende og               

opklarende spørgsmål løbende gennem interviewet, for bedst muligt at skabe en forståelse for             

interviewpersonernes livsverden (Kvale og Brinkmann, 2009). Det semistruktureret interview         

har til formål, at give os et indblik i hvordan børn i alderen 8-12 år oplever Tilt Brush, og                   

derved giver os et indblik i deres livsverden og synsvinkel.  

 

Iscenesættelsen af interviewet  

De første minutter af et interview er af afgørende betydning, og sætter stemningen for den               

resterende del af samtalen. Det er vigtigt, at intervieweren sætter interviewpersonen grundigt            

ind interviewets formål. Giver interviewpersonen en klar opfattelse af interviewerens          

baggrund samt et indblik i, hvem han er som person og at der samtidig med dette, skabes god                  

kontakt ved at intervieweren lytter opmærksomt og viser interesse, forståelse og udviser            

respekt for, det interviewpersonen fortæller. Det skaber et trygt bånd og gør det nemmere for               

interviewpersonen, at snakke om deres følelser og oplevelser gennem resten af interviewet            
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(Kvale og Brinkmann, 2009). Det er derfor vigtigt, at vi i vores interview sørger for, at                

børnene føler sig trygge i vores samtale således, at de har lyst til, at give os deres ærlige svar,                   

så vi kan forstå deres synspunkter og deres livsverden.  

Som tidligere nævnt, har vi inden interviewet med børnene, udarbejdet en interviewguide            

som skal være en guideline til os selv, og give interviewet den rette retning og strukturere                

interviewet til en vis grad. Vores interviewguide giver os mulighed for, at skabe overblik,              

over hvilke emner der skal dækkes og samtidig danne overblik over hvilken rækkefølge de              

forskellige spørgsmål og emner skal forekomme. Særligt når det kommer til semistruktureret            

interviews, er det vigtigt, at interviewguiden indeholder de emner vi gerne vil have svar på,               

således at samtalen holder sig på sporet, selvom der bliver stillet opklarende og opfølgende              

spørgsmål som ikke indgår i interviewguiden undervejs i samtalen (Kvale og Brinkmann,            

2009). 

Interviewspørgsmål  

Idet vi arbejder med det semistrukturerede interview er det, at stille opfølgende og opklarende              

spørgsmål, en vigtig del af denne interviewform. Vi arbejder ud fra en række forskellige typer               

af spørgsmål, som Steinar Kvale og Svend Brinkmann præsenterer i kapitel 7 af deres bog               

Interview – en introduktion til et håndværk. De indledende spørgsmål bør være korte og              

enkle og noget som interviewpersonen føler sig sikker i. Det kan f.eks. være en konkret               

episode eller situation, som interviewpersonen nemt kan svare på ud fra sine egne erfaringer.              

Hertil er det vigtigt, at intervieweren aktivt lytter og er opmærksom på interviewpersonens             

svar. Ved hjælp af opfølgende, sonderende og specificerede spørgsmål, vil samtalen dreje sig             

om interviewpersonen, og hvilke synspunkter han/hun har. Det er her interviewpersonen har            

mulighed for, at uddybe sine svar og være endnu mere konkret. Det er op til forskeren, at                 

udtrykke sin nysgerrighed ved hjælp af opfølgende, sonderende og specificeret spørgsmål til            

at skabe en bedre og mere dybdegående forståelse for de svar interviewpersonen giver. Det              

vil åbne op for samtalen således, at den fungerer mere flydende og der vil her være muligt for                  

intervieweren at komme med direkte spørgsmål, Indirekte og strukturerende spørgsmål som           

kan være kortfattet og give konkrete svar på uforstående elementer ved svarene. De bruges              

særligt til, at samtalen bliver sporet i den rigtige retning af vores udarbejdede interviewguide,              

og bruges hvis der er emner i interviewguiden der mangler, at blive belyst gennem              
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interviewet. Tavshed er også en teknik vi vil gøre brug af, gennem vores interview, og har til                 

formål, at give interviewpersonen tid og plads til, at associere og reflekterer og derved selv               

komme med uddybende svar, hvis interviewpersonen gennem forløbet har fundet frem til            

relevant og betydningsfuld information. Til sidst gør vi brug af fortolkende spørgsmål til, at              

finde frem til hvilke uklarheder der gennem interviewet skal belyses og vi som forskere kan               

tolke på (Kvale og Brinkmann, 2009). Disse redskaber og forskellige teknikker skaber            

forståelse for deres livsverden og det semistruktureret interview er derfor en essentiel metode             

til, at blive klogere på interviewpersonens svar, frem for et struktureret interview hvor vi som               

forskere udelukkende er interesseret i deres svar, frem for at danne os en forståelse af deres                

verden.  

Transskribering og analyse 

Interviewet skal efter samtalen transskriberes så samtlige interviews er indskrevet som tekst.            

Det skaber et overblik over samtlige interviews og gør det lettere for os, at analysere ud fra                 

konkret tekst frem for optagelser. Her skal de centrale emner og problematikker fra             

interviewene analyseres og belyses (Kvale og Brinkmann, 2009). Projektgruppen vil nu stå            

med en samling ny viden, omkring målgruppens oplevelse med VR og Tilt Brush. 

Vores resultater af vores interviews som vi har analyseret os frem til, hjælper os med at                

forstå, hvordan vores målgruppes synspunkter danner et billede af deres livsverden. Det            

hjælper os i processen med skabelsen af et re-design af Tilt Brush, så det bliver mere                

brugervenligt og egner sig bedre til vores målgruppe. 
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Teori 

I dette teoriafsnit vil projektgruppen komme ind på forskellige teorier indenfor kreativitet,            

som skal hjælpe med at forklare, hvordan kreativitet kan opfordres hos børnene i vores valgte               

målgruppe. Vi vil udover at skrive om kreativitet hos børn, også gøre brug af teoretiske               

tekster omkring leg, fantasi og nogle af de grundlæggende principper i legens verden. Der vil               

igennem et videnskabsteoretisk afsnit blive redegjort for, hvordan vi fortolker de           

informationer som vi vil fremkomme fra vores observationer og interviews. Der vil            

derudover blive redegjort for begrebet immersion, som er essensen af VR. Til sidst vil der               

blive redegjort for de forskellige konsekvenser brugen af Virtual Reality teknologien kan            

have, og hvordan der grundlæggende kan laves et børnevenligt interface design.  

Videnskabsteori  

Når vi oplever noget, fortolker vi på noget. Det er det, der er essensen i hermeneutikken, som                 

er en fortolkningsmetode. 

 “Når vi skal forstå noget nyt - for eksempel en historie - begynder vi ikke fra bar 

bund. Vi bruger den viden, vi allerede har (forforståelse), til at fortolke, hvad der sker i 

historien … er en fortolkning hele tiden et møde mellem dig og det, du opfatter.” (Ebdrup, 

2017). 

Det betyder at i vores projekt, hvor vi vil interviewe børn i alderen 8-10 år og deres                 

interaktion mellem VR og dem selv, skal vi være opmærksomme på, hvordan de agerer. Vi               

vil sætte os ind i deres tankegang og fortolke, det de siger, gør og udtaler sig om for, både                   

under og efter seancen med Virtual Reality. Som Lund skriver det i sin bog Videnskabsteori               

og faglige metoder:  

“Grundlaget for de humanistiske videnskaber er, at mennesker er unikke og suveræne 

subjekter, der altid er i gang med at skabe mening i verden. Når der findes ting og fænomener 

i verden, der er meningsbærende, skyldes det altså de menneskelige subjekter.” (Lund, 2011, 

s.87).  
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Meningen der bliver skabt i brugen mellem VR-teknologien og individet er det            

projektgruppen fortolker på, så vi kan prøve at forstå, hvordan børn opfatter VR-teknologiens             

muligheder. Det giver derfor mening, at det er viden ud fra en eksistentialistisk ontologi, da               

vi arbejder med mennesker og en ligeligt fordelt empirisk- og rationalistisk epistemologisk            

tilgang, da vi har erhvervet os viden ud fra en rationalistisk fremgangsmåde, før vi              

påbegyndte vores interviews ud fra en empirisk fremgangsmåde.  

Kreativitet 

I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvordan forskellige teoretiker definerer kreativitet og              

leg. Fantasi og idéudvikling er en anerkendt og væsentlig bestanddel i børns liv og derfor               

forventes børn at have kreative kompetencer da vi lever i en innovations tid, hvor viden er en                 

værdifuld kompetence. Der vil blive redegjort for, hvordan kreativitet, fantasi og leg er             

forbundet med hinanden. Derudover vil der blive fremhævet forskellige synspunkter indenfor           

leg med teknologiske enheder, hvor der både er for og imod argumenterer fra forskellige              

faglærte, om hvorvidt det kan betragtes som leg. 

Kreativitet hos børn 

Der er mange måder at definere kreativitet på. I Gyldendals ordbog bliver det defineret              

således: ’’kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget               

nyt, overraskende, hidtil uset.’’ (Gyldendal, 2013). Dette kan betyde, at kreativitet er et             

individuelt udtryk, mennesket kan udtrykke i forskellige former. Det ses eksempelvis aldrig,            

at en gruppe af mennesker, som bliver bedt om at tegne det samme objekt, alle tegner                

identiske objekter. Der vil altid forekomme individuelle udtryk og hermed skabes der noget             

kreativt, der ikke er oplevet før.  

Allerede i vuggestuealderen indgår børn i kreative aktiviteter, som fortsætter gennem hele            

barndommen. Professor, cand. psych. Lene Tanggaard mener, at barndommen netop er det            

sted der sker kreative, opfindsomme og nyskabende ideer, der kan have en stor gevinst for et                

innovativt samfund (Kulturstyrelsen, 2013). Det betyder, at børn er en vigtig målgruppe, at             

nærer kreativ udfoldelse hos. Fantasien er størst hos børn, da børn bruger fantasien til at               

skabe sammenhæng og forståelse for omverdenen. Fantasien bruges til at udfylde de huller             

der ikke er udfyldt endnu og til at besvare de spørgsmål der ikke er besvaret endnu. I takt                  
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med at barnet bliver ældre, stimuleres kreativiteten i mindre grad. Dels fordi voksne har              

erfaret verden mere og deres logisk kognitiv tænkning er bedre udviklet, men også fordi              

hverdagens gøremål, såsom job og pligter ikke skaber tid og rum til kreativ udfoldelse.              

Derfor menes det at kreativiteten er vigtig at nære allerede fra en tidlig alder, da det er dér,                  

børn udvikler kompetencer og evnerne optimalt. 

Ifølge organisationen “The Whole Child”, som er en non-profit organisation som har til             

formål at hjælpe forældre til at lære om deres børns udvikling, er kreativitet den frieste form                

for selvudfoldelse. Det er vigtigt for børn at kunne udtrykke sig åbent, og evnen til at være                 

kreativ og skabe oplevelser ud fra personlige erfaringer, kan afspejles i barnets            

følelsesmæssige helbred senere i livet. Alle børn har brug for kreativ frihed og friheden til, at                

gøre deres leg til deres egen. Barnets selvudfoldelse er en vigtig del af processen for enhver                

kreativ handling. Kreative oplevelser kan hjælpe børn med at udtrykke og klare deres             

følelser. Kreativitet fremmer også mental vækst hos børn ved at give mulighed for at prøve               

nye ideer og nye måder at tænke på og deres evne til at løse problemer. Kreative aktiviteter                 

hjælper med at anerkende og udvikle det unikke hos ethvert barn (The Whole Child, 2019). 

Børn har brug for mange muligheder for kreativt spil og kreativ tænkning. Det er vigtigt at                

tilbyde børn en bred vifte af kreative materialer og oplevelser. Det er vigtigt at give børn                

masser af tid til at udforske forskellige materialer, og arbejde på deres ideer. Dette inkluderer               

tid til at tænke over, hvordan man designer, eksperimenterer, planlægger og konstruerer deres             

ideer. Jo mere varierede børns oplevelser er i deres barndom, jo bredere er deres kreative               

udtryk (The Whole Child, 2019). Leg og aktiv underholdning og udfoldelse, hjælper barnet             

med at udvikle unikke perspektiver og individuelle stil med kreativt udtryk (The Whole             

Child, 2019). 

Fantasi, leg og kreativitet 

Børn er nysgerrige per natur og elsker sanselige lege. Gennem disse sanselige lege kan børn               

være kreative, mener Lars Geer Hammershøj, ph.d. og lektor ved Institut for Uddannelse og              

Pædagogik (Eyermann, et al., 2013). Det er nemlig gennem disse kropslige sansninger, at             

børn skaber en verden af forestillinger, der er essentiel for deres udvikling. Gennem kreative              

aktiviteter, som eksempelvis tegning og maling, kan børn indgå i kreative processer, der er              

værdifulde kompetencer at tilegne sig i det senmoderne samfund der er videnskabsbaseret.            

22/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

(Eyermann, et al., 2013). Hans Henrik Knoop som er en af Danmarks førende eksperter inden               

for leg og læringsstile pointerer også, at de kreative processer børn indgår i, har en               

indflydelse på barnets selvopfattelse. Gennem kreativitet kan børn mærke anerkendelse og           

bekræftelse for barnets egen formåen, da barnet får en oplevelse af, at det kan skabe når de                 

leger og dermed føler at de vokser (Samuelsson, Carlsson, 2005). 

Fantasilege og den medialiseret barndom 

Fantasilege er med til at styrke barnets sproglig udvikling, kreativitet, empati samt evnen til,              

at se en sag fra flere vinkler, mener autoriseret psykolog og ekspert inden for leg og børns                 

udvikling Carolyn Webster-Stratton. Hun beskriver i sin bog ’’De utrolige småbørn: En guide             

og dagbog til dit lille barns udvikling og første opdagelser’’, fantasileg som værende en af de                

vigtigste byggesten for børns udvikling. Fantasilege for børn gør, at de kan bruge             

omverdenen til at skabe nye ideer. Et barn kan eksempelvis fantasere, at en stol er et bord                 

(Webster-Stratton, 2015). Hvis børn ikke har fantasi, så kan de ikke være kreative eller skabe               

noget nyt. Webster-Stratton udtrykker at leg og underholdning i form af tv-programmer og             

skærm spil, ikke fremmer børns udvikling, men derimod sløver deres hjerne og påvirker             

deres sproglige og kognitive udvikling. Hun mener at disse nye former for medialiseret             

underholdning, erstatter den tid børn burde bruge på at lege og være sammen med familien,               

hvoraf de tilegner sig vigtige egenskaber og evner (Webster-Stratton, 20015). På den anden             

side bliver emnet omkring leg med teknologiske medier fremstillet med andre synspunkter 

Stine Liv Johansen forsker og lektor, samt ph.d. i Medievidenskab har et andet bud på               

forståelsen af leg med teknologiske medier. Johansen fremhæver i sin bog ’’Børns Liv og              

Leg med Medier”, at børn er indfødt i en medialiseret tilværelse, hvor teknologi er en naturlig                

del af hverdagen og digital teknologi har en indflydelse på børn.. Hendes holdning til              

teknologiske legemedier er ikke, at den erstatter traditionel form for leg, men blot er en et                

supplement til alt andet legetøj der allerede eksisterer (Johansen, 2014). Hun beskriver            

legemedier således: 

’’Definitionen af leg gennem legemedieperspektivet muliggør, at man ser leg på en            

anderledes måde end sædvanligt. For at kunne lege skal man have legeredskaber - legetøj              
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eller legemedier - at lege med. Disse legemedier kan være fysiske ting og sager, men også                

være immaterielle …’’ (Johansen, 2014, s14). 

Hun mener at teknologiske medier godt kan have samme effekt på børn, som hvis det var et                 

stykke fysisk legetøj, som en bil eller dukke så længe legens principper er overholdt.              

Johansen beskriver at legens principper indebærer, at barnet kommer i en positiv legende             

stemning der bunder i hygge og afslapning. Hvis dette er gældende, så betragtes leg med               

digitale medier stadig, som leg ifølge Johansen (Johansen, 2014). Johansen mener især, at             

interaktionen med tablets og andre berøringsfølsomme medier, giver børn en bred vifte af             

spilmuligheder, hvor de selv kan bestemme. Denne teori kan perspektiveres til VR            

teknologien. Projektgruppen ser VR-teknologien og Tilt Brush-programmet, som et         

supplement til allerede eksisterende legemedier. Her var alle fem deltager i konstant legende             

stemning i forbindelse med VR forsøget og vi bemærkede at de var aktive og engagerede               

under hele forsøgets forløb. 

Uddannet pædagog Daniela Cecchin har speciale i anvendt udviklingspsykologi. Cecchin har           

haft fokus på leg i børneperspektiv og arbejder i BUPL, som konsulent i pædagogisk              

udvikling og forskning på daginstitutionsområdet (Kulturstyrelsen, 2013). Cecchin mener, at          

fantasien er nøglen til alt kreativ og abstrakt tænkning. Gennem børns sanseindtryk fra             

omverdenen bruger de fantasien til at bearbejde, omforme og overskride virkelighedens           

grænser. Børn henter inspiration til deres fantasi og kreativ udfoldelse fra omverdenen            

(Kulturstyrelsen, 2013).  

Kreativitet skabes ofte af leg. Cecchin mener at leg skal læres og udvikles. Børn har en                

medfødt lyst til at lege, men er ikke en evne der er givet på forhånd. Børn skal kunne føle sig                    

trygge nok til, at bevæge sig mod fantasiverdenen. Dette indebærer, at de har en følelse af, at                 

de kan overskue legens struktur, tema og indhold samt kodninger. Dette har projektgruppen             

taget i betragtning ved re-designet af Tilt-Brush programmet for, at gøre det børnevenligt.             

Under observationerne har projektgruppen haft ekstra fokus på, at notere hvilke udfordringer            

børnene har haft ved at anvende både programmet tilt-brush men også VR hardwaren, for              

netop at overskueliggøre programmet for det enkelte barn. Cecchin beskriver at børn under             

fantasilege handler ud fra tre forskellige virkelighedssfære: fiktionssfære, regisfære og          

realsfære. Her ses fiktionssfæren som værende legens tema og forestillinger. I regisfæren            
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finder forhandlinger og forberedelserne sted. Realsfæren udgør betingelserne for legen i           

omgivelserne. 

Legens principper 

Leg kan defineres på mange forskellige måder. I Frivilligt Drenge- og Pigeforbundet’s (FDF)             

bog ”Leg Gør Os til Mennesker - En Antologi om Legens Betydning” betegnes leg på               

forskellige måder. FDF har i samarbejde med eksperter defineret leg som ”Legen er det der               

adskiller os fra maskiner og robotter, uanset hvor intelligente disse måtte være.’’ (Eyermann,             

et al., 2013). Her forstås leg som værende de menneskelige tilstande, som ikke bunder i               

nødvendighed eller overlevelse. I leg kan mennesket være frit, uformelt og i opstemt humør.              

Alle leger, ikke kun børn. Dermed er leg fundamentet for at mennesket kan nyde tilværelsen.               

Leg er både sanseligt og sjovt og dermed altid associeret med en positiv sindsstemning              

(Eyermann, et al., 2013). Dette argument finder også sted hos dramapædagogen Malcolm            

Ross, som beskriver leg som værende frivillig, lystbetonet og kreativ. Gennem leg bliver             

mennesket kreativt (Austring, Sørensen, 2006). ’’Legen er grundlag for alt skabende arbejde            

og således for al æstetisk forståelse, og såvel børn som voksne er mest åbne for verden og                 

mest fantasifulde, når de leger.’’ (Austring, Sørensen, 2006). Gennem leg kan børn udleve             

deres fantasi, hvor alt bliver tilladt, muliggjort og hvor spørgsmål besvares. For at forstå              

legens principper er det vigtigt at kigge på, hvad det er der defineres som værende leg.                

Legens kerne- og grundprincipper bunder i frivilligt og lystbetonet leg. Barnet kommer i en              

flow-tilstand, hvor det frivilligt leger og kommer i en legende stemning. Flow tilstanden skal              

forstås som en indlevelses tilstand, hvor barnet er så fordybet i legens atmosfære, at det               

udelukker alle indtryk fra omgivelserne, hvor af de fysisk befinder sig. 

Immersion teori  

Virtual reality og den tilhørende teknologi dertil, anvendes til langt mere end blot             

underholdning. Særligt ses det, at VR teknologien kan anvendes til terapeutisk behandling af             

eksempelvis angst eller distraktion fra smerter (Rauterberg M., 2004). Grunden til at            

VR-teknologien kan have en effektiv terapeutisk virkning, er grundet det indelevelsesrige           
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miljø, som kan opstå for brugeren. Immersion er det engelske ord for indlevelse og vil blive                

brugt flere gange i vores rapport, men hvad skal der til for at opnå immersion med VR?  

VR teknologien er en oplagt teknologi at anvende til underholdning og leg, hvilket er den               

kategori vores projekt falder i. Spørgsmålet er så: Hvilke rammer skal sættes op i en virtuel                

verden for at lade børn udfolde sig kreativt? For at VR kan have en effekt på brugeren,                 

kræver det at der skabes en følelse af tilstedeværelse. Dette gøres ved, at brugeren oplever               

flere forskellige sanseindtryk under VR-oplevelsen.  

Når der kigges på, hvorfor VR er en anvendt teknologi inden for eksempelvis             

behandlingsområdet, er det fordi VR tilbyder sanseindtryk der simuleres både visuelt og            

auditivt. Det forholder sig en smule anderledes, når det kommer til VR spil. Her er formålet,                

at underholde og engagere brugeren i en situation, der ikke er mulig uden for den virtuelle                

verden. Til tider også på en lokation, der ikke er indenfor rækkevidde i den virkelige verden.                

For at opnå immersion i spil, er det nødvendigt for brugeren, at kunne interagere med den                

virtuelle verden. Altså kan det lade sig gøre, at skabe indlevelsesrige oplevelser, hvor             

brugeren føler de er til stede og kan interagere med verden selv i et fiktivt simuleret miljø. Så                  

længe der opnås et højfrekvent sansestimuli skabes der en følelse af tilstedeværelse.  

“Even practitioners familiar with VR are often confused by, or interchangeably use, the terms              

immersion and presence, which represent distinct concepts. Mel Slater denes the terms this             

way: 

● Immersion refers to the objective level of sensory delity a VR system provides. 

● Presence refers to a user’s subjective psychological response to a VR system.”            

(Bowman, D. & McMahan, R., 2007, s. 38)  

Presence (tilstedeværelse) føles subjektivt. Det vil sige det er individuelt, hvor meget hver             

person har brug for sansestimulering for at opnå en immersion effekt. Jo mere immersion              

betyder derfor desto mere presence. Hvor meget immersion der er nødvendigt, afhænger af             

formålet med at benytte teknologien.  

I vores projekt er det nødvendigt at få flere sanseindtryk med end blot det visuelle for at                 

opnå høj immersion effekt. Hvis der er nok immersion til at skabe presence, så vil børnene                
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føle sig til stede. Her er det vigtigt at skabe et VR-miljø der føles trygt og inviterende, så der                   

opnås optimal kreativ udfoldelse. Det kan have en omvendt effekt, hvis børnene føler sig              

utilpas i det simulerede miljø, det vil nemlig kun begrænse dem.  

Ifølge Bowman og McMahan, som er professorer i Datalogi på Virginia Tech, er der flere               

fordele ved at anvende VR-immersion. Immersion viser sig også, som en fordel til             

problemløsning. Det viser sig, at mennesker er bedre til problemløsning i en VR-verden,             

frem for almindelige computerskærme. Grunden til dette er, at immersion har bedre effekter             

på den rumlige forståelse hos brugeren. Det lader også til, at immersion er medvirkende til               

bedre præstation ved interaktive opgaver (Bowman, D. & McMahan, R., 2007). Dette er et              

godt argument for, hvorfor VR-teknologien skulle være bedre til at lade børn udfolde sig              

kreativt frem for anden teknologi, såsom computer og tablets. 

Konsekvenser ved brug af VR  

Virtual reality er en voksende teknologi som bruges til, at interagere med allerede i forvejen               

eksisterende teknologier såsom Tv, video, computerspil og internettet. Det er en teknologi,            

hvor brugeren kan interagere med den verden de befinder sig i. Denne interaktion med en               

virtuel verden, skaber en virkelighedsopfattelse hos brugeren, der danner grundlag for denne            

virtuelle virkelighed. Netop dette segment med at VR skaber en ny virkelighed, en virtuel              

virkelighed, er et aspekt af teknologien, som viser hvor omfattende teknologien er. En artikel              

skrevet af Mathias Rauterberg, der er professor samt medstifter af The Industrial Design             

department and Data Science Center på Eindhoven University of Technology viser, hvordan            

VR bruges som terapeutisk middel og hvilke positive indvirkninger det har på den             

menneskelige adfærd og hvordan VR kan biddrage med andet en blot underholdning.            

Indlevelsen i en virtuel verden er så overbevisende, at den særligt inden for forskning og               

lægevidenskab er blevet benyttet med stor succes (Rauterberg, 2004). Dette viser, hvordan            

denne teknologi udfolder sine kvaliteter, ikke blot som underholdningsmateriale, men også           

som et middel til behandling af patienter. Dette viser nemlig hvor effektiv en indlevelse der               

kan opnås gennem VR teknologien og den immersion den skaber (Rauterberg, 2004)  

Der findes en klar sammenhæng mellem realismen i den virtuelle verden og hvilken             

indvirkning den har på individet. Det er distraktionen fra virkeligheden der gør            
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VR-teknologien så unik, og skabelsen af virtuel virkelighed, som distancerer individet fra den             

virkelige verden. Derfor er det også en vigtig forudsætning for denne brug af teknologien, at               

den virtuelle verden er så realistisk som overhovedet muligt. Jo mere realistisk den virtuelle              

verden er, desto mere fordyber individet sig i den (Rauterberg, 2004).  

Selvom der findes en masse positive konsekvenser ved brugen af VR, findes der stadig              

negative konsekvenser og utilsigtede effekter forårsaget af denne teknologi. Som tidligere           

beskrevet, gør realismen i den virtuelle verden, at individets virkelighedsopfattelse bliver           

forringet og individet bliver lettere distraheret fra virkeligheden. Det kan give store problemer             

for individet på længere sigt og ved hyppig brug af VR kan brugere miste relevans- samt                

virkelighedsopfattelsen. 

VR er den ypperste teknologi inden for interaktion, og det bliver hyppigt anvendt, til mere               

end underholdningsmateriale. VR bliver nemlig også anvendt indenfor forskning og træning           

af eksempelvis piloter. Det kan skade individets opfattelse af virkeligheden, at           

VR-teknologien er så realistisk, at vi som mennesker underkaster os teknologien og            

glemmer, at den virtuelle verden ligger langt fra virkeligheden (Paloma Díaz-Pérez and            

Gustavo Rossi, 2003). Selvom den virtuelle verden kan fremstå vældig realistisk, er der             

samtidig nogle væsentlige faktorer, som vi som individer skal passe på, blandt andet at vi               

ikke mister besindelsen ved brugen af VR. Netop at virkeligheden har konsekvenser alt             

afhængig af vores handlinger, hvor den virtuelle verden ikke har. Det er en hovedfaktor i den                

problematik som Pérez og Rossi bringer frem i lyset i deres artikel The Human Site of IT, at                  

vi benytter os for meget af VR, vil vores menneskelige bevidsthed og fornuft langsomt tages               

fra os, og vi mister bevidstheden omkring realisme og relevans. Gennem artiklen belyser             

Pérez og Rossi emnet omkring konsekvenser og særligt de manglende konsekvenser der er,             

ved brugen af VR kontra virkeligheden. I den virtuelle verden har individets handlinger ingen              

konsekvenser, hvorimod handlinger påført af individet har konsekvenser for dem selv og            

deres omgivelser (Perez og Rossi, 2003). Der mangler konsekvenser og følelsesmæssige           

interaktioner før vi, som individer kan relatere fuldstændig til brugen af VR. Uden vi bliver               

gjort opmærksomme på dem, bliver vi bare suget ind i den her realistiske VR verden og vores                 

opfattelse af virkeligheden kan svækkes. Det kan anses som en teknologi som er så realistisk,               

at vi som mennesker, lader os forbløffe i så høj grad, at vi mister fornemmelsen for                

virkeligheden. Det er konsekvenser som vi i dagligdagen mærker, og gør os opmærksomme             
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på virkeligheden og vores eksistens. Selvom VR har en høj underholdningsværdi, og det kan              

være sjovt, at opleve overnaturlige eller verdener så langt fra virkeligheden, skal vi som              

individer stadig bevare vores virkelighedsopfattelse (Pérez og Rossi, 2003). 

Børnevenligt interface design 

Mange af de designprincipper som gør sig gældende for design af interface til voksne, kan               

ikke blot overføres direkte til et interface tiltænkt børn. Eftersom børn har andre færdigheder,              

behov, ønsker og en anderledes forståelse for verden omkring dem. Det er vigtigt at forstå               

børns udvikling for at lave et design der imødekommer dem bedst muligt. For at møde               

børnene i øjenhøjde er teknologi designet til børn nødsaget til at have børns udvikling med i                

overvejelserne (Chiasson, S. & Gutwin, C., 2005).  

Interfacet skal være visuelt og undgå tekst så meget som muligt, eftersom børns             

læsefærdigheder ikke er på niveau med voksnes, og for at reducere kognitiv belastning             

(Chiasson, S. & Gutwin, C., 2005). Derudover reagerer børn positivt på indholdsspecifikke            

metaforer, altså forstår børn i højere grad opbygningen af et interface, hvis det er opbygget af                

metaforer. Så hvis børnene vil ændre hvilket værktøj, der tegnes med, ville et billede af en                

pensel være nok til at de forstod dette som menuen for tegneværktøjer. Det ville faktisk være                

nemmere for dem at forstå end, hvis der blot stod en tekst med tegneværktøjer. 

Derudover skal eventuelle instruktioner præsenteres på en letforståelig måde, således det er            

nemt for børn at huske. Et interface tiltænkt børn bør ikke indeholde omfattende ekspansive              

menuer eftersom det hurtigt bliver for overvældende for børnene og de ikke vil kunne              

navigere i en for ekspansive menu. Den skal holdes så simpel som muligt (Chiasson, S. &                

Gutwin, C., 2005). Børn har udfordringer ved at interagere med små objekter. Derfor skal              

elementerne på skærmen være store og tydeligt distancerede for at kompensere for eventuelle             

upræcise klik, grundet den motoriske udvikling hos børn endnu ikke er fuldt udviklet             

(Chiasson, S. & Gutwin, C., 2005). 

Teknologier bør lade børn være i førersædet i forhold til interaktionen. Alligevel kan det dog               

være en fordel lejlighedsvis, at introducere underholdende afvigelser for, at holde børnene            

engagerede og motiverede. Sådanne afvigelser kan med fordel være udfordrende i stigende            

grad. Pædagogiske hjælpemidler eventuelt i form af en animeret figur eller en voice-over er              
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brugbare i læringsmiljøer også selvom de ikke tilbyder råd eller interaktion (Chiasson, S. &              

Gutwin, C., 2005). 
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Analyse af teknologiske systemer og artefakter 

TRIN-modellen 

I TRIN-modellen har vi valgt at afgrænse os fra TRIN 6, som omhandler diffusion af               

teknologien. Derfor vil projektgruppen ikke skrive om ‘Teknologier som innovation’ i           

analysen, selvom vi har dette trin med i metode- og værktøjs-afsnittet. Vi vil til gengæld               

bruge resten af modellen til, at skabe en forståelse af teknologien på et højere niveau og koble                 

teknologien, VR, sammen med Tilt Brush og dermed skabe en større sammenhæng. 

Teknologiens indre mekanismer og processer 

Selve målet med VR er at opnå immersion hos brugeren. Her benytter teknologien input-og              

output enheder til at skabe denne immersion, som skal virkeliggøre følelsen af tilstedeværelse             

i en VR computersimuleret verden.  

 

Billede 1. (Skyfun, 2018) 

Lighthouse 

Den type VR vi gjorde brug af, er af mærket HTC Vive og benytter sig af laserscannings                 

positionsteknologi. Denne teknologi kaldes for et lighthouse tracking system og virker ved, at             

der udsendes infrarødt lys med en bølgelængde mellem 700-1000nm og som derfor er             

usynligt for det menneskelige øje, fra to transmittere placeret i fuglehøjde. Dette lys fra de to                

transmittere skaber et usynligt rektangulært areal, der indrammer området hvor VR kan            
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bruges. Lyset opfanges af fotosensitive sensorer på HMD (Head Mounted Display),           

controllerne og en 3-dimensionel rekreation af hovedet og hænderne sker inde i            

VR-verdenen, så positionen på brugeren stemmer overens med positionen i den fysiske            

verden (Skyfun, 2018). Det er kun controllerne, som bliver afbilledet i VR-verdenen. I stedet              

for deres fysiske form, er deres virtuelle form modificeret, så det passer til det spil/program               

som er i brug. Headsettet fungerer som ens egne øjne og er ikke synlig på nogen måde i den                   

virtuelle verden.  

IMU 

Lighthouse tracking systemet er dog langtfra den vigtigste indre mekanisme, der får            

VR-systemet til at virke. Lighthouse scanner blot positionen og reducerer latensen ved at             

skabe en 100% akkurat positionsreference i 3D-verdenen. Det der virkelig får Virtual Reality             

til at virke er IMU’erne i HMD’et og controllerne (Xinreality, 2017). IMU’en i headsettet              

(Inertial Measuring Unit) er en elektronisk bevægelsessensor med navnet LPMS-CU2.          

Sensoren er en 9-akses holdnings- og kurs reference system, der gør brug af accelerometer til               

måling og korrigering af hastigheden, gyroskop til måling og korrigering af vinkelhastighed            

og rotation og magnetsensoren måler magnetfeltets styrke. Alle tre komponenter måler på X,             

Y- og Z aksen, hvilket skaber 6DOF (6 Degrees of Freedom), noget som der er nødvendigt                

for, at opnå maksimal immersion ved brug af VR (All Virtual Reality, 2014). Når alle 3                

komponenter arbejder sammen, er det muligt, at determinerer positionen af personen og            

objektet i real time, optimeret af samarbejdet mellem Lighthouse og IMU. Dataen fra             

sensoren kan transporteres med en hastighed op til 400Hz (Life Performance Research, s.d.).             

Blokdiagrammet for bevægelsessensoren ser ud som følgende: 

 

Figur 2. (Life Performance Research, s.d.) 
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Blokdiagrammet beskriver, hvordan gyroskopet, accelerometeret og magnetsensoren hver        

viderefører ders individuelle datastrøm til Kalman-filteret. Et Kalman-filter er en teknologi,           

som forudser så godt det kan, hvad der kommer til at ske ud fra tidligere indsamlet data og                  

indkommende data. De rå data samlet i Kalman-filteret omdannes så til real-time ændringer,             

som skaber en dialog med VR-systemet, hvor det hele tiden bliver opdateret, så position og               

bevægelse reguleres (Bzarg, 2015). 

IMU’en i controllerne er komponenten MPU-6500 med indbygget accelerometer og          

gyroskop (TDK, 2015). Den fungerer overordnet set på samme måde som LPMS-CU2,            

styrken fra LPMS-CU2 er dog ikke nødvendig i controllerne, da kravspecifikationen for            

denne bevægelsessensor ikke er ligeså krævende. 

Software 

VR-systemerne gør brug af alle de ovenstående inputs til at skabe outputtet. Jo bedre udstyret               

er kalibreret, desto bedre oplevelse skabes der for brugeren, da flere sanser bliver stimuleret              

og immersion oplevelsen af VR-verdenen øges (R Sherman & B Craig, 2019b). Det             

ovenstående omhandler alt hardwarens indre mekanismer og processer, men hvad er           

hardware uden tilhørende software? Tilt brush, den software vi fokuserer på i projektet, er et               

open source program som er designet af Skillman & Hackett og ejet af Google (Wikipedia               

contributers, 2019). Definitionen på software lyder:  

“Software is a set of instructions, data or programs used to operate computers and execute               

specific tasks. Opposite of hardware, which describes the physical aspects of a computer,             

software is a generic term used to refer to applications, scripts and programs that run on a                 

device. Software can be thought of as the variable part of a computer and hardware the                

invariable part.” (Rouse & Doig, 2019). 

Programmet Tilt Brush kører over SteamVR, en tilføjelse til platformen Steam. Steam og             

SteamVR er lokationen for al spil software tilgængeligt til HTC Vive og er en nødvendighed               

for at benytte det teknologiske artefakt. Handlinger foretaget i softwaren vises som et grafisk              

output, hvor inputs fra hardwaren bruges til at navigere rundt i softwaren. 
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Front end og back end 

Front-end og back-end er termer der beskriver de forskellige lag i et softwaresystem.             

Back-end er byggestenene for hele softwaren. Det er her programmet henter den nødvendige             

information. Front-end laget er interfacen. Det er alt hvad brugeren kan se og interagerer med               

(Rouse & FItzgibbons, s.d.). Back-enden er opbygget af kodning fra          

programmeringssprogene PHP, Python og C#. Front-end består af design og mark-up           

sprogene HTML, CSS og Javascript. Vi beskriver kun softwarens front-end interfacedesign,           

da vi ikke har den nødvendige viden til, at analysere den bagvedliggende kode, hverken for               

back-end eller front-end. 

Tilt Brushes interface 

Det næste afsnit er skrevet ud fra egen udforskning i Tilt Brush programmet. 

Programmet åbnes af SteamVR’s front-end ved at trykke play. Her åbnes en virtuel verden,              

hvor brugeren befinder sig foran nogle træer, som er tegnet i programmet, samt Tilt Brush’s               

navn og logo. Menuen hænger sammen med sin venstre controller, så brugeren tager menuen              

op foran sig selv og betjener den med sin højre controller. På menuen er der fire muligheder,                 

den mest fremtrædende valgmuligheder er new sketch. Interfacet viser tre andre alternativer:            

your sketches, featured sketches og liked sketches. Your sketches indeholder tidligere           

kreation i programmet, featured sketches er kreationer, som andre brugere har lavet, som Tilt              

Brush udbyderne har fremhævet. Den sidste funktion liked sketches er de kreationer som er              

blevet liked af andre brugere eller sig selv. Når muligheden ‘new sketches’ vælges, bliver              

brugeren sat ind i selve spillet. Det er igen en virtuel verden med intet eller med meget lidt                  

indhold, afhængigt af hvilket miljø som er tilvalgt. 

Brugeren kan interagerer med verdenen ved at tegne med penslen, penslen er lokaliseret på              

højre controller og der tegnes ved at bruge trigger-knappen bag på controlleren. På venstre              

controller er in-game menuen også kaldet paletten, der giver brugeren mulighed for, at trykke              

på valgmulighederne med højre controllers trigger knap. Paletten indeholder tre sider.           

Brugeren kan skifte side ved at rulle tommeltotten over trackpaden. Side ét af paletten er               

tools, på den side er toolsene: eraser, straightedge, environment, photo, teleport, mirror, undo             

og redo.  
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Billede 2. 

På side to er brushes, der er 12 firkanter med forskellige brushes og hvis brugeren trykker på                 

pilen, kommer der 12 nye. Dette kan gøres tre gange. De forskellige brushes der minder om                

hinanden er placeret sammen. 

 

Billede 3. 

På side tre  er color picker, her vælger brugeren hvilken farve der skal tegnes med. . 

35/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

 

Billede 4. 

På paletten finder brugeren en in-game menu, som findes under de tre sider vi har beskrevet. I                 

denne menu er funktionerne: Gem sketch, upload sketch, indstillinger, profil, leaderboards og            

clear sketch. 

 

Billede 5. 

Interfacets design er bygget op omkring paletten og penslen som styrepind. Her er at finde               

alle menuer og tools. Designet giver brugeren en følelse af, at være en kunstner, som står                

over for maler lageret med en pensel i den ene hånd og en palette i den anden. Vi mener dette                    

er et smart trick og et godt design. Vi ser dog nogle ændringer der kan laves i valget af tools,                    
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brushes og color picker der vil gøre det nemmere at betjene programmet. Senere i opgaven vil                

vi komme ind på et konkret løsningsforslag til at forbedre denne del af interfacet. 

Teknologiens artefakter  

Projektgruppen har valgt at udvælge de vigtigste bestanddele af VR-teknologiens hardware           

og beskriver de unikke artefakter og hvad de består af. Dermed afgrænses afsnittet til de               

vigtigste delelementer i VR teknologien og beskriver ikke hver enkelt VR artefakt ned til              

mindste bestanddel.  

Professor i teknologi, De Vries, skriver i sin bog ”Teach about technology: an introduction to               

the philosophy of technology” (2016), at naturlige genstande kan betragtes som et naturligt             

artefakt, hvis blot den er tiltænkt et bestemt praktisk formål. De Vries beskriver artefakter,              

som værende de menneskeskabte objekter, der adskiller sig fra genstande som naturen har             

skabt uden menneskelig indblanding. Et teknologisk artefakt er, når der indgår en teknologisk             

funktion til artefaktet, eksempelvis når en kæp får en teknologisk funktion og bliver brugt              

som en stok  (M. de Vries, 2016). 

Det VR system vi analyserer på er et stationært system af mærket HTC Vive. I det samlede                 

VR-system er der mange artefakter. Der er: Headset, 2 trådløse controllere, 2 basestationer,             

3-i-1-kabel, Link boks, øretelefoner, kabler, opladere og andet tilbehør. Projektgruppen har           

valgt at afgrænse beskrivelsen af artefaktet til headsettet, controllerne, base stationerne og            

pc’en. Da de ses som de primære komponenter for at VR kan lad sig gøre.  

HMD-Systemets bestanddele  

HMD-systemet er forbundet til en ledning der er koblet til en stationær computer. HTC Vive               

headsettet vejer 550 gram, der med pandebånd, skumindlæg, næsepuder og hovedtelefoner           

kan justeres eller tilpasses brugeren, for bedre komfort (Kønig Sørensen, 2016). 

I HMD-systemet befinder der sig 32 sensorer i alt, det er de sensorer der opfanger               

laserstrålerne fra base stastion.  
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Billede 6. (Eget foto) 

 

Billede 7. (McCrigler, 2018)  

Derudover er er der i HMD-systemet interpupillær afstandsjustering. Justerbar objektiv          

distance gør det muligt at justere distancen fra linserne til øjnene med et par gummihjul der                
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befinder sig på siden af remmen. Dens funktion gør, at uanset hvilken type øjne man fysisk                

har, så kan linserne komme tæt på øjnene, selv med briller på. Dette gør det muligt, at få det                   

meste ud af synsfeltet og sikre en bedre visuel oplevelse for brugeren.  

HMD-systemet er udstyret med VR-briller, der har en 2160 x 1200 pixels opløsning af              

OLED-panel, dvs. for hvert øje er der en 1080 x 1200 pixel opløsning. Derudover har               

VR-brillerne en opdateringshastighed på 90Hz med 110 graders synsfelt. Til VR-briller hører            

der en såkaldt højopløsnings skærm til. Denne form for skærm giver VR en visuel oplevelse               

der er detaljeret, skarp og klar (Vive, s.d.). 

HTC Base stations (Transmittere)  

Til HTC vive følger der 2 små sorte bokse, som kaldes base stations, der begge er tilsluttet en                  

stikkontakt. Disse to base stations anvendes til at spore brugerens bevægelse i rummet. HTC              

transmitterens funktion er, at tracke både hovedet, hænder og kroppens bevægelighed. De            

består af infrarød lysdioder (LED, Light-Emitting Diode) i et gennemsigtigt panel, som er et              

indbygget infrarødt kamera der interagere med controllerne og HDM-system (IFixit, s.d.).  

 Billede 8&9. Kilde: (IFixit, s.d.). 
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Billede 10. (Eget foto af HTC Vive base stations) 

Controllere  

Til HTC Vive udstyret hører der to håndholdte trådløse controllere, hvor der er indbygget 24               

sensorer for fri bevægelighed. Disse sensorer interagerer med base stations og er med til at               

hjælpe base stations til at spore hændernes bevægelser i VR-verdenen. I controllerens            

overflade befinder der sig en rund berøringsfølsom plade, der registrerer fingrenes           

bevægelser og dermed flytter markøren på skærmen. Derudover er controlleren udstyret med            

et 3,85V, 3,69Wh og 960mAh opladelige Li-poly batteri og har en batterilevetid på op til 6                

timer (IFixit, s.d.).  

På selve controllerne finder man forskellige funktioner. De funktioner vil vi uddybe ud fra              

billedet fra Vive. 
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Billede 11. (Eget  foto) 

 

Figur 3. Kilde: (Vive, s.d.) 

1. Menu knappen  - Viser menuen på VR-skærmen 

2. Trackpad - Er en berøringsfølsom overflade der tracker fingrenes bevægelser. 

3. System button - Giver adgang til steam menu fra programmet. 
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4. Status light - Er et lyssignal der indikerer, hvorvidt controlleren er tændt eller slukket              

og strøm niveauets status. 

5. Micro-USB port - Er en USB port, hvor opladerstikket tilkobles. 

6. Tracking sensor - Sensorerne befinder sig i controllerens hoveddel. Det er dér            

signalerne fra base stationerne opfanges. 

7. Trigger - Er en funktionsknap. Den kan have forskellige funktioner alt afhængig af det              

aktuelle program. 

8. Grip button - Har forskellige funktioner afhængigt af det aktuelle program. I Tilt             

Brush anvendes den til at ændre perspektivet for brugeren (Vive, s.d.) 

 

Generelt for dem alle er der brugt standard Phillips og Torx skruer i headsettet, controlleren               

og basestationerne  (IFixit, s.d.). 

PC 

For at HTC Vive og Tilt Brush kan bruges, skal man bruge en computer med et stærkt                 

grafikkort (GPU, Graphical Processing Unit), en god processor (CPU, Central Processing           

Unit) og en vis mængde RAM. Minimumsspecifikationerne computeren skal være udstyret           

med er som følger: 

- GPU: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better 

- CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better 

- RAM: 4 GB or more (Trusted Reviews, 2018) 

De tre omtalte artefakter er essentielle for, at systemet kan fungere. Normalt bliver hardware              

af denne kaliber brugt til gaming computere, som skal kunne trække grafisk tunge spil.              

Grafikkortet er det artefakt, der har ansvaret for, at levere et billede som computerskærmen              

og skærmen inde i HMD headsettet kan læse. Desto bedre et grafikkort der er i en computer,                 

desto bedre billede kan systemet producere. Dette er vigtigt for at opnå det tidligere nævnte               

begreb immersion. CPU’en er det artefakt der trækker hele systemet, i daglig tale er den kaldt                

processoren og man kan forstå den som motoren i computeren. RAM er en analogi for               

Random-access memory, og det er et memorykort der sidder i alle computersystemer. RAM             
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kortet arbejder sammen med CPU’en og husker alle de ting som computeren laver i              

øjeblikket. Det kan ses som systemets korttidshukommelse, ikke forvekslet med computerens           

langtidshukommelse nemlig harddisken. Harddisken er der, hvor alt softwaren bliver          

opbevaret, det er også her CPU’en og RAM’en henter programmerne Steam og Tilt Brush,              

når de skal bruges. Nu har vi nævnt de mest relevante artefakter i computersystemet, der er                

dog mange flere dele i hele systemet. I computeren er der; Motherboard, strømforsyning,             

køler, kabler, stel og mange andre komponenter, som alle er med til at realisere Tilt Brush                

(Tyson, 2018). 

Teknologiens utilsigtede effekter 

I teoriafsnittet præsenterede vi i projektgruppen, en række af emner, hvor VR som teknologi              

har bragt både positive og negative konsekvenser. Teorierne omkring konsekvenserne bygger           

på, at teknologien ved et overdrevent brug, kan forringe individets opfattelse af            

virkeligheden. Teorierne lægger vægt på, hvilke positive og negative konsekvenser brugen af            

VR kan have det i store billede, og hvilke områder hvori teknologien bliver benyttet. Her               

bliver der ud fra forskningen og diverse træningsformer, særligt i lægevidenskaben, opstillet            

problematikker, hvor VR har både positive og negative konsekvenser. I det følgende afsnit vil              

projektgruppen fremstille de utilsigtede effekter som programmet Tilt Brush medførte, efter           

vores test af programmet på vores testpersoner. I det følgende afsnit vil hovedfokus være              

rettet mod Tilt Brush og børnene i vores målgruppe frem for de generelle konsekvenser VR               

som teknologi medfører. På baggrund af vores teori samt observationer og interviews af             

målgruppens test af Tilt Brush, fandt vi en række utilsigtede effekter ved brugen af Tilt Brush                

som i følgende afsnit vil blive belyst.  

Generelt havde testgruppen svært ved, at vænne sig til VR i begyndelsen, da testpersonerne              

blev påført hardwaren i form af VR-brillerne, headset og controllers. De fleste af             

testpersonerne havde brug for meget vejledning omkring hvordan selve hardwaren fungerer           

og særligt controllerne var en udfordring for flere af testpersonerne. Det blev tydeliggjort ud              

fra vores observationer at controllerne, både var for store og flere af testpersonerne følte sig               

nødsaget til, at vende og dreje controllerne i hånden så de nemmere kunne bruge dem.               

Samtidig med dette havde testpersonerne svært ved, at navigerer rundt i de forskellige             

knapper controllerne besidder og flere af dem trykkede på forkerte knapper i begyndelse af              
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testene . Udover controllerne blev andre utilsigtede effekter af hardwaren ved VR belyst             

gennem vores test. Selve VR-brillerne er forbundet med en ledning, som kobles til             

computeren og indgår i det teknologiske system og netop den ledning kom i flere tilfælde i                

vejen for testpersonen og blev en forhindring i, at testpersonerne i højere grad kunne bevæge               

sig frit rundt og udfolde sine kreative evner. I flere situationer hvor testpersonerne bevægede              

sig rundt i lokalet og drejede rundt om sig selv for at tegne, blev testpersonen viklet ind i                  

ledningen og generelt satte ledningen begrænsninger for bevægelsen for brugeren.  

Udover ved hardwaren blev nogle utilsigtede effekter i softwaren i VR-programmet Tilt            

Brush også belyst efter de udførte tests af programmet. Der er en lang række forskellige               

værktøjer som brugeren kan benytte til at tegne med i form af pensler, forskellige farver,               

viskelæder, forskellige universer mm. Selvom disse værktøjer giver rig mulighed for, at            

udfolde sin kreativitet og giver brugeren en masse muligheder i forhold til tegning eller              

maling på papir, så vakte det målgruppen forvirring og de fleste børn, programmet blev testet               

på, havde svært ved at finde rundt i de forskellige værktøjer. For flere af testpersonerne               

skabte det store udvalg af pensler og andre værktøjer forvirring og der dannede sig et billede                

af, at muligheder af diverse tegneredskaber i Tilt Brush var for omfattende til vores              

testpersoner. Der blev brugt for meget tid på, at vælge de forskellige værktøjer frem for at                

tegne, og det skyldes at der i forhold til vores målgruppe manglede begrænsninger på netop               

dette.  

En anden utilsigtet effekt af softwaren i Tilt Brush, som fremtrådte gennem vores test på               

målgruppen var, at flere af børnene i målgruppen brugte meget tid og fokuserede meget på,               

hvorvidt de kunne udforske og bevæge sig rundt i de forskellige miljøer, som Tilt Brush               

indeholder. I stedet for at tegne og male, valgte flere testpersoner, at udforske de forskellige               

miljøer og se hvor langt de kunne komme samt, hvad de forskellige verdener kunne byde på.                

Dettes anses i projektgruppen som en utilsigtet effekt af selve softwaren i Tilt Brush, da               

meningen med programmet er, at brugeren skal tegne og male, og selvom pladsen og de               

forskellige verdener åbner mulighederne for kreativ udfoldelse og giver brugeren et stort            

areal til, at bevæge sig rundt i manglede der i forhold til vores målgruppe begrænsninger               

således, at fokusset bliver at tegne og male fremfor, at bevæge sig rundt i den virtuelle                

verden.  
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Individets virkelighedsopfattelse, de manglende konsekvenser og manglende følelsesmæssige        

interaktioner som teoretikerne Mattias Rauterberg samt Paloma Díaz-Pérez og Gustavo Rossi           

belyste som værende konsekvenser eller utilsigtede effekter ved brugen af VR skinnede også             

i svag grad igennem, i vores test af Tilt Brush på målgruppen. Inden testen af VR, havde vi i                   

projektgruppen udarbejdet en øvelse hvor målgruppen først skulle tegne i 2D på et stykke              

papir inden de skulle prøve det virtuelle tegneprogram Tilt Brush. Det gav os mulighed for, at                

sammenligne børnene i målgruppens adfærd i den virkelige verden, med deres adfærd i den              

virtuelle verden. Der dannede sig et klart billede af, at børnene i højere grad tegnede og                

agerede mere forsigtigt når det var i den virkelige verden og på papir de tegnede, og deres                 

adfærd og måden hvorpå de tegnede i VR var mere frygtløs og det var tydeligt, at fordi de                  

nemt via værktøjerne i Tilt Brush kunne slette tidligere tegninger, tegnede de mere frisindet              

og uden, at tænke over det i den virtuelle verden kontra den virkelige verden. Dette falder                

tilbage på, hvordan der ikke er konsekvenser af det som foregår i den virtuelle verden, og de                 

manglende følelsesmæssige interaktioner samt selve virkelighedsopfattelsen udebliver, på        

baggrund af det.  

Teknologiske systemer 
I dette afsnit vil vi beskrive det samlede teknologiske system som en helhed, og belyse alle                

dets vigtige dele og samspillet derimellem. De vigtigste elementer i det samlede system, som              

er gældende for vores system, er VR systemet, computeren der trækker VR systemet,             

Tilt-Brush, barnet som brugeren og udviklerne af VR Hardware samt udviklerne af            

Tilt-Brush. Dette er de mest relevante komponenter i det samlede system, som kan beskrives i               

et meget større system hvis man laver en dybdegående analyse, men vi afgrænser os til dette,                

da det resterende ikke er relevant for projektet. Ting som vi ikke tager med er: producenterne                

af udstyret, distributørerne, fragtmænd og de organisationer der er fortalere for spredningen            

af teknologien. Alle disse aktører som vi afgrænser os fra indgår i det sociotekniske system,               

udover udviklerne af hardware og Tilt Brush de er også beskrevet i vores system, da de er                 

relevante. I det teknologiske system vi arbejder med i vores projekt, er der et hoved loop og                 

to under komponenter. Hovedloopet er det konstante flow der opstår af input, proces og              

output når brugeren interagerer. Loopet indeholder de teknologiske systemer: VR-systemet,          

computer-systemet, Tilt Brush software systemet og børnene som brugerne af systemet. De            
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mindre systemer er bygget op af teknologiske artefakter som er beskrevet tidligere i analysen.              

De to underkomponenter er Tilt Brush udviklere og VR udviklere. I vores projekt tager vi               

rollen som disse aktører, da vi prøver at udvikle systemet så det bedre opfylder vores behov,                

hvilket er at give børn muligheden for at udfolde sig kreativt. I et normalt henseende vil                

udviklerne af teknologierne i et system, teste deres produkter og søge feedback hos brugerne,              

for at få indsigt i hvad der kan forbedres og om der opstår utilsigtede effekter. 

Ifølge de Vries i bogen ‘’Teaching about Technology’’ beskrives et teknologisk system, som             

et samlet hele af dele, der arbejder sammen om at opfylde et behov gennem dets               

funktionalitet. Funktionaliteten af et system beskrives med input → proces → output. I hoved              

loopet fungerer vores system således: Brugerne interagerer med systemet, så opfanger           

VR-systemet informationerne sensorer, derefter bearbejder computeren det, fortæller Tilt         

Brush programmet, hvad det skal vise og til sidst sender den bearbejdede information ud til               

brugeren igen som output. Hvis de to underkomponenter opfanger problemer i systemets            

forsøg på at opfylde behovet, vil det vurdere feedbacken og opdatere det specifikke artefakt              

eller system. Et mere konkret eksempel på det teknologiske system i brug er et barn, som                

tegner en rund cirkel i luften ved, at trykke på triggeren på controlleren. VR-systemet              

modtager information i input enhederne, sender informationerne til computeren som fortæller           

Tilt Brush, hvad det skal gøre i processen, dertil giver det et output, der viser barnet, at der er                   

blevet tegnet en sol. Input til proces til output loopet sker real-time. Så snart barnet interagere                

med systemet, er der øjeblikkelig tilbagemelding. Dette er som beskrevet tidligere en            

nøglefaktor for dette teknologiske system, så barnet nemmere lever sig ind i den virtuelle              

virkelighed og opnår en kreativ tilstand. Feedback loopsne der udgør de to under             

komponenter, er ikke øjeblikkelige. Der er en længere responstid, i form af at de skal               

modtage feedback fra systemet eller brugerne og derefter lancere en opdatering. Dette loop             

kan tage fra 1-3 måneder. Hvis en af komponenterne i hovedloopet fejler, har det              

konsekvenser for hele systemet. Det er derfor afgørende, at de virker optimalt og opfylder              

deres indbyrdes behov. Derudover skal samspillet fungere, ellers har det samme           

konsekvenser som hvis en enkelt komponent fejler. 
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Modeller af teknologier 

Det omtalte teknologiske system i forrige trin, er illustreret i en model i dette afsnit Modellen                

giver et overblik over alle delene i det hele system og det viser hvordan de forskellige                

komponenter arbejder sammen. Hele systemet er beskrevet i trin 4 teknologiske systemer,            

udover under artefakterne til Computer og VR-system. Til computeren er det RAM’en,            

CPU’en og GPU’en, i VR-system er det HMD’en, controllere og base stations. Disse             

artefakter  er beskrevet i trin 2 Teknologiske artefaktor- 

 

Figur 4. 

I afsnittet med controllerne nævnte vi disse specifikationer for HTC Vive controlleren:  

● 3,85V, 3,69Wh og 960mAh opladeligt Li-poly batteri. 

● Har en batterilevetid på op til 6 timer. 

Disse oplysninger beskriver batteriets teoretiske levetid i brug. I praksis vil det afhænge af              

antal opladninger, da et genopladeligt batteri mister kapacitet jo flere opladninger det har             

haft. Batteriets levetid kan beregnes ud fra følgende formler for at tjekke de givne              

informationer: 

mAh kan kontrolleres ved at benytte formlen:  

W / V = A 
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3,69W / 3,85V ~ 0,960A 

0,960A * 1000 = 960mAh 

Samtidig kan V og W kontrolleres ved at ændre på formlen: 

V * A = W 

3,85V * 960mAh = 3,69W 

W / A = V 

3,69W / 0,960A ~ 3,85V 

HTC Vive controlleren har en batterikapacitet på 960mAh. 6 timers batterilevetid           

betyder så, at HTC Vive controlleren med en forbrugsfrekvens på 1 har en trækkraft              

på: 

960mAh / 160mA = 6h 

Over tid vil forbrugsfrekvensen falde. En forbrugsfrekvens på 0,7 vil så betyde at             

batterilevetiden bliver til: 

(960mAh * 0,7) / 160mA = 4,2h 

  

48/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

Observation og interview plan 

1.  Kort introduktion om projektets emne og gennemgang af dagen. 

2. Interview – Har i prøvet VR før…? 5 min 

3. Bruger i andre teknologier? Computer, tablet. 

a. Tegner i eller maler i? 

b. Er i kreative på andre måde i jeres hverdag? 

c. Introduktion til VR Test deltagerne skal prøve LAB verdenen 

4. Vi fortæller dem kort om programmet Tilt-Brush 

5. Prøve Tilt Brush med kun en af deltagerne i lokalet, de prøver Tilt Brush med ingen                

introduktion til programmet (5 min) 

6. Guide til tools (Caspers verden) 

7. Inspirations verdenen 

8. Vælg egen verden og fri leg 

9. Mens den ene ventede på den anden så blev de spurgt uformelt hvad er de synes den                 

største forskel var for dem fra at tegne på papir kontra 3d. her var formålet at sætte                 

tanker i gang hos børnene og forberedelse til interviewet der foregik lige efter, da det               

muligvis kunne give flere refleksioner til interviewet der transskriberes. 

10. Semi-struktureret interview om deres oplevelse 

11. Sjovt/Svært? Spørge ind til hvad vi observerede 

Observationernes forløb 

1. Til start fik børnene en kort introduktion over projektets formål uden at nævne at vi               

vil observere, om de har vanskeligheder ift. Programmets opstilling. Hensigten med           

dette var for at deltagerne ikke skulle gør sig ekstra umage og dermed påvirke              

testresultaterne af forsøget. 

2. Børnene blev interviewet samtidig. Hvor vi blandt andet spurgte ind til deres            

erfaringer med VR, andre teknologier og kreative fritidsaktiviteter. (se bilag          

interviewet) 

3. Derefter blev begge børn bedt om at tegne med tusch på et stort A5-papir nogle               

tegninger de selv måtte bestemme, som de fik 5 minutter til. Her nævnte vi at de                
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meget gerne måtte prøve at lave samme tegninger hvis de havde lyst til i VR               

programmet Tilt-brush og gerne måtte bemærke hvad der var anderledes ved at tegne             

på 2D-papir. 

4. Børnene blev introducerede til VR programmet ’The Lab’, for at gøre dem            

komfortable med VR udstyret og det at være i en VR-verden. Med denne introduktion              

blev deltagerne kendt med HBD headsettet, de to håndholdte controllere og           

controllernes forskellige knapper som man bruger til at integrerer med den virtuelle            

verden. The Lab er et VR-spil der indeholder en masse minigames. Vi lod børne spille               

spillet ’Long Bow’ før de kom ind i Tilt-Brush. De var begge tilstede i test lokalet                

mens den ene prøvede programmet af. På den måde kunne den med mindst erfaring              

hurtigere stifte kendskab til spillets regler ved at kigge på det andet barn prøve spillet               

og følge med i VR skærmen. 

5. Første gang i børnene stifter bekendtskab med Tilt Brush er det uden yderligere             

forklaring. De får blot VR udstyret på. Dette har til formål at projektgruppen direkte              

kan aflæse og observere de træk og konkrete situationer barnet har svært ved at              

håndtere udstyret eller spillets funktioner ved. Hvis barnet har svært ved at komme             

videre fik de lidt hjælp, hvor der ellers blev observeret videre. 

6. Børnene spiller efterfølgende en tutorial bane vi har skabt. Verden består af tre             

opgaver der blot går ud på at tegne efter stiplede figurer: en kasse, en pyramide og et                 

hus. Dette er et forsøg på at få børnene til at forstå og tænke i tre dimensioner når de                   

tegner. 

7. Efter Til-brush programmet blev afprøvet af testpersonerne, blev de bedt om at            

forlade lokalet. I et andet lokale ved siden af var en af observatørerne klar til at                

modtage testpersonen, hvor de blev spurgt uformelt om, hvordan deres oplevelse med            

VR gik. Deres svar blev noteret. Dette var en forberedelse til interviewet.  

8. Derefter kom børnene ind i VR lokalet igen og blev interviewet med korte.  

9. Til slut fik børnene lov til fri leg med VR.  

Fejlkilder der kunne have indflydelses på test resultatet: 

- Vi stillede ja nej spørgsmål, så det var svært at få uddybende spørgsmål (Bilag nr?)  

- Fem børn er ikke præsentabelt tal for  
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- Forskellige erfaringer med VR og 3D tegning. En 12-årig dreng som var en del af               

testpersonerne var meget erfaren indenfor 3D-print og 3D-tegning. Dermed ses han           

ikke som værende repræsentant for det gennemsnitlige barn. Her er det også en fordel              

for at kunne se, hvordan børn med større erfaringer håndtere Tilt-brush programmet,            

så det kan observeres hvordan børn fra forskellige niveauer håndtere Tilt-brush. 

- fire af testpersonerne var søskende. Det kunne stærkt bemærkes at der var            

konkurrence indbyrdes. 

- Tætte relationer mellem testpersonerne og observatørerne giver muligvis farvede         

udtryk. 

- Fastlåst kreativ udfoldelse ved snemanden fordi de følte de SKULLE lave præcis            

sådan som en snemand så ud.  

- Deltagerne var i samme lokale var både en fordel og ulempe, usikkerhed pga.             

konkurrencefordel fordi testperson to kunne drage lidt erfaring fra at se den første             

spille. 
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Analyse af interviews 

I alt havde vi i projektgruppen fem børn i aldersgruppen 8-12 år til at teste VR samt Tilt                  

Brush-programmet. Alle fem børn blev interviewet før og efter testen. I løbet af testenene              

observerede projektgruppen fokusgruppen, samt instruerede dem i, hvad de skulle gøre. Ud            

fra projektgruppens observationer og interviews er vi kommet frem til følgende emner vi             

ønsker at analysere på; brugervenlighed til børn af VR samt Tilt Brush. Her fokuseres på,               

hvor meget børnene skal vejledes og hvor meget de selv kan finde ud af, ud fra kendskab til                  

tidligere brugte teknologier. 

Vi har også kigget på forholdene mellem 2D og 3D og hvordan det er for børnene, der er vant                   

til at tegne 2D på et stykke papir, at kunne tegne 3D i en virtuel verden. Er det sjovt eller                    

udfordrende? Kan de overføre deres tanker fra papir til Tilt Brush? Har de en forståelse for                

den ekstra dimension der er i 3D tegningen?  

I Tilt Brush eksisterer et væld af forskellige pensler og effekter, som overgår langt de fleste                

tegnematerialer til 2D tegninger. Vi vil undersøge, hvordan børn håndterer disse funktioner.            

Fremmer det tegneprocessen eller hæmmer det den?  

Brugervenlighed af VR samt Tilt Brush til børn 

Når vi taler om børne brugervenligheden af VR er det vigtigt at understrege at projektgruppen               

ikke taler om, hvorvidt børnene selv kan opsætte deres eget VR-system derhjemme. I vores              

observations lokale har VR-Hardware systemet været installeret på forhånd. Vi undersøger           

blot, hvorvidt børnene kan finde ud af at gå rundt med det store VR-headset på hovedet, være                 

begrænset til et lille område og styre de to controllere samtidig. Vi ønsker at undersøge om                

disse faktorer bliver udfordrende for børn, i samspil med Tilt Brush, da Tilt Brush er et                

program der er designet til brugere med et erfaringsgrundlag inden for æstetik. 

Den første udfordring projektgruppen stødte på var med VR-headsettet. Det var indlysende            

for projektgruppen at VR-headsettet ikke er designet til børn. Designet på HTC Vive             

VR-headsettet er justerbart og kan derfor tilpasses testpersonernes fysiologiske forskelle. Der           

skulle strammes en hel del og alligevel var der udfordringer ved at få VR-headsettet til at                
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sidde helt optimalt på flere af vores testpersoner. Med hjælp kunne det lad sig gøre og derfor                 

konkluderede projektgruppen, at det ville der også være brug for hjælp til justering af              

VR-headssettet, for det enkelte barn i hjemmet. Dernæst noterede projektgruppen om de            

håndholdte controllere voldte problemer. Her var der ikke noterbare problemer. Alle vores            

testpersoner har haft erfaringer med f.eks. en PlayStation controller eller lignende forinden            

testen, så det var ikke her problemerne opstod. Problemerne omkring controllerne opstod            

først i selve Tilt Brush programmet, da børnene skulle finde ud af, hvilke funktioner de               

forskellige knapper havde. Flere af testpersonerne udtalte i de gennemførte interviews at det             

var svært i starten at finde ud af hvordan de gjorde de forskellige ting i Tilt Brush.                 

Styresystemet var en udfordring til at starte med. En af de tolv-årige testpersoner udtalte              

følgende, da han blev spurgt ind til, hvad der var svært i starten: 

 ”Det var controls. Man skulle lige vænne sig til det.” (Bilag: Interview 1, s.1). Da han blev 

bedt om, at uddybe, svarede han: ”Den ene knap var svær at bruge. Den bagpå var nem, men 

ikke den foran.” (Bilag: Interview 1, s.1).  

En af vores andre testpersoner som var en elleve år, kom med en lignende udtalelse: 

”Det var lidt svært at finde ud af hvordan jeg skulle tegne, men så fandt jeg ud af det.” (Bilag:                    

Interview 3, s.1). Under observationen af den niårige testperson bemærkede projektgruppen           

også at der var udfordringer i starten med controlleren. Første gang han prøvede Tilt Brush               

programmet, startede han med blot at svinge lidt rundt med controlleren i et forsøg på at                

tegne, men uden at trykke på den rigtig knap. Selvom der mere eller mindre kun anvendes to                 

knapper i Tilt Brush var det en udfordring for testpersonerne i starten. Testpersonerne fandt              

relativt hurtigt ud af, at det var knappen bagpå der gjorde det muligt at tegne og så gik de                   

ellers i gang. Mere udfordrende virkede det til at være, at navigere gennem menuen. 

Som tidligere nævnt er der to controllere til VR. Den ene fungerer som pensel, den anden,                

som en malerpalette. I den sidstnævnte finder brugeren alt fra pensler til valg af farve samt en                 

lang række andre værktøjer, som et viskelæder, lineal eller et teleportation værktøj. Denne             

menu er delt op i tre separate vinduer der vikler sig rundt om hånden (controlleren). Således                

at vinduet med pensler er synligt fra håndfladen, mens vinduet med diverse værktøjer             

(viskelæder, lineal mm.) ligger opad håndryggen (se billede 2,3 og 4. s.37-38). Der kan              

bladres i mellem disse vinduer med tommelfingeren via et touchpad på controlleren (se figur              
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3. s.43). Flere af vores testpersoner opdagede ikke denne genvej, før vi introducerede den for               

dem, men vendte i stedet hele hånden, når de skulle navigere mellem de forskellige vinduer.               

Denne observation kan anses, som et tegn på en indlevelsesrig oplevelse, men ikke desto              

mindre en udfordring for at navigere rundt i platformen. Det lader ikke til at det var en                 

udfordring at vælge det ønskede værktøj, når først det ønskede vindue var tilgængeligt. For              

enkelte testpersoner virkede det udfordrende, at bladre imellem de forskellige pensler. 

I Tilt Brush er der et væld af pensler, hver især med deres eget præg eller effekt.                 

Udfordringen for børnene var især, at bladre mellem siderne med penslerne for at se hele               

udvalget af penslerne. Når testpersonerne fik styr på denne funktion, blev enkelte børn             

distraherede, således de fik travlt med at afprøve forskellige pensler, frem for at tegne. Dette               

bliver uddybet senere i opgaven.  

Ikke desto mindre fik alle børnene, vi har haft til at teste Tilt Brush, mere eller mindre styr på                   

kontrolelementerne efterhånden, som de bevægede sig igennem de forskellige test          

projektgruppen havde designet. Der var en tydelig læringskurve blandt alle testpersonerne.           

Alle fem børn fandt selv frem til, de meste basale elementer i Tilt Brush, som at tegne, skifte                  

farve og viskelæder, efter fem minutters udforskning på egen hånd. Det var tydeligt at deres               

forståelse af spillet voksede i løbet af del to af testen, hvor vi forklarede dem alle                

kontrolelementerne. Samtidig steg deres lyst til at lege med programmet også, i takt med at               

de fik en forståelse for spillereglerne, de forskellige elementer og det at tegne             

tredimensionelt. Det var som følge af vores instruktioner og øvelser, der skulle hjælpe med at               

forstå og inkorporere nye elementer i tegneprogrammet. Hvis vi helt havde afveget fra nogle              

forsøg, at hjælpe børnene og blot lader dem prøve sig frem på egen hånd, havde               

læringskurven set markant anderledes ud. Det er tænkeligt at flere af testpersonerne ikke             

havde stiftet bekendtskab med flere elementer af Tilt Brush i løbet af den begrænsede              

testperiode, uden vores direktiv. 

En anden observation af brugervenligheden af VR-hardwaren, var ledningen fra          

VR-headsettet til computeren. Alle testpersoner kom i karambolage med ledningen en eller            

flere gange undervejs i testene. Dette var noget projektgruppen også oplevede da vi selv              

prøvede Tilt Brush og VR-hardwaren inden testens påbegyndelse. For projektgruppen skabte           

det ikke store problemer, da det tog os blot et kort øjeblik på at rykke ledningen så den ikke                   
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var i vejen. Ledningen var et større problem når børnene skulle testes. De virkede ikke til at                 

have samme fornemmelse af når de var ved at komme i karambolage med ledningen eller,               

hvordan de hurtigt kunne vikle sig ud af den igen. Det var ikke noget der kom i vejen for                   

deres VR-oplevelse. Faktisk er det muligt at VR-oplevelsen netop havde en så indlevelsesrig             

effekt at børnene til tider glemte der var en ledning udenfor den virtuelle verden, som               

brugeren skulle være opmærksom på. Det er muligt at der her også er tale om en                

læringskurve og at testpersonerne ville vænne sig til ledningen med mere erfaring, og at den               

dermed ikke ville være et problem. På nuværende tidspunkt er det værd at have med i                

overvejelserne til en eventuel ekstra iteration. 

3D i forhold til 2D 

Gennem vores observationer og interviews, dannede der sig et klart billede af, at testgruppen              

følte sig udfordret såvel, som underholdt af det virtuelle tegneprogram Tilt Brush. Det var              

tydeligt ud fra vores observationer, at langt de fleste børn i testgruppen, havde svært ved, at                

forstå den tredimensionelle effekt, som de fik ved at tegne i Tilt Brush. Børnene tegnede i                

begyndelsen stadig todimensionelt, som de ville gøre på papir, og samtlige børn, med             

undtagelse af et enkelt barn, fangede først ideen om at tegne tredimensionelt senere i forløbet.  

Testene og forsøgene efterlod gennem interviews med børnene et indtryk af, at VR og Tilt               

Brush var sjovt, og der blev taget godt imod det af målgruppen. En af forsøgspersonerne               

udtalte f.eks. i det efterfølgende interview: ”Ja jeg synes faktisk det var meget sjovt. Altså der                

er flere sådan detaljer i hvad man laver. Så synes jeg også det er meget nemmere at tegne                  

fordi der er mere plads.” (Bilag: Interview 1 s.1). Testpersonen udtaler, at han synes det var                

sjovt, og udtrykte sig positivt i forhold til 3D dimensionen, idet ”…der er mere plads.” som                

understøtter, hvordan der er plads til mere kreativ udfoldelse i Tilt Brush i forhold til tegning                

på papir. Samtidig med dette lægger interviewpersonen også vægt på, at der bredere             

mulighed for, at tegne detaljeret i Tilt Brush som har mange flere effekter end der normalt er                 

tilgængeligt, og det bliver i interviewet også fremhævet positivt.  

Der blev gennem interviewet spurgt ind til, hvorvidt børnene i vores målgruppe tegnede i              

hverdagen, hertil svarede en del af målgruppen, at de tegnede i hverdagen, mens den anden               
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del af målgruppen ikke gjorde. F.eks. udtalte en af interviewpersonerne da han sammen med              

den anden interviewperson blev spurgt, om hvorvidt han tegnede i hverdagen:  

Interviewer: ‘’Mmm. Er der nogle af jer der tegner eller maler?”  

Niårig: ‘’Nej jeg rigtig dårlig til at tegne.”  

(Bilag: Indledende interview s.1).  

Her fremgår det tydeligt at vores interviewperson ikke, hverken tegner eller maler i             

hverdagen og selv samme testperson udtaler senere i interviewet: ”…kan du egentlig lide at              

tegne? niårig testperson: ‘’Næh. Det så kedeligt.” (Bilag: Indledende interview s.2). Det            

fremgår at den niårige testperson, hverken tegner eller maler i hverdagen, og synes det er               

kedeligt at tegne. Det er værd at bemærke at disse udtalelser kommer inden testpersonen har               

prøvet at tegne i Tilt Brush. Efter testforløbet af Tilt Brush udtaler samme testperson i det                

efterfølgende interview 

Interviewer: Hvordan synes du det er at tegne på normalt papir som du skulle helt i starten?                 

Niårig: ‘’Jeg synes det lidt kedeligt.’’ 

Interviewer: ‘’Var det sjovere at tegne i VR?’’ 

Niårig: ‘’Ja.”  

(Bilag: Interview 2 s.3).  

Den niårige testperson giver stadig udtryk for, at han ikke synes det er sjovt, at tegne på                 

papir, men giver samtidig udtryk for, det var sjovere tegne og være kreativ i VR. Et resultat af                  

dette er, at ved brug af virtual reality vil lysten og engagementet hos børnene være større,                

mht. at tegne og udfolde sig kreativt. Her er det dog vigtigt at bemærke, at spørgsmålet                

omkring, hvorvidt det er sjovere at tegne i VR frem for på papir, kan tolkes som værende                 

ledende og det derfor er vigtigt at have til overvejelse om testpersonen svarer udelukkende ud               

fra egne holdninger og erfaringer, eller om spørgsmålet i sig selv er så ledende, at det                

fremstår som om, at der bag spørgsmålet ligger et rigtigt svar. Senere i interviewet bliver selv                

samme testperson spurgt ind til om han ville tegne mere hvis han havde VR tilgængeligt:  

Interviewer: ‘’Ville du gerne have det her hjemme på dit værelse?’’  

Niårig: ‘’Ja.’’  

Interviewer: ‘’Tror du at du ville tegne mere?’’  
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Niårig: ‘’ Ja jeg ville tegne mere.”  

(Bilag: Interview 2 s.3). 

Interviewpersonen udtaler her, at han ville tegne mere i hverdagen hvis det foregik i Tilt               

Brush. Det er bemærkelsesværdigt, at testpersonen udtaler, at det er kedeligt at tegne på papir               

og det samtidig ikke er noget som testpersonen benytter sig af i sin hverdag. Testpersonen               

ville derimod benytte sig mere af at tegne og udfolde sig kreativt, hvis han havde VR og Tilt                  

Brush tilgængeligt i hjemmet. Det er en sjovere og anderledes måde for målgruppen at være               

kreativ på. Effekten af, at tegne tredimensionelt og befinde sig i en anden verden, var for                

testpersonerne nogle af de mest afgørende ting for, hvorfor det er sjovere at tegne i Tilt Brush                 

frem for på papir. Igen kan det diskuteres om hvorvidt spørgsmålet som bliver stillet af               

intervieweren er ledende eller ej, og det er vigtigt, at forholde sig kritisk til både               

spørgsmålene som bliver stillet men også svarene som testpersonerne giver på baggrund af de              

spørgsmål. Det essentielle er dog, at testpersonen udtaler, at det er sjovere og samtidig noget               

han ville benytte sig mere af hvis han havde det implementeret i hjemmet. Dette understøttes               

af den anden testperson som gennem interviewet udtaler: 

Interviewer: ‘’Var det sjovere at tegne i VR? ‘’ 

Niårig: ‘’Ja.’’ 

Interviewer: ‘’Hvorfor er det sjovere at tegne der? ‘’ 

Niårig: ‘’Fordi det føles mærkeligt, at man er inde i en anden verden.’’ 

Interviewer: ‘’Så det er ligesom om man er inde i tegningen?’’ 

Niårig: ‘’ Ja det mærkeligt. Interviewer: Jeg så også du udforskede verden lidt.’’  

Interviewer: ‘’Hvorfor gjorde du det?’’  

Niårig: ‘’Fordi jeg gerne ville tegne noget andet.” 

(Bilag: Interview 2 s. 3). 

Her fremgår det af citatet, at testpersonen finder det sjovere at tegne i VR frem for på papir,                  

og begrunder det med, at ”… man er inde i en anden verden…” og 3D-effekten ved, at det                  

føles som om, at man er inde i tegningen. Det viser, hvordan selve VR som teknologi giver en                  

effekt hos børn at de kan leve sig ind i en anden verden, og samtidig Tilt Brush som program,                   

da det hos testpersonen vakte begejstring at tegne tredimensionelt fremfor todimensionelt.  
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En anden testperson udtrykte også sin begejstring for Tilt Brush og VR, da han i slutningen af                 

interviewet blev spurgt ind til, om det var noget han ville benytte sig af, hvis det var                 

implementeret i hjemmet. Testpersonen udtaler i slutningen af interviewet således: 

Interviewer: ‘’Hvis du havde det derhjemme, tror du så at du ville tegne mere?’’ 

Elleveårig: ’’ Ja. Stakkels PlayStation.’’ 

Interviewer: ‘’Så ville den ikke blive spillet på?’’  

Elleveårig: ‘’ Nej. Ikke lige så meget i hvert fald.”  

(Bilag: Interview 3 s.2-3). 

Testpersonen udtrykker så stor begejstring for Tilt Brush og denne nye måde at tegne på frem                

for på papir, at han ser det som et alternativ til den ellers populære spillekonsol PlayStation.                

Selvom spørgsmålet igen kan fremstå som ledende, så bliver argumentet omkring, at børnene             

i målgruppen finder det sjovere og ville tegne og være mere kreative via Tilt Brush frem for                 

på papir, understøttet af sammenligningen med PlayStation, hvor Tilt Brush af testpersonen            

anses som et alternativ. Selvom Tilt Brush blev modtaget med positiv respons fra målgruppen              

og børnene synes det var sjovt, blev det også tydeligt, at særligt i starten, at flere af børnene                  

havde svært ved at komme i gang med den kreative udfoldelse. Flere af testpersonerne havde               

svært ved, at skulle tegne tredimensionelt kontra todimensionelt og havde i begyndelsen lidt             

vanskeligheder. En af dem udtaler gennem det efterfølgende interview: 

Interviewer: ‘’Da du kom ind i tegneprogrammet der i starten. Var det svært at finde ud af?’’  

Tolvårig testperson: ‘’Det var dimensionerne af tegningerne. Hvordan de var vendt. De            

flade på den ene side og store og tykke på den anden. ‘’ 

Interviewer: ’’ Så det med at det var 3D. Når man er vant til at tegne på papir, men nu skulle                     

man tegne dybde også.’’  

Tolvårig testperson: ‘’Ja.”  

(Bilag: Interview 4).  

Den tolvårige testpersonen giver udtryk for, at det var en udfordring at vænne sig til, at tegne                 

tredimensionelt fremfor todimensionelt. Ting som dybde og de forskellige aspekter af           

tegningerne var en udfordring idet det var en tredimensionel tegning de lavede. En anden              

testperson gav gennem interviewet også udtryk for, at det var udfordrende i starten og igen               
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det at det var tredimensionelt, var en af hovedudfordringerne for målgruppen. Testpersonen            

udtalte i interviewet:  

Interviewer: ‘’Lige da du startede med spillet var der så noget der var svært?’’ 

Elleveårig: ‘’Det var lidt svært at finde ud af hvordan jeg skulle tegne, men så fandt jeg ud af                   

det.’’  

Interviewer: ‘’At tegne 3D? I forhold til at tegne på papir? 

Elleveårig: ‘’Ja.” 

(Bilag: Interview 3 s.1).  

Det kommer igen til udtryk gennem interviewet her, at det var en udfordring at skulle tegne i                 

3D da det var nyt for målgruppen. Det viste sig, at den tutorial bane, som projektgruppen har                 

udarbejdet til forsøgspersonerne gav dem et indblik og læring i, hvordan man tegner i 3D og                

hjalp samtidig flere af testpersonerne. En af dem siger f.eks. i interviewet: 

Interviewer: ‘’Hvad så med tutorial banen? Hvad synes du om den?’’ 

Elleveårig: ‘’ Den hjalp mig ret meget. Jeg kunne godt lide da jeg var inde i det der hus.’’  

Interviewer: ‘’Hjalp huset dig til at finde på hvad du skulle tegne?’’ 

Elleveårig: ‘’ Da jeg så huset, tænkte jeg inde i sneverdenen at jeg ville lave et slot. Fordi der                   

var masser af sne. Så tænkte jeg på Frozen.”  

(Bilag: Interview 3 s.1).  

Testpersonen fortæller, at tutorial banen hjalp meget, og det skabte samtidig en bedre             

forståelse for testpersonen til at tegne tredimensionelt. Testpersonen synes inden tutorial           

banen, at det var svært men tutorial banen hjalp testpersonen videre i forløbet, og var med til,                 

at danne et indtryk i hvad det vil sige, at tegne i 3D. Ydermere fortæller testpersonen også                 

hvordan, tutorial banen hjalp med, at skabe inspiration som testpersonen benyttede sige af             

senere i testforløbet.  

Effekter og pensler tilgængeligt i Tilt Brush 

Tilt Brush har indiskutabelt flere muligheder end det at tegne på papir, når det kommer til at                 

udfolde sig kreativt. Spørgsmålet er så, om de mange muligheder har en positiv eller negativ               

påvirkning, hvilket vi ud fra vores interview af deres brug med VR kan fortolke, at det har en                  
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overvejende positiv indvirkning. I vores interviews er at finde udtalelser som i Interview 1,              

s.3: ”Det ser mere realistisk ud og så var det også meget sjovere fordi der er effekter og det                   

har man ikke på papir” og i Interview 4, s.1: ”Det er fedt at man kan gå rundt om sine egne                     

tegninger”. Der bliver her beskrevet, hvordan de hver især har oplevet deres interaktion med              

teknologien, og det er noget, som er gået igen blandt alle de interviewede. Konsensus blandt               

de interviewede er således, at de føler, de indlevede sig mere i deres tegning, når de kunne                 

deltage i den, da det virkede mere levende. Det medvirkede til, at give dem en følelse for                 

immersion, som vi har etableret tidligere i opgaven, er det der skal til, før brugeren gider at                 

investere sin tid i et foretagende. Kreativitet handler i en høj grad om, at investere sin tid i et                   

foretagende. Dette er noget vi vil komme ind på i vores diskussionsafsnit.  

Interviewpersonen fra Interview 3, s.2 udtalte: ”Jeg kan bedre lide at tegne inde i spillet, fordi                

så kan jeg give det skylden for at jeg tegnede forkert”. Dette udsagn kan tolkes til, at børn                  

ikke har lyst til at begå fejl. På papir kan det være tidskrævende, at ændre på nogle af de ting                    

som allerede er blevet tegnet, hvis barnet føler det skal ændres, hvorimod i Tilt Brush er det                 

nemt og hurtigt. Et klik på en knap og det der lige var blevet tegnet er væk igen. 

Fri leg kontra faste rammer 

Via vores observationer og interviews er vi blevet klogere på, hvordan børn har det med fri                

leg kontra faste rammer, og hvordan påvirker det deres kreative udfoldelse. De fleste tænker              

nok umiddelbart at børn bedst kan lide fri leg frem for rammer, og vores testpersoner er ingen                 

undtagelse. En 11 år gammel testperson udtalte, da han blev spurgt ind til, hvad der var sjovt                 

”Jeg kunne rigtig godt lide spillet. Så kunne jeg rigtig godt lide da vi var inde i den der                   

sneverden og selv skulle bestemme hvad vi ville tegne. Vi havde lært alt muligt. Det var                

mega sjovt.” (Bilag: Interview 3, s.1). Det vi kunne observere, da vi gav børnene lov til at                 

tegne frit var, at de alle agerede ens i starten af den frie leg og herefter afveg de meget fra                    

hinanden. Under tredje test da børnene fik lov at tegne lige som de havde lyst, blev de                 

placeret i en sneverden, hvor der befandt sig en snemand. Det interessante var at alle               

testpersonerne uden undtagelse gik direkte i gang med at tegne på snemanden, tilføje øjne,              

næse, mund og en hat som det der gik igen. Selvom de havde fået frie tøjler, valgte alle                  

testpersoner at udsmykke snemanden. 
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Når de så hver især bevægede sig væk fra at tegne fra snemanden var der større forskel på                  

deres handlinger. Her valgte en at tegne en ny tegning ved siden af uafhængig af snemanden.                

En anden valgte at fortsætte med at tage udgangspunkt i snemanden, og blev ved at               

udsmykke eller tilføje elementer til snemanden, som gradvist blev mere og mere atypisk for              

en snemand. Flere gik også på opdagelse i verden eller de mange pensler. To testpersoner               

brugte teleportationsværktøjet til at udforske sneverdenen. Til deres skuffelse var der dog            

ikke meget at se udover snemanden og sneklædte bakker. Herefter gav de sig til at udforske                

de mange forskellige pensler der er tilgængelige i Tilt Brush, det samme gjorde en tredje               

forsøgsperson, da han var færdig med sin snemand. Disse tre testpersoner brugte den             

resterende tid under frie tøjler relativt ens nemlig ved, at vælge en pensel tegne en hurtig                

krusedulle, vælge en ny pensel og så fremdeles. Det er muligt at børnene havde misforstået               

og troede de skulle udsmykke snemanden, eftersom vi tidligere havde bedt dem udsmykke et              

hus. Det er dog også en mulighed at en snemand uden øjne, næse eller mund ubevist inviterer                 

til kreativ udfoldelse i form af at lade den enkelte bestemme præcis hvilket udtryk denne               

snemand skal have. Det havde været interessant at se, hvordan de testpersoner der valgte at               

udforske verdenen havde reageret, hvis de i deres udforskning var stødt på flere indirekte              

opfordringer til kreativ udfoldelse alla snemanden. Noget kunne tyde på at med frie tøjler              

afviger børnene nogle gange fra, hvad der var tiltænkt og går i stedet på opdagelse andre                

steder eller bliver distraheret af et overvældende valg af muligheder. I anden test havde vi               

givet børnene specifikke opgaver der skulle løses. Her var der ingen af dem der brugte               

synderligt lang tid på valg af pensel, farve eller lignende. De holdte sig til den stillede                

opgave. Så noget kunne tyde på at udfordringen i at få børn til at udfolde sig kreativt på en                   

bestemt måde, i vores tilfælde gennem tegninger, ligger i en balance mellem frie tøjler og               

nogle opstillede rammer. Der kan selvfølgelig også argumenteres for, at udforskning er            

kreativt, men det var ikke projektgruppens mål med at lade børnene spille Tilt Brush. Det var                

at de skulle være kreative gennem tegninger. Så hvis der havde været flere indirekte              

opfordringer i banen, så kunne man forestille sig der var brugt mindre tid på udforskning af                

de forskellige verdener og miljøer såvel som pensler. Mere om dette i diskussionen. 

 

 

61/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

  

62/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

Diskussion 

I vores diskussionsafsnit vil vi holde vores indsamlede empiri omkring børn, kreativitet og             

VR op imod vores analyse af de observationer og interviews vi har foretaget. Gennem dette               

vil vi undersøge hvilke forudsætninger der skal til for at børn kan udfolde sig kreativt, samt                

hvorledes det tredimensionelle aspekt af Tilt Brush der opfordrer til kreativ udfoldelse.            

Desuden vil vi undersøge, hvorvidt VR og Tilt Brush er et velegnet teknologisk værktøj til at                

lade børn udfolde deres kreative evner.Ifølge vores indsamlede empiri vedrørende kreativitet           

og børn, sker den kreative proces ved at give frie tøjler indenfor et begrænset område, eller                

ved en indirekte opfordring, men selve udførelsen af den stillede opgave er op til egen               

fortolkning. Det er vigtigt med denne frihed, da det lader børnene bruge deres fantasi og               

derved komme i en legende tilstand. I analysen af vores observationer og interviews kom vi               

frem til en lignende konklusion. Det var tydeligt, hvordan børnene, da de kom ind i den tredje                 

verden, hvilket var sne-verdenen, trådte ind i en anden sindstilstand. En flow lignende             

tilstand, som den vi har redegjort for i vores teoriafsnit. Børnene begyndte under VR forsøget               

at tale med sig selv og opførte sig, som om ingen andre var til stede i rummet, selvom vi                   

tilsammen var fem mennesker i lokalet. Alle fem deltagere kom i en legende stemning mens               

de var i VR-verdenen. Her kan det argumenteres at VR kan skabe denne flowtilstand for               

børnene, hvor de med leg kan udelukke omverdenen og fordybe sig i programmet.  

Denne flowtilstand forestilles at kunne opnås i en højere grad, end ved brug af andre               

legemedier som eksempelvis på computer, PlayStation, tablets eller lignende, på grund af            

man gennem VR har immersion effekten. Så når der udelukkende er tale, om hvilken              

teknologi der egner sig bedst til udfoldelse af kreative evner blandt børn, lader VR til at have                 

en fordel, da børnene virkelig har mulighed for at leve sig ind i, hvad de foretager sig. Hertil                  

kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt børns fantasi og indlevelsesevner er så             

meget bedre end voksne, at de ville kunne opnå samme form for indlevelse, og dermed               

flowtilstand samt kreativ udfoldelse, ved brug af et skærmbaseret computerspil.  

I Bowman og McMahans undersøgelser mangler der klarhed om, præcis, hvilke komponenter            

i et VR-immersion system der medvirker til målbare forbedringer hos brugerne. Hvilket er             

relevant for fremtidig udvikling af VR-systemer, samt viden om hvor omfattende et            
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VR-system er nødvendigt alt efter den pågældende opgave (Bowman, D. & McMahan, R.,             

2007). For vores projekt virker det sandsynligt at, rummelig forståelse ville være en fordel for               

brugeren. Hvis VR-immersion så samtidig sætter brugeren i stand til at løse interaktive             

opgaver bedre end andre teknologier, virker det som det oplagte sted at lade børn udfolde sig                

kreativt i en virtuel verden uden grænser. 

I forbindelse med vores projekt om kreativitet, kan det lyde modsigende, at der skal opstilles               

en opgave for at fordrer kreativiteten. Noget tyder meget på at, børn har godt af nogle                

’benspænd’ på vejen til kreativ udfoldelse. Altså kan der opstilles nogle rammer for et              

problem, hvor den kreative del vil være løsningen til problemet (Kjær, B., 2009). Altså kunne               

man forestille sig, VR kunne være et yderst godt redskab til at lade børn udvikle deres                

kreative evner, når det kom til at løse en opgave eller et problem, eftersom antallet af mulige                 

scenarier man ville kunne opstille i en VR-verden, kun er begrænset af fantasien. Altså kunne               

det tyde på at VR, på grund af immersion, har potentialet til at være den bedste teknologi til                  

at støtte udvikling af børns kreative evner. Udfordringen for os og for fremtidige projekter              

med lignende mål, står i at få opstillet de ideelle rammer for at sætte gang i børnenes kreative                  

udfoldelse. Dertil kan det diskuteres yderligere om teknologi overhovedet hører hjemme i            

sammenhæng med børn og kreativitet.  

Nogle vil mene at teknologien blot er et forstyrrende element for børn i deres kreative proces.                

Debatten om, hvorvidt teknologi er gavnligt eller skadeligt for børn er ikke noget vi har taget                

op i dette projekt. Faktum er at børn i dag bliver født i en teknologisk anlagt verden og                  

udfordringen er derfor i at benytte denne på en berigende måde. Det er så her vi i                 

projektgruppen har undersøgt, hvorvidt VR og Tilt Brush kunne være en af de førende              

teknologier til formålet at lade børn udfolde sig kreativt. Trods modargumenter mener vi i              

projektgruppen, baseret på vores indsamlede empiri og undersøgelser samt analyse, at VR og             

Tilt Brush er en af de førende teknologier til vores formål. VR på grund af immersion og at                  

børnene fuldt overgiver fantasien til den virtuelle verden, men ikke alene det, de føler rent               

faktisk de er til stede i den virtuelle verden. Så meget at de bliver overrasket over de ikke kan                   

mærke objekterne af den virtuelle verden i den virkelig verden. En af vores testpersoner              

udtalte undervejs i forsøget at han forventede der græsset ville kilde ham, da han forsøgte at                

røre ved det. Det er altså tydeligt, at sanseindtrykkene sammen med afskærmelsen fra             

omverden i VR fremfor et skærmbaseret computerspil, skaber en dybere indlevelse. Det er de              
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færreste, børn der forventer at kunne mærke græsset på deres hånd, når de spiller et               

computerspil med tastatur og mus, men det er ikke ualmindeligt i VR. 

 

Hvor VR sørger for en sansefuld oplevelse og dermed får børnene i et legende stadie, tilføjer                

Tilt Brush en ekstra dimension til børnenes tegninger, end hvad de er vant til fra den virkelig                 

verden. Spørgsmålet er: Hvorvidt denne ekstra dimension er gavnlig for børnenes kreative            

udfoldelse eller ej? Umiddelbart lader det til at give nogle helt åbenlyser fordele, at kunne               

tegnei en simuleret tredimensionelt verden. Det tilbyder brugeren muligheder, der ikke er            

tilgængelige i den virkelige verden. Muligheden for at skabe noget tredimensionelt for øjnene             

af en, som man har mulighed for at gå rundt om, og anskue fra alle vinkler. Lader brugeren                  

skabe noget helt unikt efter eget hovede. Der kan dog argumenteres for det samme med papir                

og blyant, blot kun i to dimensioner, men i sidste ende er det kun fantasien der sætter                 

grænser. Ikke desto mindre kræver Tilt Brush at brugeren tænker anderledes end normalt             

grundet den ekstra dimension. Det rejser spørgsmålet, om børn overhovedet kan tænke            

tredimensionelt når de tegner. Under vores observationer stod det klart at vores testpersoner             

alle med undtagelse af en enkelt, ikke tænkte tredimensionelt da de prøvede Tilt Brush for               

første gang. Dette havde projektgruppen forventet og af denne årsag designet en bane til              

børnene, der havde til formål at få dem til at tænke tredimensionelt frem for todimensionelt. I                

slutningen af Tilt Brush eksperimentet havde alle børnene en forståelse for det at tegne i tre                

dimensioner. Det er værd at nævne at en af testpersonerne havde, som hobby at 3D-printe og                

var dermed den eneste af alle fem børn der kunne tegne tredimensionelt uden vejledning.              

Dette kan tyde på at tredimensionel tænkning også kan læres gennem andre 3D medier,              

udover Virtual reality kan.  

Havde vi haft flere testpersoner og mere tid, havde det været interessant at undlade enkelte               

testpersoner at spille tutorial banen. For at se hvorledes de var blevet ved med at tænke                

todimensionelt eller om de havde forstået konceptet med tre dimensioner på egen hånd.             

Uanset udfaldet af et sådant eventuelt eksperiment er pointen at selvom børn ikke             

umiddelbart tænker tredimensionelt, kan de lære det. Hvilket må siges at være fremskridt fra              

at være vant til kun at tænke todimensionelt. Derfor virker det til at der en fordel ved at lade                   
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børn tegne i Tilt Brush frem for på papir, eftersom det lader dem tænker i helt andre baner                  

end de er vant til, hvilket må siges at være noget der udfordrer kreativiteten.  

Børn henter inspiration til kreativ udfoldelse fra den virkelige verden, som der blev beskrevet              

i teoriafsnittet. Under projektgruppens observations forsøg bemærkede vi, som nævnt i           

analysen, at alle børn blev inspireret til at tegne videre på allerede eksisterende objekter i Tilt                

Brush programmet. Her brugte børnene en ansigtsløs snemand til at tegne ansigt og hår og               

hatte på. Senere under interviewet gav de fleste børn udtryk for, at de synes at det var sjovest                  

at tegne i Tilt Brush programmet på snemanden end at tegne noget helt fra bunden. Dette kan                 

tyde på at børn brugte noget de i forvejen kendte til, fra den virkelige verden som inspiration                 

til at udfolde sig kreativt. Dog mente nogle af testpersonerne også, at de følte sig mere fastlåst                 

af, at tegne et ansigt, fordi de på forhånd vidste, hvordan en snemand så ud. Dette hænger                 

sammen med, hvad Cecchin forklarer om, hvordan børn henter inspiration fra omverden til             

deres kreative udfoldelse, hvilket vi har redegjort for i vores teoriafsnittet. Det kan diskuteres,              

hvilket af disse to kreative udfoldelser, der fordrer det enkeltes barns kreative tankegang             

mest. Er det barnets evne til helt frit og uden hæmninger at skabe noget nyt eller, er det                  

omvendt barnets allerede eksisterende viden om objektet, som de bygger videre på? Her kan              

der være tale om individuelle præferencer, men i hvert stod det klart under observationerne,              

at ingen af børnene havde problemer med at finde på noget at tegne i sneverdenen.               

Selvfølgelig er det ikke optimalt for den kreative udfoldelse, hvis børnene føler sig fastlåst til               

at tegne på snemanden, omvendt havde vi givet dem helt fri tøjler og de valgte selv alle at                  

udsmykke snemanden. Hertil kan man også argumentere for, at de selv kunne vælge, hvordan              

de ville udsmykke snemanden. Udover de basale ting de fleste af os forbinder med en               

snemand såsom hat, næse, øjne og mund var der tale om fem meget forskellige fortolkninger               

af dette blandt vores testpersoner. Så selvom der er opsat nogle rammer kommer fantasien og               

kreativiteten alligevel frem. Her ses det nemlig at kreativitet er et individuelt udtryk, hvilket              

er blevet nævnt i teoriafsnittet. 

Selvfølgelig kan der argumenteres for, at den ultimative kreative udfoldelse ville finde sted             

under helt upåvirkede forudsætninger. Det også en mulighed, at mange børn ville gå i stå               

under sådanne omstændigheder og simpelthen ikke vide, hvad de skulle tegne. Derfor kan det              

være en god idé med nogle omgivelser og rammerne, der sætter gang i de kreative udtryk hos                 

børnene, også selvom det trækker på noget de kender fra hverdagen. Dette vil i sidste ende                
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være op til personlige præferencer, men meget tyder på, at indirekte opfordringer i hvert fald               

ikke er en hindring for kreativ udfoldelse. En faktor, som gennem vores analytiske arbejde af               

observationerne og interviewene viste sig at være afgørende var værktøjerne i Tilt Brush og              

hvordan børnene i målgruppen benyttede sig af dem. Hos flere af testpersonerne skaber det              

forvirring og problematik, at finde rundt i Tilt Brush’s værktøjsmenu og brugen af de              

forskellige værktøjer i form af pensler, viskelæder, farver mm. Der dannede sig et billede af,               

at mulighederne af værktøjer i Tilt Brush var for omfattende og kan diskuteres, hvorvidt en               

begrænsning af denne værktøjsmenu, vil gøre Tilt Brush mere brugervenligt i forhold til             

vores målgruppe. Færre værktøjer vil afhjælpe den forvirring, som gennem vores testforsøg            

på målgruppen fremstillede. Det ville give børnene mulighed for hurtigere og nemmere, at             

navigere gennem de tegneredskaber for, at kunne udfolde sig kreativt. Dermed ikke sagt, at              

muligheder for, at vælge forskellige værktøjer skal begrænses til et minimum, men derimod             

ville skabelsen af værktøjsmenu, som er afgrænset til en børnevenlig udgave af Tilt Brush              

hjælpe børn med hurtigere og mere overskueligt finde de rette midler til at kunne tegne og                

male. De skal stadig have mulighed for, at kunne vælge mellem forskellige farver, effekter og               

pensler da det er essensen af Tilt Brush.  

Igennem analysen fandt projektgruppen frem til, at landskaberne i Tilt Brush programmet var             

uendelige store, hvilket gjorde at børnene under forsøget brugte meget tid på at teleportere sig               

rundt i verdenen og var underholdt af det i meget lang tid. Dette hæmmede igangsættelsen af                

tegneprocessen. Projektgruppen har derfor vurderet, at en begrænsning af miljøerne kan gøre            

den mere brugervenlig for, at opretholde fokusset på tegneprocessen. Det kan argumenteres,            

at kreativitet også handler om at udforske og at kreativitet afspejles i at finde inspiration               

gennem disse VR miljøer. Da motivationen bag vores projekt er at bruge Tilt Brush, som en                

tegneplatform, hvor børn kan udfolde sig kreativt på, ville vi finde begrænsninger for hvad              

der kan distrahere fra dette formål. Løsningsmodeller på dette vil blive uddybet i             

designrationalet. 

Vores indsamlede empiri og vores observationer stemmer overens med hinanden. Både af            

teorien og vores observationer fremgår det, at visse forudsætninger kan være gavnlige eller             

distraherende for børn i deres kreative udfoldelse. Først og fremmest kræver det et trygt og               

sikkert miljø, således børnene kan komme i en legende tilstand, som refereret til. Udover              

dette kan det være en fordel med elementer i miljøet, der inspirerer eller opfordrer til den                
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kreative proces, dette holder børnene engageret i, hvad de foretager sig. En af fordelene ved               

at tegne tredimensionelt er, at det udfordre børnene, da de er vant til at tænke todimensionelt,                

hvilket sætter deres fantasi og dermed kreative evner på arbejde. Desuden er det sjovt og               

engagerende for børnene, at få en ekstra dimension på deres tegning.  

 

Designrationale 

Redesign af in-game interface 

Gennem vores teori samt analytiske arbejde af vores indsamlede empiri, stod det klart hvilke              

ændringer der skulle til for, at et redesign af Tilt Brush i højere grad kunne blive                

brugervenligt for børn. 

Det stod klart, at der skulle begrænsninger til af selve værktøjsmenuen i programmet, som for               

mange af børnene i vores testforsøg fremstod uoverskueligt og overvældende. Vi har derfor             

valgt, at lave et redesign af denne værktøjsmenu, så den indeholder færre muligheder, men vi               

har stadig bevaret de værktøjer og effekter, som er bedst egnet til en mere brugervenlig               

udgave af Tilt Brush. Dermed er projektgruppens endelige produkt et redesign af det virtuelle              

tegneprogram Tilt Brush, hvor vi har begrænset værktøjsmenuen. Den har færre, men stadig             

de værktøjer, som er relevante for, at børn kan udfolde sig kreativt og som samtidig giver                

effekter, som ikke er mulige, når børnene tegner todimensionelt. Det er værktøjer bestående             

af forskellige pensler, viskelæder, linealer, som kan tegne lige linjer og et teleport værktøj,              

som gør det muligt at flytte sig fra et punkt til et andet i de forskellige miljøer, som vi har                    

designet specielt til børn. Derudover tilføjer vi programmet et fill tool, som kan fylde hele               

figurer og flader med farve på én gang. Vi har gjort selve menuen og måden, hvorpå man                 

vælger de forskellige værktøjer mere overskuelig på den måde, at den ikke er så omfattende               

som i den originale udgave af Tilt Brush, og samtidig er den lettere at navigere rundt i for                  

børn. Ud fra vores designteori er det vigtigt er undgå tekst så meget som muligt. Tilt Brush                 

benytter sig allerede meget lidt af tekst, men i stedet af ikoner. Dette holder vi fast i ved vores                   

redesign. Menuen reduceres til seks ikoner og kun to af disse, hvis valgt, udvider menuen,               

dog fortsat til en let og overskuelig ikon baseret menu. Derudover bliver alle ikonerne store               
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og tydeligt distanceret, således det er let for børnene at vælge det ønskede værktøj. Alt               

sammen noget Chiasson & Gutwin, som vi redegjorde for gennem vores teori, mener er              

vigtige elementer for et børnevenligt interface, og som vi også har kunne analysere os frem til                

var vigtige elementer at få implementeret eller forstærket. 

 

Det fremgår af vores teori og analyse, at de forskellige miljøer og landskaber, som Tilt Brush                

tilbyder var for omfattende. De skal gøres mindre og redesignes således, at de passer bedre til                

børn i vores målgruppe. Samtidig skal der etableres flere figurer og genstande i de forskellige               

miljøer. Dette er baseret ud fra analysen af vores empiri samt designteori. Det blev klargjort,               

at børn for bedst at kunne udfolde sin kreativitet, har behov for fri leg under faste rammer.                 

Forstået på den måde, at børn har brug for inspiration til bedst muligt at udfolde sig kreativt.                 

Ligesom eksemplet med snemanden, som tidligere blev belyst gennem rapporten, vil der            

blive skabt flere miljøer, som tilegner sig børn, og som samtidig indeholder flere figurer og               

genstande, som en god initiator til leg og kreativ udfoldelse. Derudover lavede            

projektgruppen også en tutorial bane, som testgruppen skulle benytte igennem vores test af             

programmet Tilt Brush. Denne iteration klargjorde, at en tutorial hjalp børnene med de basale              

og grundlæggende elementer i brugen af Tilt Brush. Derfor har vi valgt, at benytte den viden,                

som denne iteration gav til, at lave en mere omfattende tutorial bane i vores redesign af Tilt                 

Brush. Dermed bliver børnene bedre klædt på til at bruge programmet. Igennem vores tutorial              

vil børnene blive vejledt af en pædagogisk voice-over, der gør det nemt for børnene at lære                

og huske hvordan de interagerer med menuen. Der introduceres også flere elementer i de              

forskellige mulige tegnemiljøer som børnene kan hente inspiration fra og som også gerne             

skulle holde dem engageret i deres kreative udfoldelse.  

I vores redesign, vil menuen konstant være tilgængelig på skærmen her bliver det ønskede              

værktøj tilvalgt med den højre controller. Vi har som tidligere nævnt valgt at lave et redesign                

af selve værktøjsmenuen og de værktøjer som er tilgængelige i vores re-design. Her har vi               

valgt at begrænse mulighederne af pensler således, at der i vores designløsning blot er seks               

muligheder, som kan benyttes til at tegne. Det er pensler som tilegner sig børn og som har                 

relevans for de miljøer vi har designet. Vælger man pensler i værktøjsmenuen vises de seks               

forskellige pensler i et vindue under værktøjsmenuen der vil her være mulighed for at vælge               
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hvilken pensel der skal benyttes. Tykkelsen på penslen der skal tegnes med, vælges i vinduets               

venstre side, dermed har vi fjernet berøgingsfladens funktion, og til højre i vinduet er ønskede               

farver tilgængelige. Dettes vises i billede 2 længere nede i afsnittet. Det samme princip gør               

sig gældende for valg af ønskede miljø, hvor de seks forskellige miljøer vi har skabt, vil blive                 

åbnet i et vindue under værktøjsmenuen. Her bruges igen den højre controller til, at vælge det                

ønskede miljø. Det er de miljøer som vi tidligere nævnte og er miljøer hvor børn kan blive                 

inspireret og miljøer som vil være interessante for børn og som vist i billede 3. De miljøer                 

giver børnene mulighed for at blive inspireret og nemmere udfolde sin kreativitet ud fra deres               

omgivelser som vi tidligere nævnte ved hjælp af genstande og figurer som hjalp børnene med               

at blive inspireret. Det er derfor et aspekt vi har valgt at tage med i vores designløsning og                  

giver flere muligheder for børnenes valg af miljø. 

Vores brugervenlige re-design af det visuelle tegneprogram Tilt Brush har til formål, at             

skabe en verden hvor børn nemt kan tegne og udfolde sig kreativt med effekter og               

muligheder som en virtuel verden bringer. Nedenfor ses en skitse af hvordan vores re-design              

af Tilt Brush kommer til at se ud, fordelt over tre situationer i programmet. 
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Billede 12 

Første billede illustrerer hvordan vores re-design af Tilt Brush ser ud når brugeren befinder              

sig i Tilt Brush. Som tidligere nævnt, er værktøjsmenuen altid tilgængelig og det vises øverst               

i vores skitse. Her bruges den højre controller til, at vælge hvilket værktøj brugeren fra               

værktøjsmenuen vil benytte. Hvert værktøj er vist ved symboler som gør det nemt for              

børnene, at kende de forskellige muligheder.  
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Billede 13 

I dette billede har brugeren valgt pensler ud fra værktøjsmenuen, og et vindue åbnes med de                

forskellige pensler som brugeren har til rådighed. Til højre er der mulighed for, at vælge               

tykkelse på penslen og ligeledes til venstre er mulighederne for, at vælge hvilken farve der               

skal benyttes. Igen er mulighederne symboliseret med ikoner frem for tekst, hvilket gør det              

nemmere for børn, at kende forskel og huske de forskellige værktøjer. Højre controller             

benyttes igen til, at vælge hvilket værktøj der skal benyttes. 
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Billede 14 

Ligesom her illustreres gennem dette billede hvordan der ser ud, når brugeren har valgt,              

miljøer i stedet for førnævnte pensler. Igen er de forskellige muligheder symboliseret ved             

ikoner og danner billeder af diverse miljøer som brugeren kan vælge. I det nye design har                

børnene, mulighed for at vælge følgende miljøer: Rum-verden, sne-verden, strand-verden,          

baghave-verden og ørken-verden. Frem for tekst har vi igen lagt fokus på, at give et billede af                 

de forskellige miljøer, idet det gør det nemmere for børn, at kende forskellen på de               

forskellige miljøer. 

Tilt Brush introduktions verden med voiceover 

Igennem vores observationer og videre analysearbejde har vi konkludere at en introduktion til             

Tilt Brush vil gavne brugerne. Når børnene træder ind i den virtuelle verden Tilt Brush virker                

det i starten overvældende for dem, først og fremmest fordi de bliver placeret i en hel tom                 

verden lignende en intethed, udover det er tegneplatformens værktøjer overvældende at           

73/86 



V1824788595              BP2                                     27.05.2019 
 

håndtere. Som tidligere nævnt er det afgørende at børnene kommer i en flow/legende tilstand              

for, at der bedst chance for at de kan udforske nye ideer og udtrykke sig kreativt. For at dette                   

kan lade sig gøre skal de føle sig trygge og have kendskab til platformens muligheder. Vi har                 

derfor kreeret en tutorial, man skal igennem inden man for frie tøjler i programmet. 

1. I begyndelsen bliver de budt velkommen til Tilt Brush og fortalt at de står midt i en                 

deres egen tegning. 

2. De bliver introduceret til deres pensel og palette og bliver bedt om at tegne en streg 

3. Børnene bliver fortalt at de kan bevæge sig rundt i verdenen og rundt om deres               

tegning 

4. Derefter lærer de at skifte farve og tykkelse til deres pensel 

5. Så bliver de introduceret til slette toolet og skal prøve at slette en streg 

6. Dernæst bliver de vist hvordan de skifter pensel og bliver bedt om at prøve en 

7. Nu bliver de introduceret til hoppe værktøjet og skal hoppe hen til de tegnede objekter               

i det fjerne 

8. De fortegnede objekter er en opgave hvor børnene skal tegne ovenpå stiplede linjer             

der udgør en tredimensionel firkant og hus 

9. Når de næsten er færdig med huset, for de at vide de gerne må udsmykke huset på                 

egen vis 

10. Til sidst fortæller voiceoveren, at de er færdige med introduktionen og de nu må skifte               

til et nyt miljø og selv gå i gang med at lege med programmet. 

Formålet med tutorialen er at tage barnet i hånden og nedbryde de barrierer der er imellem                

brugeren og programmet. På den måde får de hurtigt de færdigheder, de behøver i              

programmet for at kunne udfolde deres fantasi. Punkt 8 i beskrivelsen af tutorial banen er               

vigtig for at få det optimale ud af at tegne i Tilt Brush verdenen, her bliver man introduceret                  

til at tegne tredimensionelt frem for todimensionelt som børnene er vant til ved at tegne på                

papir eller malerlærrede. Inden vores observationer lavede vi en verden med opgaver der             

mindede om dem i vores tutorial bane, her skulle deltagerne også tegne efter på              

tredimensionelle figurer. Efter denne øvelse så vi markante ændringer i det som den måde              

som de tegnede i programmet, derfor er denne del meget vigtig. 

I afsnittet før dette fremlagde vi, hvilke ændringer vi vil lave til designet af tool menuen,                

disse ændringer er ikke med i vores introduktions bane. Tutorialen er derfor lavet på det               
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interface der er gældende i det nuværende Tilt Brush. I det endelig produkt skal de 10 trin                 

være programmeret således, at voiceover fortsætter til næste punkt, når brugeren har afprøvet             

den funktion der blev introduceret. Tutorialen være cirka 5 minutter, den må ikke være              

længere fordi så begynder børnene at blive utålmodige og kede sig også vil de afvige for at                 

lærer de nødvendige færdigheder. 

Skitse 1: Start af turtorial, punkt 1 i beskrivelsen af banen. 
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Skitse 2: Opgaver i torturial banen, det er trin 9 i beskrivelsen. 
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Konklusion 

Det endegyldige spørgsmål projektet har forsøgt at besvare er:  

Hvordan kan VR og Tilt Brush som et samlet teknologisk system redesignes til et mere 

brugervenligt system for børn i alderen 8-12 år der kan opfordre til kreativ udfoldelse? 

Til besvarelse af problemformuleringen hentede projektgruppen inspiration fra de 3          

dimensioner, som den Humanistisk-Teknologiske bachelor er tilknyttet; Design og         

Konstruktion (DK), Subjektivitet, Teknologi- og Samfund (STS) og Teknologiske Systemer          

og Artefakter (TSA). Især TSA har været en essentielt dimension til at besvare vores              

problemformulering. Gennem TRIN-modellen, er der blevet skabt en bedre forståelse og           

sammenhæng af teknologien Virtual Reality og programmet Tilt Brush. 

Tilt Brush er en software der er afhængig af VR-hardwaren. Avancerede indre mekanismer             

og processer i de teknologiske artefakter gør, at real-time oplevelser kan finde sted i en               

virtuel verden. En essentiel opgave for hardwaren i computeren er, at kunne behandle de data,               

som er blevet genereret i de indre mekanismer og processer og kunne display det i softwaren                

Tilt Brush i real time. Det har nogle tilsigtede effekter på brugeren, men utilsigtede effekter               

kan forekomme. Et indholdsrigt socioteknisk system omkranser Virtual Reality og det er            

klart, at det er en teknologi, som fortsat er i udvikling. 

Igennem projektet har vi konkluderet, at der har været nogle udfordringer med            

brugervenligheden af VR teknologien og Tilt Brush softwaren, når det kom til vores             

målgruppe, som er børn. Når det kommer til selve hardwaren har målgruppen haft problemer              

med, hvordan den fungereret i første omgang. Her er der tale om både headsettet der ikke                

passede i størrelse, controllerne og ledningen der går fra computeren til VR-headsettet, som             

testpersonerne blev viklet ind i. Tilt Brush platformen har også skabt nogle udfordringer for              

testpersonerne. De mange værktøjer skabte forvirring, da de var alt for omfattende.            

Derudover brugte testpersonerne meget tid på at bevæge sig rundt i de tomme miljøer for at                

udforske, i stedet for at tegne. 

Vi ville som projektgruppe undersøge, hvilke forudsætninger der skal til for at børn udfolder              

sig kreativt, hertil har vi spurgt os selv, hvornår barnet er kreativt. I vores arbejde er vi                 
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kommet frem til at børnene udfolder sig kreativt, når de er i en legende og udforskende                

tilstand. For at de kommer i denne legende tilstand, som vi beskriver som flow tilstanden i                

opgaven, skal der være en balance mellem rammer og frihed. Dette forstås på den måde, at                

børn har de bedste forudsætninger når der opstilles rammer i form af problemer, hvor det               

kreative aspekt udspiller sig i løsningen, som børnene finder frem til. Det kan være opgaver               

eller de såkaldte benspænd, som vi gennem rapporten har kaldt det. Opgaver og benspænd              

giver børn et skub i en retning, hvor de opfordres og inspireres til, at udfolde sig kreativt. En                  

anden vigtig forudsætning er, at de skal have kendskab til det medie de bruger, i vores                

tilfælde VR og Tilt Brush, uden deres kreative udfoldelse bliver tilbageholdt. Det er derfor              

nødvendigt, at børnene ved, hvordan de benytter in-game interfacet i Tilt Brush. 

Inden projektgruppen indsamlede empiri eller foretog observationer, havde vi en forestilling           

om, der var fordele ved tegne 3D fremfor 2D. Vi var dog i tvivl om, hvorvidt børn forstår at                   

udtrykke sig i 3D tegninger, når de vant til at være begrænset til 2D. Vi fandt frem til at børn                    

generelt ikke tænker tredimensionelt, når de tegner. Det er dog ikke fordi, de ikke er i stand                 

til det, men rettere fordi de ikke er vant til det. Efter en smule vejledning viste det sig nemlig,                   

at alle vores testpersoner var i stand til at tilføre deres tegninger en ekstra dimension.               

Fordelene ved at tegne tredimensionelt i en virtuel verden er, at det sætter fantasien på               

arbejde. Det får børnene til at tænke anderledes end normalt. Desuden er der fordele ved, at                

de kan gå hele vejen rundt om deres tegning og anskue den fra alle sider og virkelig tilføje                  

den, deres eget personlige præg. Derudover er det, at kunne tænke tredimensionelt, noget             

børnene vil kunne tage med dem videre, som en en ny kompetence.  

Ved redesignet af in-game interface, har vi ud fra vores teorier og observationer valgt at gøre                

menuen mere simpel. Dette har vi gjort ved at fjerne de elementer, som var forstyrrende og                

kun holde fast i de fem mest relevante og vores eget fill-værktøj. Vi har valgt at holde fast i                   

brugen af ikoner, så der fremstår så lidt tekst som muligt. 

De fastholdte værktøjer er viskelæder, pensel, fill-værktøj, lineal, teleportering og miljøer.           

Udover at re-designe menuen har vi også valgt at opdatere de ekspansive menuer. Hvis              

brugeren nu vælger at bruge penslerne i menuen, vil de blive præsenteret for             

pensel-værktøjer. I de to sider af den ekspansive pensel menu kan brugeren vælge tykkelsen              

på penslen i den ene side og en farvepalet i den anden. I Tilt Brush er der præsenteret en                   
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masse miljøer, som brugeren kan begå sig i, dem har vi valgt at kassere med undtagelse af tre.                  

Der vil nu være seks miljø muligheder, som er tilgængelige herunder rum-verden,            

sne-verden, strand-verden, baghave-verden, ørken-verden, og til sidst en helt blank verden. 

Vi har valgt at lave en omfattende tutorial, eftersom dette ikke allerede er en del af Tilt Brush.                  

Tutorialen består af en bane med optegnede elementer samt en voice-over der forklarer,             

hvordan brugeren interagerer med menuen og løser de stillede opgaver. Dette er med for at               

brugeren hurtigt får de færdigheder der skal bruges for at kunne udfolde deres kreative ideer,               

og hjælpe dem med at tegne i 3D. Hele tutorialen tager kun 5 minutter at gennemføre, så                 

brugeren ikke mister koncentrationen. 
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Perspektivering 

Såfremt vi skulle arbejde videre med projektet, vil vi redesigne VR-hardwaren så den er              
bedre skræddersyet til børn. 

Redsigne af controllere 

Controllerne er gode i deres form og knapperne er godt placeret, men for at at børn kan                 

benytte dem til deres fulde funktion, skal kontrollerne gøres mindre, så de passer til en               

barnehånd. 

Redesign af stramme funktion på headset 

VR-headsettet skal sidde rigtig på brugerens hoved, ellers er billedet sløret for øjnene. Når              

man har et sløret billede kan brugeren opleve svimmelhed, og fordi at oplevelsen ikke føles               

oprigtig vil man ikke opnå immersion. På den nuværende iteration af HTC Vive bruges              

velcro til at stramme og løsne headsettet. Det er ikke den bedste løsning, især ikke når det er                  

børn der skal benytte det, fordi deres hoveder er små. Vi tænker vi vil laver en stramme                 

mekanisme, der strammer headsettet med to hjul man drejer på, og på den måde justere               

headsettet. 
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Skitse til visuel præsentation 
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