
Bilag 1 

 

Emne: Re: VR parachuting 

 

Ebbe Vang 
<ebbevang@ruc.dk
> 

 

tir. 11. feb. 12.38   

til Frederik Røikjær 

Jensen 

 
 

   

Du ser en vedhæftet meddelelse.  
Gmail kan ikke bekræfte ægtheden af vedhæftede meddelelser. 

Her er copy/paste fra mailen benedicte fik 

I skal ikke tage direkte kontakt til Adam, men saml i stedet 

jeres spørgsmål og send dem til mig eller benedicte 

  

Mvh Ebbe 

Hej Benedicte 

Jeg har talt vores muligheder igennem med vores sektion, og vi er alle enige om, at vi er 

meget interesserede i at udsøge mulighederne ved et projekt med RUC. Indledningsvis 

er tankerne at gennemføre et pilotprojekt, hvor formålet er at udsøge mulighederne for at 

mitigere stressorienteret angst såsom højdeskræk. 

  

På Hærens Officersskole er det obligatorisk at kadetterne gennemfører et militært 

faldskærmskursus. Selve kurset foregår ved Jægerkorpset i Aalborg. Kurset kræver at 

kadetterne består en fysisk krævende optagelsesprøve, hvorefter de trænes i ca. en uge 

forud for at kurset afsluttes med tre obligatoriske faldskærmsspring. 

  

Træningen indebærer forskellige øvelser vedrørende udspring og landing med en militær 

faldskærm. Herunder gennemføres der spring fra et tårn, hvor kadetterne behørigt 

fastgjort til en line øver at springe ud af et fly. 
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Erfaringsmæssigt er der kadetter, der er meget udfordret på deres frygt for højder. Ved 

den seneste gennemførelse af kurset havde vi flere kadetter, der ikke gennemførte kurset 

grundet frygt for højder, og generel angst. Dette er noget skolen ser på med stor alvor, 

idet kurset blandt andet har til formål at træne kadetterne til et fremtidigt job, der i 

ekstreme tilfælde rummer livsfarlige momenter. Det er et så væsentligt element i 

officerens kompetencefelt, at dette fremhæves i officersprofilen, der er det værdimæssige 

udgangspunkt for officerer i Hæren. Efter kurset erhverver kadetterne den blå 

faldskærmsvinge, hvilket også er et af det danske officerskorps stærkeste og mest 

tydelige artefakter. Det er derfor en prioriteret aktivitet for Hærens Officersskole at dette 

kursus gennemføres af alle kadetter. 

  

Jeg ser følgende rammer for projektet: 

•         Hærens Officersskole er ved at forespørge kadetkorpset om nogen kunne have 

interesse i at deltage i et pilotprojekt. 

•         Formålet er at forsøge at afhjælpe deres højdeskræk – ikke blot at konstatere at den 

er til stede. 

•         Op til to seancer i RUC VR laboratoriet, kombineret med forskellig empiriudredning. 

Disse skal gerne koordineres sådan at de ligger hensigtsmæssigt ift. 

•         Der kan afsættes op til fem arbejdstimer til projektet. 

•         Der kan være adgang til kadetter, der melder sig frivilligt til deltagelse. 

•         Ved behov kan det undersøges om, der kan observeres ved selve gennemførelsen 

af kurset. 

  

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

  

Bh 

Adam 

  

From: Frederik Røikjær Jensen <frroje@ruc.dk> 

Date: Tuesday, 11 February 2020 at 11.23 

mailto:frroje@ruc.dk


To: Ebbe Vang <ebbevang@ruc.dk> 

Subject: VR parachuting 

  

Hey Ebbe, vi spurgte om det var muligt at komme i kontakt med en informant fra militæret, så vi kunne 

stille dem nogle spørgsmål om hvilke generelle problemer de har erfaret når en eventuel soldat skal ud i 

faldskærmsudspring for første gang. 

 

Du nævnte hertil at der var en tekst af en eller anden art, der muligvis kom ind på nogle af de ting. Teksten 

ville vi være rigtig glade for at få hvis det var muligt. Ellers kan du videresende email til benedicte så vi 

eventuelt kan spørge hende om kontakt?  

 

Mvh Frederik, Kathrine, Daniel, Mikkel & Tobias 
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Interview bilag 

Interviewet er transskriberet ud fra timestamps af optagelserne, hvorunder fejl udtagelser som 

gentagelsen af øh, og eller andre bindeord, er blevet fraredigeret, eller kun indsat én enkelt gang. 

 

Bilag 2 

 

00:05:20 - 00:07:22 

Adam: 

Jeg har svar på dit spørgsmål, det er jo ikke fordi de ikke kan tale for sig selv her og har en personlig 

forventning til det, men øh grunden til at jeg tog initiativ til det her det var I samråd med jeres 

vejleder der hedder benedicte fleron her, det var at jeg var holdfører for det tidligerer hold inden 

på hærens officerskole hvor at Emilie er holdfører for det nuværende hold inden på hærens 

officerskole, og vi har en tendens til altid at fokusere på den fysiske test de skal betså forud for at 

komme ind på kurset, som er rimelig svær, og jeg var så selv studerende, jeg er master studerende 

inde på RUC og var til eksamen I et fag der var øh handler om hvordan man nudger folk til selv at 

tage initativ til at gøre ting og der talte vi meget om hvordan krops (…) som i har derinde i jeres 

klasseværelser. Det andet ben i kan gøre kadetterne klar til at springe faldskærm som er en ikke 

særlig militær vigtig men rent menneskelig utrolig vigtig aktivitet for kadetterne, men det er så 

hvordan man kapere højdeskræk, og ehm, der talte jeg med benedicte om hvordan vi kan mitigerer 

altså mildne effekten af højdeskræk. Det vil sige at der ikke skal være en én til én simulering af et 

faldskærmsspring, men alle kadetter her, er ligesom mig selv  personligt,  en lille smule udfordret 

på højder, så det her er sådan en slags træning, øh lidt ligesom at træning med muskler, så lige 

træne denne amygdala en lille smule, så man ikke er så bange for højder, fordi jeg oplevede 

desværre på mit hold, øh som er årgangen over dem her at der var tre der ikke sprang, fordi at 

deres reptil hjerne tog over og øh så kunne de simpelthen ikke gennemføre det. Også selvom der 

stod tre jæger soldater og prøvede at skubbe dem ud ad flyet, jamen så lignede det en kat der skulle 

i bad, øh og den situation skulle man jo meget nødigt have med de unge. 

 

00:11:36 

Mikkel: 

Har i nogen speciel tanke om, jeg ved ikke om i har hørt om at skulle ud og prøve vr i dag. 



 

Kadet:  

Nå men vi har selv meldt os 

 

Mikkel: 

Nå i har selv meldt jer, nå okay fedt, det vidste vi så ikke, fantastisk. Har i gjort  jer nogle tanker 

om hvad det er som der er i forhold til hvad et kan gøre for jer og ja. 

 

Kadet: 

Altså jeg har prøvet hvor det er sådan et escape room hvor at man var oppe i rummet og der fik 

jeg den her 3D oplevelse og man fik også den her fysiske ubehag, når man tog det af og man blev 

køresyg, men jeg har en fornemmelse af at man skal bevæge sig her, så det glæder jeg mig meget 

til at se om det også virker overbevisende når man også bevæger sin krop og man kan se at eller 

man kan måske mærke en disonans mellem det man ser og det man bevæger 

 

00:12:23 

Kadet: 

Altså jeg er egentligt mest spændt på ting i forhold til om hvad for en effekt det har på mig altså 

bagefter om det rent faktisk virker, for jeg er ikke i tvivl om altså når jeg får brillerne på og ser at 

der skal egentligt ikke særlig meget til, så tror jeg at jeg kan mærke i kroppen at nu er der langt 

ned ikke. Den der følelse man får, måske ikke helt som man vil have den ude i på en planke i 

virkeligheden, men noget derhen af i hvert fald, og altså, om man på en eller anden måde kan 

arbejde med det på den her måde anderledest end hvad man ville kunne ved bare at stille sig ud et 

eller andet sted langt ned og så forskellen af det. 

 

00:13:01 

Kadet: 

Ehm, jeg har prøvet bungyjumping før og det var ikke, jeg kunne ikke springe, jeg var nødt til bare 

at lad kroppen falde forover, men benene gad ikke at træde ud, og jeg tror at øh jeg vil gerne have 

den der fornemelese af at jeg tør godt tage et skridt ud her også fordi at det er nok det jeg frygter 

mest fra flyet, det er at jeg er nødt til at bare læne mig forover istedet for faktisk bare at tage 



springet ud du ved, og hvis man så har en eller anden 3D effekt udenfor forsøget også, altså udenom 

VR brillerne, som gør at hvis det var sådan en planke der, at du så også går på en planke at du får den 

der følelse af at du tør godt at hoppe, så tror jeg vi får ret meget ud af det der. 

 

00:13:51 

Mikkel 

Er der nogen der har sådan svært lidt med højder, at det ikke er nødvendigvis superbehageligt, 

altså der var noget der med bungeejumping der. 

 

00:13:58 

Kadet 

Det er ikke behageligt vil jeg sige, det er det jo ikke at stå deroppe, du får den der sus, som gør at 

man sådan står og okay, tør jeg det her, tør jeg det her, tør jeg det her. Men det handler jo om at 

skubbe sig selv ud det ikke. 

 

00:14:12 

Kadet  

jeg tror vores udgangspunkt er at i alle sammen synes det er en smule ubehageligt så snart man 

kommer lidt op i højden og skal foretage os et eller andet øhm, så jeg tror altså, Det er der vi er 

ikke 

 

00:14:25 

Kadet 2 svarer 

Jeg vil ikke betegne det som højdeskræk, men jeg vil rigtig gerne med i det her og prøve det, for 

at træne det, fordi jeg ved at jeg står i sådan en situation lige omlidt 

 

00:15:04 

Mikkel: 

Men hvor meget vil i skyde på sådan noget som eksterne faktorer for et eksempel vil gøre såsom 

blæsere eller et eller andet som man hænger fast i. Lad os sige i springer faldskærm at man så 



hænger i en eller anden strop som man faktisk bare sætter sig i en eller anden strop, hvor meget vil 

det kunne gøre? 

 

00:15:23 

Kadet: 

Altså jeg tror det ville kunne gøre en del ekstra, vi skal jo springe fra jægertårnet først, jeg ved 

ikke om i har hørt om det, men det er sådan et tårn, ja og jeg tror det kombineret med vr brillerne 

vil nok være en mega realistisk oplevelse og jeg tror det er det der vil rykke mest. 

 

00:19:16 

Mikkel: 

Hvad er det egentligt, Skal det være en fuld simulation fra et fly eller skal det være for et eksempel 

et spring fra et tårn, fordi det er, vi er sådan lidt i tvivl lige nu, og om hvad det egentligt var der 

var den hovedsagelige essens, var det ligeså meget træningen i og springe ud fra flyet hvor det der 

med, hvad nu hvis øh main parachute ikke åbner det kan man jo programmere den til ikke at gøre. 

 

Salen griner 

 

00:19:40 

Mikkel: 

Man kan jo lave alt i spil, det er jo hele pointen med spil, og så sige at main parachute ikke åbner, 

hvad gør man så, så skal man så reagere, eller er det selve den her højde effekt, som er det primære 

fokus, så det er lige så meget den del. 

 

00:19:57 

Kadet: 

Det kommer an på hvad der ligesom er formålet med jeres projekt, og det kommer også an på de 

altså modtagerer i har, og jeg tror for mit vedkommende vil der være at tage skridtet ud af flyet, så 

det ville være den del, og det er derfor jeg tænker at her med jægertårnet ville det være effektivt 

ihvert fald for mit vedkommende  

 



00:20:16  

Leder: 

Men erfaringsmæssigt de gange hvor der ikke er nogen der er sprunget fra flyet, det handler 

simpelthent om bare om det der med at tage skridtet ud af døren. Man har ellers en meget venlig 

og service minded jæger bag sig der forsøger, som typisk hjælper, men der er nogen de øh, de får 

overmenneskelige kræfter, når de skal ud af døren, og så formår de at blive indeni flyet, men det 

er springet ud. Du får lov til at stå i døren hvis du er så heldig at stå forrest i køen. Det er jo otte til 

ti mand der bliver sendt ud per omgang, og det går bare lynhurtigt, øh når de bliver sendt ud, og 

der står du jo som forreste mand i døren i firehundrede meters højde med fødderne udover kanten 

og hvis man står der og ikke er glad for højder så, så er der nogen der bliver rimelig udfordret af 

det ikke.  

 

00:21:13 

Kadet: 

Man kan måske stille og rolig skalere op, sådan så man starter for et eksempel på planken, lad os 

sige en planke derinde, der så går på at næste skridt måske er at tage en tre skridt op ad én trappe 

og så hoppe ned, med VR briller på ned på en terrasse eller et eller andet, så folk reelt for følelsen 

af, okay nu springer jeg ud i noget, nu går jeg, nu springer jeg ud i noget, nu springer jeg ud af et 

fjorten meters tårn sådan så folk har den der følelse af stille og rolig skalering så de ikke bliver 

bange når de står øh lad os sige oppe i tårnet for første gang uden af de VR briller på og prøver 

det. 

 

00:25:08 

Frederik: 

Hvor mange af jer har prøvet det gyldne tårn sådan mere end en gang? 

 

Kadet: 

Been there done that. 

 

Mikkel: 

Var det samme effekt der var, anden gang som første gang? 



 

 

Kadetter svare nej 

 

Frederik: 

Var det nemmere anden gang, eller, og hvorfor prøvede du egentligt ikke den mere end en gang? 

 

Kadet: 

øh så havde jeg prøvede det, det ved jeg ikke, fordi jeg synes jeg var ved at dø, da jeg kom ned, 

jeg kunne ikke trække vejret ved at grine af skræk, så derfor så tænkte jeg at det behøver jeg ikke 

at gøre igen. Det var min reaktion var simpelthen så at jeg grinte så meget at jeg næsten ikke kunne 

trække vejret. 

 

Leder: 

Og i forhold til springet, så er der det at kadetterne kommer igennem tre spring måske fire hvis det 

er heldige og det første spring er altid en kæmpe overvældelse de efterfølgende spring er en mega 

fed oplevelse, så begynder de pludselig at have øjne for hvad der sker og kigger rundt og for og 

begynder at finde telefonerne frem for at tage selfies og kommer i tanke om at de også skal styre 

skærmen og ryger ind i træer. 

 

00:26:21 

Kadet: 

Noget der måske også kan være med, er at det ikke bare starter ved døren og skal springe ud men 

at du også ligesom skal gå det lille stykke indeni flyet altså hen til døren, altså jeg ved jo godt at 

det er lidt men. Det er også det der med at hvis man sidder i pres sig selv til at sådan aktiv gå 

derhen. 

 

00:29:02 

Frederik 

Vil det betyde noget for jer hvis der gik lidt konkurrence i det? 



 

Kadet: 

Jeg bryder mig ikke om det overhovedet, så det skal ikke være nogen konkurrence, for mig for det 

er det rigeligt i forvejen et sted i mig selv, så på den måde så tror jeg at jeg er rigeligt konkurrence 

minded i at jeg skal overvinde den faktor og rent faktisk springe eller stå eller. 

 

00:30:20 

Kadet: 

Det kunne også være level baseret tænker jeg jo, et til ti og så og så dem der kommer de næste 10 

eller et eller andet. 

 

00:31:18 

Kadet: 

Jeg tror også der er en forskel på hvad det er man er bange for, altså mig selv, så handler det mere 

om kortere højder, øh, jeg har prøvet faldskærm og bungeejumping og bungeejumping var så 

meget værre øhm hundrede. Men det er egentligt næsten var på niavuet med bungeejumping det 

var at hoppe ud fra den der femmetervippe ude ved amagerstrandpark. Det var samme følelse jeg 

fik og samme sådan jeg kan ikke helt kontrollere det, jeg tænkte ikke rationelt, der var vand, altså 

det var fem meter. Men altså hvor flyet det er højt oppe det er ikke fordi rammer jorden altså lige 

med det samme, så den der følelse af den er helt anderledes. 

 

00:32:07 

Kadet: 

Altså det virker også, jeg har også prøvet begge dele, og det virker også mindre farligt, fordi det 

er som om min hjerne den kan ikke finde eller forstå konceptet at det rent faktisk er jorden der er 

så langt væk altså så den forsvinder, altså det virker ikke lige så farligt når man står deroppe. 

 

KADET HOLD 2 GRUPPE INTERVIEW BRUG AF VR 

 

00:35:14 



Frederik: 

Hvordan var det? 

 

00:35:20 

Kadet: 

Jeg tror vi blev overasket over i hvert fald os der var på lidt til sidst at, hvis man stod og så på det 

og tænkte ja, men lige så snart man står der selv, jeg kan mærke at jeg ryster stadigvæk og man 

ved jo godt at det kun er tre centimeter du skal hoppe men jeg blev fucking skræmt alligevel. 

 

00:35:52 

Kadet: 

Jeg kunne i hvert fald godt mærke at jeg skulle virkelig kæmpe med mig selv for at sige det er bare 

et spil det her, altså det er ikke virkelighed, husk nu du kan godt den er altså bare tre centimter, 

men stadigvæk det var som om at jeg havde en indre kamp i mit eget hoved om at skulle springe 

eller om jeg ikke skulle springe, øh så det er utrolig hvilken effekt det har, at jeg rent faktisk når 

til det stadie, hvor jeg skal overbevise migselv om at det er fake, det er ikke. 

 

00:36:19 

Kathrine 

Men igen, den kamp, ville vi måske gerne gøre endnu sværre eller endnu mere virkelig, eller hvad 

man skal sige ved at I ikke ved at den kun er tre centimeter. 

 

00:36:28 

Kadet 

Altså jeg tror kampen for mig blev nemmere i og med at jeg vidste at selvom jeg godt følte at der 

var længere ned så vidste jeg jo godt at der kun var et lille bræt, men jeg syntes alligevel at det 

gave sådan en fysiologisk ting der skete med mig da jeg stod deroppe og jeg kunne mærke at min 

puls steg og jeg kunne mærke mine ben begyndte at ryste og jeg kunne mærke sveden i 

håndfladerne og sådan det syntes jeg var vildt. 

 



00:36:54 

Kathrine: 

Og du havde prøvet VR før? 

 

Kadet: 

Nej 

 

00:36:57 

Kadet 

Det kunne være fedt hvis i. det færdigudviklet produkt at i kunne gøre det sådan at den tid vi falder 

om det så kun er en meter eller halv meter hvad i nu finder ud af det kan lykkes med, men at det 

samtidigt at du rammer jorden med VR brillen, så man kunne spile tiden op eller et eller andet, så 

man får den der følelse af du falder og du lander igen, fordi det var sådan helt surrealistisk, det var 

fedt det der med at opleve, okay hele verden den suser forbi dig og du er safe, det er okay. Og det 

er måske meget det Vi kommer til at opleve med dem det der altså med faldskærmen. Det er tre 

sekunder hvor du tænker fuck og så kommer du til at kig og tænke nå, men der er også nogle pæne 

træer og god udsigt og fine køer og sådan noget. 

 

00:37:38 

Frederik: 

Hvis I skulle nævne én ting der var god ved og én ting der var dårligt ved det I har prøvet, hvad 

skulle det så være? Kan vi prøve at starte fra en ende af? 

 

Kadet: 

Altså, så var der det med at vide at der var tre centimer og at der var andre i rummet da det var så 

man kunne høre folk, altså det der med hvis fordi når vi står med det fly, så er der andre mennesker, 

og jeg har en idé om at det larmer sindsygt meget og så det der med at du står inde, det er dig selv, 

der skal tage beslutningen og ikke én ved siden af der siger, prøv nu at hop eller prøv at gør noget 

andet, men det er en selv der skal tage denne beslutning, og nu gør man det, fordi det er helt klart 

sværre at motivere sig selv end at blive motiveret af andre så det er lidt en både og 

 



00:38:20 

Kadet: 

Jeg vil også sig at prøv både for os der skal opleve det senere og dem der står der og laver det, at 

lade os gøre det alene om måske, altså det ved jeg ikke om så kan ligge lyd effekter på heroppe, 

som gør at man så bliver distraheret. Det er fedt med vinden, og det er også fedt at man kan hører 

nogle ting med helikopteren der kommer, men altså pump volumen op så der er lidt svært at tænke, 

for der sker lidt mange ting inde i den her og så vi kan se det før, men jeg synes det virker meget 

bedre end jeg havde regnet med.  

 

00:38:50 

Frederik: 

Var der noget som du synes der var sådan specifikt, sådan du syntes var rigtig godt, var det, det at 

trædde ud på planken, eller var det elevatoren, der kom op, eller var det det at der var en lille bitte 

revne. 

 

00:39:00 

Kadet: 

Det er fedt at man har elevatoren med, så man får den der oplevelse af at du kommer opad, så du 

ikke bare står og skal trædde ud, så du når lige at få bygget noget nervøsitet op nede i maven for 

du kan se uh, og så virkede det også af en eller anden grund at du kunne komme til at trykke på de 

der knap så, da jeg starter så er planken væk, så jeg står bare og kigger ned i ingen ting, og så 

kommer planken, og står jeg der og tænker arh, skal jeg virkelig det? 

 

00:39:25 

Kathrine: 

Men du havde prøvet VR før og sagde noget med at det var en lidt flad fornemelse eller? 

 

Kadet: 

Jamen det var lidt mærkeligt fordi, det var en af de der hvad hedder det, når du bliver puttet ind i 

et rum hvor du skal løse nogle gåder og sådan noget der. Og der skulle man så, det var sådan noget 

teamworks ting, og der skulle man kravle op ad nogle ting, og hvis din makker ikke blev ved med 



at gøre det som din makker gjorde, så røg du ned. Og så røg jeg ned på et tidspunkt og der troede 

jeg at jeg ligesom ville få den der oplevelse af okay, shit man kan se der er langt ned og der er helt 

sort og sådan noget, men altså du røg ned og så skifter billedet med det samme, så du var det 

samme sted. Så der fik man slet ikke den der sug i maven oplevelse. 

 

00:40:04 

Kadet 

Altså jeg synes det er en god pointe det der med at man ligesom bygger noget stemning op ved at 

kører op med elevatoren, men måske ville det være endnu mere effektfuld hvis man også kunne se 

om der så skulle være glas hele vejen rundt eller hvad, så man også får den der fornemmelse af at 

du er virkelig højt oppe. Så det er jo lige som om når du skal op og springe fra en vippe for et 

eksempel, så går du jo også op og bygger en eller anden form for angst op, og så tænker jeg også, 

om man eventuelt kan overveje at gøre det fra sådan en lidt mere tilgængelige højder der også kan 

virke skræmmende som fra en ti meter eller en hvad det nu end kunne være ikke, så det ikke 

behøves at være så højt oppe at man nærmest ikke helt kan fornemme hvor højt du er oppe 

 

00:40:54 

Kadet: 

Jamen meget er det er jo sagt, vi snakkede også lidt omkring det derinde ved siden af, som egentligt 

var den væsentligeste, øhm jeg vil gerne tislutte mig lidt (min med kadet) også, der er to ting i det, 

hvis der er man skal udvikle lidt på det, den ene ting det er at, det er meget virkelighedstro men 

man kan gøre det endnu mere virkelighedstro, jeg kan huske da jeg begyndte at gå ind ad den blå 

dør der, der begyndte min puls allerede at stige lidt, måske fordi det var på vej ind til det lidt 

ukendte, og man ikke havde prøvet det før, men den kunne man godt have arbejdet lidt videre med 

fordi også det vi kommer til når vi bevæger os hen mod flyvemaskinen og alle de ting der som 

begynder allerede at starte nogle tanker der, så hvis benene allerede starter herude, der som er 

tænkt som en enkeltmandsøvelse, så man ikke sidder og fniser ovre i baggrunden og hvad sker der 

nu og sådan noget. Jeg ved selvfølgelig godt at det tager jo tid det hele og man kan jo ikke sætte 

en time af til hver mand, men jeg synes så også nu at øh der er et par stykker mere endnu måske 

kun lige øh femten tyve sekunder, hvis man virkelig skal have fornemmelsen i kroppen og man 

skal ind og påvirke alt hvad man kan fysiologisk i kroppen så vil jeg mene at så skal mere end ti 



femten sekunder, man skal have lov til at opleve oplevelsen og sluge indtrykkende til sig, så man 

kan få den der fornemmelse af, hvad er det jeg har behov for at arbejde med, når det er at jeg 

begynder at mærke at jeg blive påvirket, og der mener jeg at det er ti femten sekunder måske lige 

er i underkanten. 

 

00:42:14 

Kadet: 

Ja altså min oplevelse af det, det var at øhm at jeg faktisk på et tidspunkt havde lyst til at tage 

brillerne af, og det kan godt være at jeg måske er ekstraordinær højdeskræk i forhold til jer andre 

eller det bare virkede helt stærkere bare mig, men da jeg stod imellem valget og skulle springe 

eller vende om, der var jeg bare sådan der, kan jeg ikke bare tage brillerne af, fordi det har jeg 

egentligt ikke lyst til at beslutte mig om, øhm så det syntes jeg fungerede super godt. 

 

 

00:42:47 

Kadet: 

Turen i elevatoren gjorde intet for mig, det var lidt intetsigende, det var først i det at den åbnede, 

“altså okay nu er den der”. Ja det kan godt være at det kan afhjælpes ved det at der kun er glas 

rundt om elevatoren, eller at det bliver taget ned på nogle lavere højder, altså stadig højt, men hvor 

man selv skal gå op ad nogle trapper, eller et eller andet, sådan så der ikke er noget der tager dig 

op, men at du selv går hen mod din frygt. (...) Hvis man skulle målrette det lidt mere efter vores 

faldskærmskursus, så ved jeg at hos jægerne skal man springe fra sådan et tårn som er de her 

femten meter, så ved jeg at man skal gå hele vejen op og sige en remse, det er noget med ens 

efternavn og ligegyldige fakta, og det skal man bare gå og gentage for sig selv for at berolige den 

her angst. (…) så skal du kigge ned på instruktøren og springe ud efter 10 sekunder. Det kunne 

man måske godt prøve at implementere på en eller anden måde, sige nogle ting også står du ved 

siden af og siger nu skal der springes. 

 

00:47:00 

Frederik: 



Tror I at det ville gøre nogen forskel hvis der var spil elementer i? (...) synes i det ville være en 

god ide at der blev gjort lidt konkurrence ud af det? 

 

Kadet 1: 

Hvis I vil målrette det til os, så skal i jo være opmærksomme på at pres, gruppepres og konkurrence 

elementer fylder vanvittig meget for os. Ni ud ti hopper ud af den flyver fordi der står nogen bagved 

som dømmer dig for ikke at hoppe. Så preselementer det ville i hvert fald give noget realisme for 

os. Om det skal være den første del, man kan sige at man todeler det, så man prøver at lade os 

hoppe først så man overvinder bare den frygt, så kan man sige fint nok så går du lige ud, så kommer 

der et nyt scenarie, hvor man skal konkurrere lidt mod hinanden. Der kan være et ur der tikker lidt 

i baggrunden, eller en lyd der siger “kom nu”x4, fordi det er realistisk at det vil være ubehageligt, 

selvfølgelig vil det det. 

 

Kadet 2:  

Jamen jeg tror jeg er lidt i den modsatte grøft. Nu har vi endelig muligheden for at dykke ned i 

nogle af de her følelser der opstår når man står i den her situation og at kunne lære og håndtere 

dem her selv uden at der er de her preselementer. 

 

Kadet 1:  

Det er også det jeg mener med at det skal være to delt, så man ligesom kan stå med det selv også 

prøve det der realisme. For jeg synes helt sikkert at det er det, som det skal bruges til, så man har 

det her frirum til at arbejde med det selv. 

 

00:50:47 

Kadet:  

Ja det er bare en ide, vi skal jo ud og lave det, man kalder død mur i en svømmehal, hvor man skal 

stå og falde bagover. Det ved jeg ikke om man ikke også på en eller anden måde kunne simulere 

en svømmehal. (…) 

 

Kadet 2:  



Ja med hensyn til det her konkurrenceelement, så synes jeg godt at I kan tilbyde begge dele, fordi 

altså jeg kan godt se at man skal kunne have et rum hvor man kan arbejde med individet, men så 

kunne man jo egentlig også bare tage ud i en svømmehal og arbejde med det der. Det ved jeg at 

jeg ikke kommer til, jeg har brug for den der motivation, hvor jeg ved at der ligesom er en gruppe 

som er afhængelig af mig. Selvfølgelig er faldskærmsudspringet for dig selv, men i forbindelse 

med andet træning, med prestur og sådan noget, så er det for gruppen at man springer. Så jeg synes 

altså at der skal kunne være plads til begge dele. Både at du kan komme her og arbejde for dig 

selv, men også i et scenarie hvor der er en gruppe som er afhængig af dig. Det behøver ikke være 

noget negativt ladet, med “jamen så er du ikke en rigtig officer”. (...) 

 

00:54:20 

Kadet: 

Tænker i på ligesom at have sådan en kontrolfase, hvor I rent faktisk ser på om det har haft en 

effekt på folk 

 

00:58:30 

Tobias: 

Jamen selvfølgelig det er et problemorienteret projekt, og vi vil ligesom gerne kunne afhjælpe med 

det at I skal hoppe ud og sådan noget. Nu har vi ikke alverdens tid til at få det til at fungere, men 

vi hørte jo på den anden gruppe at de mente at det ville hjælpe dem mest, hvis de kunne få en 

simulering af at hoppe ud af flyet. Nu har de selvfølgelig ikke været inde og få planken til 

sammenligning, men det ville jeg gerne høre hvad tænker i om det, hvad ville være bedst? 

 

Kadet:  

Altså for mit vedkommende så ville det være ligegyldigt om det er ud af et fly eller om jeg skal 

ind i et rum, hvor jeg ved at jeg skal et eller andet, op i noget højde med et eller andet jeg ikke ved 

hvad er. Så skal det nok blive triggered, det er helt sikkert. Når jeg tænker over det så er det lige 

så vigtigt at der bliver tilføjet de elementer som vind eller noget du ikke rigtig ved hvad er. Det er 

de ting som er så meget, bare det er virkelighedstro og så tæt på som overhovedet muligt. 

 

00:59:55 - 01:01:35 



TSMA: 

Ja men nu tænker jeg nemlig også, fordi vi snakkede om, du mente, at der var noget med 

opbygningen, til at man ligesom kommer ud på planken for eksempel ikke, at opbygningen betyder 

også enormt meget, og så har vi så, altså egentlig så er det, ligesom du har en film, det er det 

visuelle, det er lyden, og så her i VR så har vi også nogle andre elementer, som for eksempel det 

du kan mærke planken, når du går på den, og du kan mærke vinden, ikke, det er de her ekstra 

elementer, som ligesom kommer ind her, øh. Og der er selvfølgelig... du siger, at du øh, hoppet 

gav dig ikke så meget? 

 

Kadet 1: 

Jeg siger, jeg vil ikke tro, jeg vil ikke tro, at det, det jeg skulle dét, altså det at stå der, for det kunne 

jeg mærke (…) så skal der stå en ved siden af, jeg vitterligt skal kunne se, der siger “hop” altså, 

og så skal det være så virkelighedstro som overhovedet muligt. 

 

TSMA:  

Og så skulle der måske også være øh noget mere sådan følelsesmæssigt, at du kan mærke det i 

kroppen, når du hopper ud, hvis det så skulle være med? 

 

Kadet 1:  

Lige præcis, men der skal være en handling der, jeg skal lande ned altså. 

 

Kadet 2:  

Altså for mig ville det jo bare meget være at få den der selvtillid til at kunne handle i højder. Det 

behøver altså ikke at være at det skal være ud af flyet og alt sådan noget der, det skal bare være 

det der med at skulle gøre nogle ting, mens vi er højt oppe. Om det så er planken her, der er mega 

høj, eller om det er på 15 meter og om det er en halv meter man falder eller om det er tre meter på 

en madras, det, det er sgu lidt lige meget. Det er dét der med: højt op og agér i det og få den 

selvtillid. 

 

TSMA:  



Men der skal ligesom øh... Sådan som jeg kan forstå det, så skal der ligesom være noget opbygning 

og noget pay-off i form af at pay-off'et er så øh den her med at jeres højdeskræk ligesom bliver 

triggered på en eller anden måde? 

 

Kadet 2:  

Mhm. 

 

TSMA:  

Ja, okay. 

 

01:01:47 - 01:05:36 

FRJ:  

Nu spurgte jeg det andet hold, om der var nogen, der havde prøvet Det Gyldne Tårn, øh, mere end 

to gange? 

(…) 

 

Kadet 2:  

Jamen altså, det kommer jo også an på, altså jeg elsker jo forlystelser. Jo højere, jo vildere, des 

bedre. Men, men jeg kan ikke... Det er det der med, at jeg skal gøre noget. Jeg skal hoppe, jeg skal 

røre ved noget, jeg skal, jeg skal bevæge mig i højden. Det er dét, der er galt. Altså Det Gyldne 

Tårn, fedt, flot udsigt, wuhu det er sjovt, ned igen. Altså det... det rører mig overhovedet ikke. 

 

KKA:  

Ja, men vi har også snakket lidt om faktisk, om en af de udfordringer, der er ved at skulle hoppe 

ud af et fly også er det her med, altså sådan, at man skal, altså, udløse den her faldskærm? Er det 

også en af de...? 

 

Kadet 2: 

Den udløser sig selv. 

 

Kadet 3:  



Ja, den klarer det hele selv, altså. Vi stiger vitterligt bare ud af den dør der. 

 

Kadet 2:  

Du har vist en nødfaldskærm, du kan hive i, men du skal hoppe ud, så skal du kigge op – hvis der 

ikke er en skærm, så skal du hive her, hvis der er en skærm, så skal du bare have det lækkert. Prøve 

at lade være med at ramme træerne. 

 

KKA:  

Okay, så det er ikke en af udfordringerne. 

 

Kadet 2:  

Nej, det er det der, altså det er at tage skridtet ud. Du skal ikke gøre andet end at bare tage det 

skridt ud. 

 

KKA:  

Løber man ud eller hopper man bare lige? 

 

Kadet 3:  

Nej. 

 

Kadet 2:  

Du står i en lang, lang linje, og så kan du se dig selv komme tættere og tættere på døren. 

 

Kadet 3:  

Ej, vi kan finde en video af det, så kan I måske bedre se det. 

 

KKA:  

Ja. 

 

Kadet 2:  

Prøv at tage den video af ham der, der hænger fast i snoren. 



 

Kadet 3:  

Ja nemlig, for så kan I se det og så... Så hvis I selv er lidt højdeskræk, jamen hvordan fanden ville 

I selv have det, hvis I fik at vide, jamen I skal gøre det her, det skal I gøre, altså der er ikke nogen 

vej... I kan ikke sige “nej, det vil jeg ikke”, I skal gøre det. Hva... Altså hvad skaber det af 

fornemmelse inde i en selv? Det er lidt det, jeg selv står med, altså. Der er ikke nogen vej udenom 

her og sige “jamen, det vil jeg ikke”. Det skal du gøre. 

 

Kadet 2: Der er det nok også handler det om for os at få skabt den her selvtillid. For der er ikke 

noget mindre fedt end at stå der og bare føle sig som Jordens største kujon, men rent faktisk at 

kunne føle en eller anden, en eller anden tryghed eller selvsikkerhed i at det skal nok gå eller et 

eller andet i den dur, ik. Og for mig der handler det heller ikke om, at det skal være et fly, men lige 

så meget at jeg kan se noget, og jeg skal derned, øh... Så man ligesom har udsyn nedadtil, og det 

gør det jo bare endnu værre, hvis man står på en planke, ik, hvor du har til alle sider. 

 

Kadet 4: Jeg tænker lidt, hvis det skal hjælpe mig, så skal det være lidt ligesom, øh... En af de ting 

vi ser i forsvaret, at det er man skal “train to fight”. Jeg skal gerne kunne fornemme, at jeg har 

stået i den her situation før og været tændt før, for ligesom at kunne komme ud over det. Andet 

end når jeg står der første gang, så er det første gang, jeg tænker de tanker. Jeg vil hellere, og det 

er også mere rent spilleteknisk, jeg vil hellere stå og kigge ud af en flyvemaskine og se tingene – 

nu går det ikke så stærkt, øh, nede på Jorden, når man er i den, men i højden – men jeg vil hellere 

stå og kigge ud af flyvemaskinen, end jeg vil stå på en planke og kigge til siderne og ned. Det var 

en meget ubehagelig oplevelse for mig i hvert fald, dén øvelse herinde. Men jeg kunne sagtens se 

et set-up, som vi snakkede om tidligere, hvis man gjorde det mere virkelighedsnært, man kommer 

alene ind i rummet, man går måske op ad nogle trapper eller et eller andet, og man har et eller 

andet, man skal over i en dør, fordi det er én af tingene, at man skal springe ud af siden på flyet, 

og det andet er, at man skal springe ud af en rampe, og det ser I også i videoen. Men for mig giver 

det mere at have stået i situationen og have været så virkelighedsnært som overhovedet muligt, til 

når jeg står deroppe i virkeligheden og kan bruge mine tanker og bruge det, som jeg har haft 

igennem VR. Og sige “okay, jeg har jo stået her før. Hvad var det egentlig, jeg tænkte? Hvorfor 

tænkte jeg, som jeg gjorde?” 



  

KKA: Ja, for man kan sige, du har aldrig stået på en planke før. 

 

Kadet 4: Præcis, altså... jeg kommer ikke til at stå på sådan en planke der i et højhus på et 

tidspunkt. Men jeg kommer til at stå oppe i et fly, så det vil jeg hellere opleve. 

 

Kadet 2: Men jeg ville bare frygte, at så havde jeg prøvet det i VR, og jeg tænkte “okay, jamen 

jeg ved jo, at det ikke er farligt, jeg ved, at jeg maks. falder et par meter”, og jeg så står deroppe 

ægte, og jeg ikke kan genskabe den, så ville jeg jo... Altså jeg ville næsten føle, at jeg ville blive 

mere presset. 



Bilag 3 

 

Stramt Struktureret computerstøttet ekspertinterview, med de to holdledere 

fra officersskolen. 

 

Hvilke generelle problemer er der tale om, når en kadet ikke vil springe ud? 

Den generelle udfordring er, at kadetten som oftest ikke har prøvet at håndtere højder, som dem 

der er en del af et faldskærmsudspring. De står derfor for første gang overfor at skulle håndtere en 

højde på ca. 400m, ud fra hvilken de også skal springe. Springet sker derudover på den måde, at 

de stiller sig op, når de får besked herpå, og de derefter bevæger sig frem på række og skubbes ud 

af flyet, hvis ikke de selv kan håndtere det at springe ud af døren. 

 

Hvordan forbereder I kadetterne på deres første udspring? 

Vi forbereder kadetterne på den måde, at de bliver sat til at gennemføre flere elementer under 

uddannelsen, der udfordrer deres mod. Herunder også håndteringen af højder. Hensigten hermed 

er at flytte deres grænser gradvist, således hver enkelt bliver udfordret, men med en følelse af 

succes undervejs. 

 

Hvilke øvelser indgår i denne forberedelsesprocess? 

Udspring fra vipper eller bygninger og ud i vand. Bevægelse i højder. Generel udfordring af mod 

og håndteringen heraf. 

 

Hvordan løses problemer typisk i situationen, hvad siger I til kadetten, der er usikker i at 

springe ud? 

Det er ikke et særlig pædagogisk miljø, hvorfor kadetten fysisk hjælpes (skubbes) ud af døren. Der 

er ikke mulighed for samtaler undervejs i flyet - der er alt for megen larm. 

 

Hvilke kriterier bedømmer i jeres kadetters indsats ud fra? 

At springe ud eller ikke springe ud. Det er meget sort på hvidt. Hvis nogen så har håndteret det 

særligt godt eller skidt, bliver det naturligvis noteret. 

 

Hvad fortæller kadetten om oplevelsen før vs. efter udspringet? 



Stor nervøsitet og måske angst for enkelte afløses af lettelse og glæde ved oplevelsen. Der en stor 

succesoplevelse forbundet ved at gennemføre springene. 

 

Tænker De, at virtual reality vil have en effekt på, hvordan jeres kadetter tilgår deres første 

udspring? 

Det er der absolut en mulighed for, at det kommer til at have. Det kræver dog en stor grad af 

virkelighedstro omstændigheder. 

 

Hvornår eller i hvilken højde anbefales det at trække faldskærmen efter udspring, er der 

nogen variation herunder, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis den trækkes for tidligt? 

Det er kun static line spring. Det vil altså sige, at kadetten ikke selv udløser skærmen, da en line 

udløser umiddelbart efter at flyet forlades. Det kan dog være relevant at se på brugen af 

reserveskærmen, da det jævnligt sket, at denne skal udløses. Det sker manuelt af kadetten selv. 



Bilag 3 

 

Hvilke generelle problemer er der tale om, når en kadet ikke vil springe ud? 

Det er tale om modet til at tage springet. Alle vil gerne, og det er et enormt anerkendende element 

ved at gøre det, men nogle er simpelhen ikke "modne, selvsikre eller viljestærke" nok til at gøre 

det. 

 

Hvordan forbereder I kadetterne på deres første udspring? 

Vi gennemfører meget fysisk træning og har lige iværksat nogle træningselementer, der skal 

udfordre kadetterne til at rykke deres grænser for hvad, de synes er urart - det betyder, at vi gennem 

hårdt fysisk pres, kolde og våde gennemgøre komplekse gruppeorienterede opgaver for at tvinge 

kadetterne til at rykke deres grænser. 

 

Hvilke øvelser indgår i denne forberedelsesprocess? 

Hård fysisk træning mens kadetterne er eller har været i vand og derfor er våde og kolde. 

 

Hvordan løses problemer typisk i situationen, hvad siger I til kadetten, der er usikker i at 

springe ud? 

Gennem ro og tale. Det handler meget for os om at skabe et trygt rum for at bearbejde den intuitive 

frygt. 

 

Hvilke kriterier bedømmer i jeres kadetters indsats ud fra? 

Forsvarets FOKUS kompetencer. 

 

Hvad fortæller kadetten om oplevelsen før vs. efter udspringet? 

At det er en fantastisk oplevelse. 

 

Tænker De, at virtual reality vil have en effekt på, hvordan jeres kadetter tilgår deres første 

udspring? 

Ikke den måde som det er gennemført idag. For os skal det handle om de menneskelige aspekter - 

altså vi skal sætte rammerne og derved lægge VORES fokus på den håndtering af frygten, som 

kadetten skal arbejde videre med. 



 

Hvornår eller i hvilken højde anbefales det at trække faldskærmen efter udspring, er der 

nogen variation herunder, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis den trækkes for tidligt? 

Det udløser selv, men vi springer fra 400 m. 
  



Bilag 4 

 

Overordnet til vores scripts har vi som det første brugt Unity Documentation under XR input til at 
finde relevant information om hvordan hver funktion i scriptet fungerer og kobles sammen med 
headsettet. Det følgende link er til Unity XR input, hvor der endvidere kan hentes informationer 
om specifikke emner. Derfor har vi valgt at placere dette link her, fordi alternativet ville være at 
linket ville hører til langt de fleste linjers kode. 
https://docs.unity3d.com/Manual/xr_input.html?fbclid=IwAR2JsX13riaGJuPHz4ARKkIttxLMp
Leh11ugMUDM7VMTm5p5PSy3gn6AIKQ 

Med dette link har vi derfor kunne finde langt det meste vi skulle bruge, hvor vi udover dette har 
kunne spørge Ebbe Vang til hjælp med de dele af koden vi ikke selv kunne få til at virke. 

Udover dette link, er der yderligere kilder til scriptet HandPresent. 

  

MovementProvider 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.XR; 

using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 

  

// Dette Script har til formål at give spillers camera bevægelse i form af kontroller 

kontrol og at spilleren har gravity 

  

public class MovementProvider : LocomotionProvider 

    // Scriptet hedder movementProvider, fordi det har til formål at muliggøre bevægelse. 

    

{ 

    public float speed = 1.0f; 

    // speed er den hastighed cameraet bevæger sig med hvis spilleren bruger kontrolleren 

til at bevæge sig med, ved at være public kan denne værdi ændres uden at åbne scriptet. 

  

    public float gravityMultiplier = 1.0f; 

// gravityMultiplier er den hastighed spilleren falder med hvis spilleren bevæger sig ud 

over en kant 

  

https://docs.unity3d.com/Manual/xr_input.html?fbclid=IwAR2JsX13riaGJuPHz4ARKkIttxLMpLeh11ugMUDM7VMTm5p5PSy3gn6AIKQ
https://docs.unity3d.com/Manual/xr_input.html?fbclid=IwAR2JsX13riaGJuPHz4ARKkIttxLMpLeh11ugMUDM7VMTm5p5PSy3gn6AIKQ


    public List<XRController> controllers = null; 

 // Denne liste er så der under components kan trækkes prefabs ind, hvor vi har valgt at 

trække den venstre kontroller ind så vi styrer bevægelsen med den kontroller 

  

    private CharacterController characterController = null; 

    private GameObject head = null;    

  

    protected override void Awake() 

    { 

        characterController = GetComponent<CharacterController>(); 

        head = GetComponent<XRRig>().cameraGameObject; 

// Her definerer vi characterController til componentet fra Unity 

       // her vælger vi at head skal være vores kamera 

    } 

  

    private void Start() 

    { 

        PositionController(); 

    } 

  

    private void FixedUpdate() 

    { 

        PositionController(); 

        CheckForInput(); 

        ApplyGravity(); 

    } 

  

    private void PositionController() 

    { 

        float headheight = Mathf.Clamp(head.transform.localPosition.y, 1, 2); 

        // Fordi at brugere af spillet har forskellige højder, skal headsettet finde være 

fleksible i forhold til y værdien af headsettet 



  

        characterController.height = headheight; 

        // her sætter vi cameraets y værdi til at være spillerens aktuelle y værdi 

  

        Vector3 newCenter = Vector3.zero; 

        // Eftersom spilleren kan bevæge sig i 3 dimensioner, skal vi bruge Vector3 

  

        newCenter.y = characterController.height / 2; 

        newCenter.y += characterController.skinWidth; 

  

        newCenter.x = head.transform.localPosition.x; 

        newCenter.z = head.transform.localPosition.z; 

  

        characterController.center = newCenter; 

    } 

  

    private void CheckForInput() 

    { 

        foreach (XRController controller in controllers) 

        { 

            if (controller.enableInputActions) 

                CheckForMovement(controller.inputDevice); 

        } 

        // Eftersom at vi har muligheden for at bevæge med flere kontrollere, skal vi tjekke 

om der der er nogen input fra hver af dem 

    } 

  

    private void CheckForMovement(InputDevice device) 

    { 

        if (device.TryGetFeatureValue(CommonUsages.primary2DAxis, out Vector2 position)) 

            StartMove(position); 



        // Med vores kontrollere kan vi kun bevæge os i 2 dimensioner eftersom at headsettet 

styre den tredje dimension 

        // Der tjekker det om vi bevæger os, og derefter bevæger spilleren afhængigt af den 

tidligere position 

    } 

  

    private void StartMove(Vector2 position) 

    { 

        Vector3 direction = new Vector3(position.x, 0, position.y); 

        Vector3 headRotation = new Vector3(0, head.transform.eulerAngles.y, 0); 

        direction = Quaternion.Euler(headRotation) * direction; 

        // Her laver vi to nye Vector3 fordi bevægelse skal tage udgangspunkt i hvilken vej 

headsettet peger 

        // Derudover så bruger vi også vejen headsettet peget til at bestemme hvordan vores 

snap med højre kontroller fungerer 

        //Quaternion.Euler er fungerer med Vector3 til at skabe muligheden for at dreje 

kameraets vinkel med brugen af kontrollere 

  

        Vector3 movement = direction * speed; 

        // Her bruger vi så den speed vi tidligere har valgt til at bestemme hvor hurtigt 

spilleren skal bevæge sig den vej kameraet peger 

        characterController.Move(movement * Time.deltaTime); 

        // Time.deltaTime bruges til at bevægelse tager højde for bevægelsen siden sidste 

frame således at der bliver beholdt en konstant hastighed 

    } 

  

    private void ApplyGravity() 

    { 

        Vector3 gravity = new Vector3(0, Physics.gravity.y * gravityMultiplier, 0); 

        gravity.y *= Time.deltaTime; 

  

        characterController.Move(gravity * Time.deltaTime); 

        // Vores tyndgekræft bliver sat på spilleren, som ligesom med bevægelse gør brug 

af Time.deltaTime for at farten forbliver konstant 

    } 



    

} 



PlayerAttach 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

  

public class PlayerAttach : MonoBehaviour 

{ 

    public GameObject Player; 

    // Her bliver valget om hvad der er spilleren sat ind inde i Unity, hvilket i vores 

tilfælde er XRRig'et 

  

  

    private void OnTriggerEnter(Collider other) 

        // Dette script er tilføjet til vore Cart, hvor der er en Collider. 

        // other betyder derfor i denne sammenhæng alt andet der kolliderer med denne Cart 

    { 

        if (other.gameObject == Player) 

        { 

            Player.transform.parent = transform; 

        } 

    } 

        // Her vil det i vores tilfælde være "Hvis det andet gameObject er XRRig'et, så 

skal XRRig'et laves om til at være et child af Cart'en 

  

  

    private void OnTriggerExit(Collider other) 

    { 

        if (other.gameObject == Player) 

        { 

            Player.transform.parent = null; 

        } 



        

    } 

// Her foregår så det modsatte, hvis XRRig'et ikke kolliderer med Cart'en så skal XRRig'et 

ikke være et child af Cart'en. 

} 



HandPresent 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.XR; 

  

// Dette script bruger vi til at styre vores hænder, samt muligheden for at vælge om det 

skal være hænder eller kontrollere 

// Dette script bliver brugt til et prefab vi selv har lavet og fremgår derfor kun under 

prefabbet 

  

public class HandPresent : MonoBehaviour 

{ 

    public bool showController = false; 

    // Muligheden for at vælge i Unity om det skal være hænder eller kontroller 

  

    public InputDeviceCharacteristics controllerCharateristics; 

    // Bruges til at vælge hvilken device vi har at gøre med, med venstre hånd, skal der 

unity vælges controller og left 

  

    public List<GameObject> controllerPrefabs; 

    // Her ligger vi de forskellige kontrollere fra forskellige VR Headsets ind 

  

    public GameObject handModelPrefab; 

    // Her ligger vi den model af en hånd ind vi ønsker at bruge 

  

    private InputDevice targetDevice; 

    private GameObject spawnedController; 

    private GameObject spawnedHandModel; 

    private Animator handAnimator; 

  



    void Start() 

    { 

        TryInitialize(); 

    } 

  

  

    void TryInitialize() 

    { 

        List<InputDevice> devices = new List<InputDevice>(); 

        InputDevices.GetDevicesWithCharacteristics(controllerCharateristics, devices); 

        // Her finder vi ud hvilket headset og dermed hvilke kontrollere vi har med at gøre 

  

        foreach (var item in devices) 

        { 

            Debug.Log(item.name + item.characteristics); 

        } 

        // Her for vi printet ud hvilke input enheder der er aktive og hvilke muligheder 

vi har med disse i Unity's log således at vi kan se hvad den tracker 

  

        if (devices.Count > 0) 

        { 

            targetDevice = devices[0]; 

            GameObject prefab = controllerPrefabs.Find(controller => controller.name == 

targetDevice.name); 

            if (prefab) 

            { 

                spawnedController = Instantiate(prefab, transform); 

            } 

            else 

            { 

                Debug.LogError("Did not find a controller model"); 

                spawnedController = Instantiate(controllerPrefabs[0], transform); 

            } 



            // Hvis vi vælger at bruge kontrollere finder denne funktion ud af hvilket 

headset det er og ser om der er en kontroller der passer med navnet 

            // Hvis dette er tilfældet vælges denne kontroller 

            // Er dette ikke tilfældet, bliver det printet i Unity's log, hvorefter standard 

controlleren bliver valgt. 

  

            spawnedHandModel = Instantiate(handModelPrefab, transform); 

            handAnimator = spawnedHandModel.GetComponent<Animator>(); 

            // eftersom at hænderne har animationer på sig, kalder vi Animator Controlleren 

        } 

    } 

  

  

    void UpdateHandAnimation() 

    { 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out float triggerValue)) 

        { 

            handAnimator.SetFloat("Trigger", triggerValue); 

        } 

        else 

        { 

            handAnimator.SetFloat("Trigger", 0); 

        } 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.grip, out float gripValue)) 

        { 

            handAnimator.SetFloat("Grip", gripValue); 

        } 

        else 

        { 

            handAnimator.SetFloat("Grip", 0); 

        } 

        // Vores Animationer kan aktiveres med brugen af hendholdvis trigger og gripper 

knapperne på kontrolleren 



        // Disse to knapper er float fordi spilleren selv kan justere hvor meget den enkelte 

knap skal være trygget ind 

    } 

    

    void Update() 

    { 

  

        targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.primaryButton, out bool 

primaryButtonValue); 

        if (primaryButtonValue) 

            Debug.Log("Pressing Primary Button"); 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.secondaryButton, out bool 

secondaryButtonValue) && secondaryButtonValue) 

            Debug.Log(" Pressing Secondary Button"); 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out float triggerValue) 

&& triggerValue > 0.1f) 

            Debug.Log("Trigger pressed " + triggerValue); 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.grip, out float gripValue) && 

gripValue > 0.1f) 

            Debug.Log("Grib pressed " + gripValue); 

        if (targetDevice.TryGetFeatureValue(CommonUsages.primary2DAxis, out Vector2 

primary2DAxisValue) && primary2DAxisValue != Vector2.zero) 

            Debug.Log("Primary Touchpad " + primary2DAxisValue); 

        // for at teste om de forskellige knapper og joystick var aktive for vi Unity til 

at printe hver gang kontrolleren for input i Unity's log 

  

        if (!targetDevice.isValid) 

        { 

            TryInitialize(); 

        } 

        // hvis programmet ikke for input fra kontrollerne, hvilket kan ske hvis 

kontrollerne er løbet tør for strøm eller ikke er blevet aktiveret endnu 

        // så prøv TryInitialize igen 

        // ellers 

        else 



        { 

            if (showController) 

            { 

                spawnedHandModel.SetActive(false); 

                spawnedController.SetActive(true); 

            } 

            else 

            { 

                spawnedHandModel.SetActive(true); 

                spawnedController.SetActive(false); 

                UpdateHandAnimation(); 

            } 

            // Vælger endten kontroller eller hænder udfra hvad brugeren har valgt i Unity 

            // Hvis hænder så opdater også animationen på hånden. 

        } 

    } 

} 

  

Til dette script har vi udover Unity Documentation brugt vejledning af youtube kanalen VR 

with Andrew som har en treparts video som gennemgår brugen af hænder. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihG5nE0thW0&t=7s 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihG5nE0thW0&t=7s


ColorChanger 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 

  

// Dette script bruger vi til at skifte farven på knappen når der bliver interageret med 

den, for at give en visuel reaktion på kontakten 

public class ColorChanger : MonoBehaviour 

{    

    public Material selectMaterial = null; 

    // Her sættes den farve ind så der ønskes knappen skal laves om til når knappen 

interageres med 

  

    private MeshRenderer meshRenderer = null; 

    private XRBaseInteractable interactable = null; 

    private Material originalMaterial = null; 

  

    private void Awake() 

    {                                        

        meshRenderer = GetComponent<MeshRenderer>(); 

        originalMaterial = meshRenderer.material; 

  

        interactable = GetComponent<XRBaseInteractable>(); 

        interactable.onHoverEnter.AddListener(SetSelectMaterial); 

        interactable.onHoverExit.AddListener(SetOriginalMaterial); 

        // Her lader vi knappen finde ud af om vi interagerer med den hvor den så skifter 

farve og hvornår vi så giver slip på knappen igen for så at skifte tilbage igen. 

    } 

  

    private void OnDestroy() 

    { 



        interactable.onHoverEnter.RemoveListener(SetSelectMaterial); 

        interactable.onHoverExit.RemoveListener(SetOriginalMaterial); 

    } 

  

    private void SetSelectMaterial(XRBaseInteractor interactor) 

    { 

        meshRenderer.material = selectMaterial; 

  

    } 

  

    private void SetOriginalMaterial(XRBaseInteractor interactor) 

    { 

        meshRenderer.material = originalMaterial; 

    } 

  

    

} 



HandButton 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.Events; 

using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 

using UnityEngine.Audio; 

  

public class handButton2 : XRBaseInteractable 

{ 

    public UnityEvent OnPress = null; 

  

    private float yMin = 0.0f; 

    private float yMax = 0.0f; 

    private bool previousPress = false; 

    private float previousHandHeight = 0.0f; 

    private XRBaseInteractor hoverInteractor = null; 

    

    private Animator containerAnimator; 

  

    public GameObject container; 

  

    GameObject elevator1Sound; 

    GameObject radio1Sound; 

  

    private bool hasBeenPushed = false; 

  

    protected override void Awake() 

    { 

        base.Awake(); 



        onHoverEnter.AddListener(StartPress); 

        onHoverExit.AddListener(EndPress); 

        elevator1Sound = GameObject.FindGameObjectWithTag("EngineAudio1"); 

        radio1Sound = GameObject.FindGameObjectWithTag("Radio1"); 

// onHoverEnter og onHoverExit finder vi ud af hvornår der bliver interageret med knappen 

  

        // i elevator1Sound og radio1Sound finder vi gameObjects i Unity ved at gøre brug 

af deres tag som kan tilføjes til objecter i inspector 

    } 

  

    private void OnDestroy() 

    { 

        onHoverEnter.RemoveListener(StartPress); 

        onHoverExit.RemoveListener(EndPress); 

        // stop med at lytte 

    } 

  

    private void StartPress(XRBaseInteractor interactor) 

    { 

        hoverInteractor = interactor; 

        previousHandHeight = GetLocalYPosition(hoverInteractor.transform.position); 

        previousPress = true;        

        // når knappen bliver interageret med bliver knappens y værdi kædet sammen med 

håndens y værdi for at det visuelt kan ses at spilleren trykker på knappen 

  

        Debug.Log("start press"); 

        

        if (!hasBeenPushed) 

        { 

            radio1Sound.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

            elevator1Sound.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

            hasBeenPushed = true; 

        } 



        // hvis knappen er blevet trykket og ikke er blevet trykket på før, så skal disse 

lydkilder afspilles 

  

        //FindObjectOfType<EngineAudio>().Play("Engine1"); 

        //FindObjectOfType<C1RA>().Play("RisingSun") 

  

    } 

  

    private void EndPress(XRBaseInteractor interactor) 

    { 

        hoverInteractor = null; 

        previousHandHeight = 0.0f; 

  

        previousPress = false; 

        SetYPosition(yMax); 

  

        Debug.Log("endpress"); 

        

        // nulstiller alle værdier som er blevet tilføjet til knappen mens den er blevet 

interageret med 

    } 

  

    void Start() 

    { 

        GameObject elevator = GameObject.FindGameObjectWithTag("Container1"); 

        // find objectet i hierachi med tagget Container1 så vi kan bruge det i dette script 

        

        containerAnimator = elevator.GetComponent<Animator>(); 

        // her kalder vi at der skal være mulighed for at afspille en animation 

  

  

        SetMinMax(); 



        Debug.Log("findinf elevator"); 

        this.container = GameObject.FindGameObjectWithTag("Container1"); 

  

    } 

  

    private void SetMinMax() 

    { 

        Collider collider = GetComponent<Collider>();        

        yMin = transform.localPosition.y - (collider.bounds.size.y * 0.5f); 

        yMax = transform.localPosition.y; 

        // for at vi kan interagerer med knappen skal den havde en collider, og her bruger 

vi collideren til at sætte hvor meget knappen kan bevæge sig 

        // 0.5f er at knappen kan bevæge sig halv den egens y værdi ned. Så afhængig af 

denne værdi kan der styres hvor meget bevægelse knappen skal havde 

    } 

  

    public override void ProcessInteractable(XRInteractionUpdateOrder.UpdatePhase 

updatePhase) 

    { 

        if (hoverInteractor) 

        { 

            

            float newHandHeight = GetLocalYPosition(hoverInteractor.transform.position); 

            float handDifference = previousHandHeight - newHandHeight; 

            previousHandHeight = newHandHeight; 

            float newPosition = transform.localPosition.y - handDifference; 

            // hvis der bliver interageret holder vi her øje med hvor hånden befinder sig 

således at vi hele tiden ved hvad y værdi skal være 

            

            containerAnimator.Play("CartUp1"); 

            // her bliver animationen af Cart'en aktiveret 

  

            SetYPosition(newPosition); 



            

            CheckPress(); 

        } 

  

    } 

  

    private float GetLocalYPosition(Vector3 position) 

    { 

        Vector3 localPosition = transform.root.InverseTransformPoint(position); 

        return localPosition.y; 

        // her sørger vi for at verdenspositionen af knappen bliver en lokal position 

således at vi har styr på hvor knappen befinder sig 

        

    } 

  

    private void SetYPosition(float position) 

    { 

        Vector3 newPosition = transform.localPosition; 

        newPosition.y = Mathf.Clamp(position, yMin, yMax); 

        transform.localPosition = newPosition; 

        // her bliver knappens y værdi sat til at kunne bevæge sig i mellem yMin og yMax 

    } 

  

    private void CheckPress() 

    { 

        bool inPosition = InPosition(); 

        if (inPosition && inPosition != previousPress) 

        { 

             

            OnPress.Invoke(); 

            Debug.Log("ACTION2"); 

            



        } 

        // Dette gør vi for at sikrer os at knappen kun bliver trykket 1 gang for hver gang 

vi interagere med knappen 

        previousPress = inPosition; 

    } 

  

    private bool InPosition() 

    { 

        float inRange = Mathf.Clamp(transform.localPosition.y, yMin, yMin + 0.1f); 

        return transform.localPosition.y == inRange; 

       // her finder vi ud af om knappen er i en position til at kunne blive trykket på, 

og derfor bliver der returneret er svar på enten ja eller nej 

    } 

} 


	Du ser en vedhæftet meddelelse.

