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Abstract 

The purpose of this project is to study and examine the use of Virtual Reality at Danish Higher 

Educational Institutions, for their online classes and courses. The report seeks to clarify what 

type of technology Virtual Reality is, and how a future implementation can be achieved through 

distance learning. To meet these ends, the theory of distance learning, as posited by American 

philosopher Hubert Dreyfus, is analyzed in relation to existing knowledge and insights of the 

initial Danish Covid-19 lockdown, in the spring of 2020. Furthermore, certain concerns related 

to the use of VR for prolonged periods of time can arise. Therefore, a discussion relating itself 

to these matters is presented towards the end of the paper. Finally, a conclusion that summarizes 

all our findings related to a possible implementation in regards to distance learning is 

formulated. 
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1. Indledning og problemfelt  

Hvad hvis du endelig fik muligheden for at opnå det uopnåelige? At kunne gå på Månen, 

bestige Mount Everest eller dykke helt ned til Atlanterhavets bund. Med Human-computer 

Interaction teknologien Virtual Reality (VR), vil det være muligt at virkeliggøre sine selv 

vildeste fantasier og drømme. Inden for VR er det kun fantasien der sætter grænser. Muligheden 

for at skabe den virkelighed du altid har drømt om, har aldrig været lettere.  

I undersøgelsen af Georgsen & Qvortrup (2021), Erfaringer og oplevelser med online 

undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret, (fremadrettet vil den 

refereres til som blot Erfaringer og oplevelser) fremgår det blandt andet at 

undervisningsaktiviteter, som at de studerende løser diverse opgaver selvstændigt og at 

underviseren holder oplæg, er eksempler på aktiviteter der nemlig kan overføres til online 

format. Eksempelvis kan forelæsningen langt hen ad vejen overføres til online teams eller zoom 

møder. Dog tyder det ikke på at havde haft den største gavn for elever og undervisere 

(Georgsen, Qvortrup, 2021). I rapporten Erfaringer og oplevelser er det beskrevet hvordan 

både undervisere og elever på diverse videregående uddannelsesinstitutioner har oplevet et fald 

i kvaliteten af undervisning samt en mangel på udbytte (Georgsen & Qvortrup, 2021). Desuden 

er undervisningsaktiviteter som ikke er helt traditionelle, svære at overføre til online format. 

Herunder laboratorieøvelser, bygningskonstruktions besøg mm. Disse udfordringer kan give 

anledning til at genoverveje hvordan et miljø til fjernundervisning kan optimeres. Her kan det 

være en oplagt mulighed for implementering af Virtual Reality (VR) til fjernundervisningen. 

Med dette menes der en mere digital venlig undervisningsmetode, hvor brugen af VR skal 

forbinde undervisere og elever sammen. Den digitaliserede undervisningsmetode, skal kunne 

understøtte de problematikker der har fundet sted førhen, og dermed afdække dem til fremtidig 

brug af fjernundervisning.  

I dag anvendes VR-teknologien bl.a. som underholdning, ved eksempelvis oplevelser forankret 

i computerspil. Dog eksisterer der ligeledes eksempler på hvor det har været anvendt på 

uddannelser i Danmark (CIU, 2020). Under nedlukningen, grundet den globale pandemi 

Covid-19, blev fjernundervisning et meget udbredt fænomen. Muligheden for fysiske 

oplevelser blev indskærpet og det at forlade hjemmet blev frarådet. I løbet af de sidste 2 år har 

der ikke været mulighed for undervisning på traditionel vis, og derfor er fjernundervisning 

blevet en del af den gennemsnitlige studerendes hverdag (EVA, 2021). Grundet et større 

kendskab til fjernundervisning end set tidligere, er det blevet muligt at konstatere hvor 

fordelene i denne alternative undervisningsform kommer til udtryk (Georgsen & Qvortrup, 
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2021). Givetvis er det samtidig blevet muligt at fastslå flere fejl og mangler ved samme. 

Omfattende forskning udført gennem de sidste to år har haft som hensigt at kortlægge flere af 

disse fordele og problematikker ved fjernundervisningen i Danmark. 

I dag har universiteter som Roskilde Universitet (RUC) og Syddansk Universitet (SDU) gjort 

sig korte fornøjelser med Virtual Reality til undervisningsbrug. SDU har udarbejdet et VR LAB 

som de har beskrevet til at være en, “ ‘empatimaskine’, der kan ændre verden og revolutionere 

uddannelse” (SDU, 2020). RUC var banebrydende med deres Virtual Reality projekt, fortæller 

Camilla Buchardt, fra RUC kommunikation og presse (Buchardt, 2018). Formålet med 

implementeringen var at øge de studerendes muligheder for læring og derudover styrke deres 

interesse for naturvidenskaben. Buchardt skriver, at Virtual Reality har et stort potentiale inden 

for undervisningssektoren og kan bruges til at fremme læringsudbyttet, samt motivere de 

studerende (Buchardt, 2018). Kan VR have lige så stor indflydelse på eleverne, når det er 

underviserne der udstyres med VR-briller, og de studerende der følger med hjemme fra 

stuerne?   

 

2. Motivation 

Gruppens motivation for projektet er forbundet med vores egne erfaringer af fjernundervisning, 

som forekom under Covid-19 pandemien i 2020. Vi ønsker at undersøge, hvordan 

implementering af VR-teknologi kan understøtte og optimere den nuværende 

fjernundervisningen. I en tid hvor fjernundervisning har været en nødvendighed, er 

problematikkerne forbundet med fjernundervisningen blevet tydeligere. Vores opgave har til 

formål at belyse disse problematikker og undersøge et potentielt teknisk supplement. 

Fjernundervisningen var på daværende tidspunkt med til, at vi flere gange oplevede at 

koncentrationsniveauet ofte faldt, og motivationen for at lære og opnå ny viden ikke var det 

samme længere. Dette har helt klart været med til, at vi føler interesse for at undersøge hvordan 

vi, med implementering af VR, kan forbedre fjernundervisning fremadrettet. Dette er ikke med 

fokus på nedlukninger som under Covid-19, men mere generelt til videregående 

uddannelsesinstitutioner som tilbyder fjernundervisning.  
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3. Målgruppe 

Denne målgruppe er relevant for vores rapport da størstedelen af de studerende som modtog 

fjernundervisning under nedlukningen, var studerende på videregående 

uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen fra Georgsen og Qvortrup (2021) ligger til grundlag 

for, at projektgruppen har kunne arbejde med den valgte målgruppe, da undersøgelsen 

inkluderer deltagelse af studerende fra ni videregående uddannelsesinstitutioner (Georgsen & 

Qvortrup, 2021). Da vi også selv er universitetsstuderende, har det gjort det mere spændende 

at arbejde med denne målgruppe, da vi har kunne relatere til de fleste udtalelser der er foretaget 

og inddraget i projektrapporten.  

 

4. Problemformulering 

Projektets problemformulering:  

 

Hvilke effekter kan Virtual Reality teknologi have på fjernundervisnings-studerende på 

videregående uddannelser, og hvad er relevant at tage stilling til ved overvejelse af 

implementering af teknologien i denne sammenhæng? 

 

4.1 Arbejdsspørgsmål 

- Hvad er Virtual Reality?  

- Hvordan fungerer Virtual Reality som teknologi, og hvilke fordele og ulemper ligger 

bag om? 

- Hvad kan Virtual Reality bidrage med på indlærings plan? 

- Hvordan har brugen af Dreyfus teori en sammenhæng med rapportens tilgang til 

fjernundervisning? 

- Hvordan fremhæves de utilsigtede effekter ved Virtual Reality-teknologien? 

- Hvad har betydning for implementering af VR-teknologi 

 



Eksamensnr. S2225230482 
 

 8 

5. Redegørelse 

I følgende afsnit vil der gives en afklaring på hvilke aspekter af VR i fjernundervisningen vi 

ønsker at fokusere på i denne rapport. Dette gør vi med inddragelse af rapporten Erfaringer og 

oplevelser,  tilsendt af Søren Larsen, omkring de nuværende udfordringer der har været med 

fjernundervisning. Vi ønsker at inddrage elevernes syn på hvordan det har påvirket deres 

skolegang, samt lærernes undervisning og hermed redegøre for effekterne ved brugen af VR. 

Projektrapporten er bygget fra ovennævnte rapport, hvor vi kigger på eksisterende empiri, 

indsamlet fra rapporten og undersøge dette. I denne rapport ønsker vi at undersøge, om 

fjernundervisning via VR kan være med til at understøtte  fjernundervisning i fremtiden for 

mulige uddannelsesinstitutioner. Det vil altså sige, at vi har et ønske om at læreren skal have 

påført VR-brillerne, og altså ikke eleverne. Heraf kan eleverne følge med i undervisningen 

hjemme fra deres stuer, men stadig fører dialog med læreren der er i det virtuelle univers. 

 

5.1 Erfaringer og oplevelser 

I rapporten Erfaringer og oplevelser præsenteres en omfattende undersøgelse af undervisere 

og elevers oplevelse af den tvungent implementerede fjernundervisning, som blev praktiseret i 

første nedlukning under Covid-19 pandemien (Georgsen & Qvortrup, 2021). Der er blevet 

samlet besvarelser om evalueringen af fjernundervisning fra i alt 9 videregående uddannelser i 

Danmark, hvori 85.000 elever og 6.000 lærere deltog. Undersøgelsen har til formål, at der 

gennem de tilvejebragte data og analyser heraf, kan tegnes et billede af hvordan undervisere 

og studerende har oplevet nedlukningen, og den type undervisning der har karakteriseret 

perioden. 

I rapporten lægges der særligt mærke til de studerendes kontakt til, og oplevelse af, samarbejdet 

med institutionen, undervisere og andre studerende. Dette er gjort da det sociale fællesskab, 

eller den sociale integration på holdet og studiet har vist sig at være vigtig ift. motivation og 

fastholdelse (Georgsen & Qvortrup, 2021). Denne undersøgelse bliver udført gennem mixed-

methods, en blanding af kvantitativ undersøgelse. Dette er gjort i form af spørgeskemaer og 

interviews, der hvor de undersøgende har fundet mest mening i at interviewe. 

Ud fra svarene i spørgeskemaerne er der blevet lavet figurer, for at illustrere de studerende og 

underviseres oplevelser med fjernundervisningen. Disse figurer beskriver bl.a. hvilken type af 

undervisning, eller hvilke elementer i undervisningen, som den studerende og læreren har 
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bemærket som har været mest udfordret pga. fjernundervisning. Disse er elementer såsom 

elevernes evne til selvstændigt at kunne løse opgaver i normal undervisning, kontra 

fjernundervisning, muligheden for at have fælles diskussioner i klassen og udførsel af 

eksperimenter mm.. Desto mindre bliver der spurgt ind til oplevelsen af det generelle 

læringsudbytte under fjernundervisning perioden, sammenlignet med førhen, hvortil svaret er 

at en stor del af de adspurgte oplever et fald i undervisningsudbytte (Georgsen & Qvortrup, 

2021). I rapportens analyseafsnit, vil der gøres brug af rapporten til at undersøge disse 

problematikker, hvori der vil foregå en dybdegående analyse af dette.  

 

5.2 Hvad er Virtual Reality (VR)? 

Virtual reality (VR) er en simulation af computergrafik, der anvendes til at skabe en realistisk 

konstrueret verden. I 1800-tallet opstod en forgænger til den teknologi vi i dag kalder VR. 

Videnskabsmanden Sir Charles Wheatstone udviklede nemlig et stereoskop, et apparat med 

spejle der var vinklet 45 grader, til at reflektere billeder til øjet fra både venstre og højre side 

(Jerald, 2016, s. 15-16). Med tiden blev ideen af stereoskopet videreudviklet, til at det var to 

linser der blev benyttede til refleksion af billeder. Årene efter udviklingen af stereoskopet, skete 

der større teknologiske fremskridt for den virtuelle verden. Man begyndte at se på hvilke 

muligheder der lå for teknologiens fremtid (Jerald, 2016, s. 15-16). I 1950’erne blev den første 

VR-oplevelse udviklet, som gav brugerne muligheden for at ‘opleve en tur gennem New York’. 

Man kaldte teknologien for ‘Sensorama’ som var en maskine, der var opfundet af amerikaneren 

Morton Heilig. Han udviklede ‘Sensorama’ ved at bruge sin erfaring fra filmverden. 

Teknologien ‘Sensorama’ gjorde brug af brugernes sanser herunder: syns-, høre- og 

lugtesansen. Det viste sig med tiden, at det aldrig blev en succes, men at det nærmere var 

springbrættet til en virtuel verden. 10 år frem i tiden, og allerede i 1960’erne blev det første 

‘head mounted display’ (HMD) opfundet. Herfra begyndte VRs historie og udvikling, da de 

første virksomheder startede med at udvikle og sælge VR udstyr (Worup, 2019). Teknologiens 

fremtid udbredte sig til brancher og erhverv, hvor man benyttede VR i forlystelsesparker, 

biografer og også militæret (Jerald, 2016, 15-29).  

Forståelsen af VR fordybes inden for særlige begreber, herunder ‘fully immersive’ og ‘non-

immersive’ VR. Begrebet fully ‘immersive’ VR betyder fordybelse og skal give opfattelsen af 

at være fysisk til stede i en virtuel verden, men langt væk fra verden udenfor (Jerald, 2016, 
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278). Brugerne får denne følelse, vha. Et VR system med lyde, billeder og massere af stimuli. 

Dette skal være med til at give fornemmelsen af det miljø, der skal skabe en fordybelse af 

oplevelsen. Med andre ord er brugeren både døve og blinde for den allerede eksisterende 

verden. ‘Fully immersive’ giver altså en realistisk virtuel oplevelse. Begrebet ‘non-immersive’ 

VR betyder brugen af VR systemet som er med til at placere brugeren i et 3D-miljø. Miljøet 

kan være med til at manipulere brugeren, ved hjælp af skærm, mus, tastatur (Freina & Ott, 

2015).  

 

6. Metode 

I dette afsnit beskrives de relevante metodevalg og overvejelser for gennemførelse af projektets 

formål. Inddragelsen af hermenuetik, anvendes som en fortolkningsprocess til at forstå og 

fortolke hvad det inddragende empiri vi involvere, kan fortælle os. Dette kommer til udtryk i 

vores analyseafsnit. Herunder ønskes der at undersøge hvordan vi med den kvantitative 

metode, kan inddrage eksisterende empiri fra undersøgelsen af Erfaringer og oplevelser, for at 

få et bredere syn på fjernundervisningens brug og de aspekter der medfører. Derudover gør vi 

rede for TRIN-modellen, med særligt fokus på trin 1,2 og 3. Vi ønsker, ved hjælp af TRIN-

modellen, at belyse de teknologiske aspekter ved VR, specifikt hvilke der er relevante for at vi 

kan skabe en større forståelse for hvordan teknologien fungerer. Vi gør hermed også brug af  

Interessentanalysen som værktøj, til at kunne inddrage de essentielle interessenter i projektet 

og placere dem de rigtige steder, på baggrund af deres interesse og behov for projektet. Brugen 

af disse metoder, ligger til grundlag for udarbejdelsen af rapportens analyseafsnit. 

Modelleringsteknikkerne Rich Picture, UML og Flowchart inddrager vi for at illustrere de 

processer der ligger for implementeringen af VR i fjernundervisningen.  

 

6.1 Hermeneutik 

”[...] enhver fortolkning forudsætter, at vi allerede har begreber, teorier, forventninger, 

forudanelser etc. om det fænomen, vi vil forstå. Videnskaben er således ikke en praksis der skal 

undgå fordomme, men en praksis, der skelner mellem gode og dårlige fordomme ud fra et 

kriterium om enighed og konsensus” (Pedersen & Bitsch Olsen, 1997, s. 158) Den tyske filosof 

Hans-Georg Gadamers forståelse af hermeneutisk tankegang beskrives således.  
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For enhver forståelse er det krævet at vi har 

indsigt i det ønskede emne der skal 

begribes. Den forståelse som eksisterer i 

den verden vi befinder os i, vil altid være 

udgangspunktet for yderligere forståelse. 

Vi forstår altså vores omverden og de 

mennesker som befinder sig i den, gennem 

den fortolkning vi har lavet løbende indtil 

fortolknings-tidspunktet. Ud fra denne 

hermeneutiske tankegang, er den hermeneutiske cirkel modelleret. Den har til formål at 

illustrere fortolkningsprocessen som foregår i den hermeneutiske tankegang, se billede 1 

foroven. Cirklen besidder to elementer; en fortolkningsproces og en forståelsesproces. Billedet 

illustrerer hvordan mennesket løbende analyserer, fortolker og konkluderer. Hermeneutikken 

beskriver altså mennesket som værende altid med fordomme og forestillinger, både af os og 

omverdenen. Disse forestillinger er baseret på erfaringer og tidligere konklusioner. 

Eksempelvis er vores interesse og valg af problemfelt i dette projekt bl.a. styret af nysgerrighed 

og fordomme omkring emnet, og vi ser det derfor som relevant at tage denne 

videnskabsteoretiske tilgang til opgaven (Olsen, 2014). 

 

6.2 Kvantitativ Metode 

Kvantitative analyser adskiller sig fra kvalitative analyser ved at der fokuseres på at indsamle 

empiri over bredere demografer. En kvalitativ analytisk metode er dybdegående og beskæftiger 

sig med indsamling af viden, gennem eksempelvis interviews, hvorimod kvantitative metoder 

er nærmere beslægtet med brugerundersøgelser og meningsmålinger. Rettere sagt kan den 

kvantitative metode anvendes som en meget generaliserende tilgang, som ikke er muligt med 

den kvalitative metode. Det kan formuleres således: ”Kvantitativ empiri er det der kan erfares 

i tal, mængde- og størrelsesforhold. Har man adgang til mange, kvantificerbare elementer, kan 

man formulere problemer på mere generaliserende måder og dermed også konkludere mere 

generelt.” (Rienecker, Jørgensen, 2017). Her er bredere repræsentation af forskellige 

synspunkter mulige, og vil være relevante at anvende når almindelige studerendes holdninger 

til VR skal indgå i projektet.  

Billede 1, illustration af den hermeneutiske cirkel 
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Surveys, eller spørgeskemaer, er en populær anvendelse til at indsamle kvantitativ empiri. 

Denne metode bliver ofte anvendt i forbindelse med projekter som vores eget, men i dette 

tilfælde har vi empiri andetsteds fra. Søren Larsen, Forsker i Virtuelle Læringsteknologier ved 

RUC, har tilsendt os en rapport som er blevet udarbejdet gennem et samarbejde med forskellige 

uddannelsesinstitutioner i Danmark. 9 forskellige uddannelsesinstitutioner indgår i denne 

rapport, og gør formentlig denne rapport til den hidtil bredeste undersøgelse relateret til Covid-

19 i Danmark  (Georgsen & Qvortrup, 2021).  

Hensigten med denne rapport er at anvende den til at belyse problematikkerne ved 

fjernundervisning, som set under nedlukningen i foråret 2020. Herefter inddrages den til en 

komparativ analyse mellem selve rapporten og teorierne om distance learning som fremført af 

Hubert Dreyfus i bogen On the Internet (2009). Dette skal være med til at danne et 

videnskabeligt grundlag for implementeringen af VR som et supplerende 

undervisningsværktøj.   

 

6.3 TRIN-modellen 

TRIN-modellen er ikke betegnet som en officiel videnskabelig metode. Niels Jørgensens, som 

er skaber af TRIN-modellen, beskriver formålet med modellen som en analysemodel der giver 

mulighed for at analysere teknologier (Jørgensen, 2018). Akronymet TRIN står for Teknologi, 

Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Modellen indeholder seks spørgsmål, som kan 

bruges til at undersøge teknologi f.eks. ”Hvad er teknologiens utilsigtede effekter?” (Jørgensen, 

2020, s. 2). I projektet tages der udgangspunkt i VR ved at analyser teknologien, hvor der 

redegøres for de relevante trin som gøres brug af i rapporten. Med TRIN-modellen vil vi 

forsøge at opnå en dybdegående analyse af VR-teknologi og dermed skabe forståelse for 

fordele og ulemper ved brugen af den. Analysen af VR-teknologi ved hjælp af TRIN-modellen 

skal være forarbejdende for den sammenlignende analyse, der ønskes at udarbejdes mellem 

almindelig fjernundervisning og den potentielle fjernundervisning vha. VR-teknologi (afsnit 

8.1.3). 

Trin 1: Første trin i TRIN-modellen er ‘teknologiers indre mekanismer og processer’ som 

indebærer formålet med teknologien. Niels Jørgensen, professor på RUC, giver et eksempel 

med vindmøllen som teknologi. Vindmøllens formål er at omdanne vindenergi til elektricitet. 
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De centrale mekanismer for teknologien er så at vingerne bliver drejet rundt af vinden, som 

driver en generator der skaber elektricitet (Jørgensen, 2020, s. 6). 

Trin 2: Det andet trin i TRIN-modellen er ‘teknologiske artefakter’. Trinnet handler om at 

gennemgå de potentielle artefakter som indgår i en teknologi. Her fokuseres på at artefakter er 

omdannelse af noget naturligt til et værktøj, som har til formål at opfylde menneskelige behov. 

En gennemgang af de forskellige artefakter som indgår i teknologien udføres her (Jørgensen, 

2018, s. 7). 

Trin 3: Det tredje trin i TRIN-modellen, er ‘teknologiers utilsigtede effekter’ som vurderes til 

at være negative. Her kan man skelne mellem de utilsigtede effekter, hvor nogle har karakter 

af risici, andre kan skyldes designfejl og nogle kan skyldes økonomiske ressourcer (Jørgensen, 

2020, s. 8). Taget udgangspunkt i Niels Jørgensens teknologi eksempel, har vindmøllen også 

nogle utilsigtede effekter, da denne teknologi er larmende og ødelægger udsigten til markerne. 

 

6.4 Interessentanalyse  

For at kunne inddrage relevante personer eller grupper i et projekt, når der ønskes en 

implementering eller forandring, kan det være væsentligt at tage udgangspunkt i 

interessentanalysen. Brugen af interessentanalysen er et godt værktøj at beskæftige sig med i 

større projekter, for netop at kunne analysere interessenters perspektiver på forandring. 

Interessenter kan være en personer, organisatoriske enheder i virksomheder, kunder, 

leverandører og strategiske partner der enten kan være interesseret i at bidrage til hvordan 

projektet gennemføres eller interesseret i projektets resultat. Interessenter kan defineres 

forskelligt, men primært kan det være: projektejer, sponsor, anvender og bruger af produktet 

eller systemet, medarbejder i projektet og leverandør (Bødker et al., 2008, 127). Det essentielle 

ved denne metode er netop, at de forskellige interessenter hver især stiller krav til projektets 

gennemførelse og dets resultat, og hermed også hvad de hver især kan bidrage med til projektet. 

Dette kan være alt fra tid, viden eller gode råde. For at kunne lave denne form for analyse af 

sine interessenter, er fremgangsmåde således at brainstorme ved hjælp af mapping over alle de 

potentielle interessenter, som vist i analyseafsnittet 8.2.6. Det er netop under projektgruppens 

forberedelsesfase at dette bliver udarbejdet.  Her er det vigtigt at gå ud fra, hvad de hver især 

forventer til ens projekt, hvad de kan bidrage med og hvad der vil tilfredsstille dem. Til sidst 
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skal der rundes af med, hvordan projektgruppen vil kunne håndtere disse krav (Bødker et al., 

2008, 128).  

I analyseafsnittet 8.2.6 vil der fremføres en dybdegående analyse, af de potentielle interessenter 

fra projektet. Den detaljerede interessentanalyse vil være udarbejdet på baggrund af rapporten 

Erfaringer og oplevelser (Georgsen & Qvortrup, 2021). 

 

6.5 Rich picture 

Rich Picture er en tegneserie lignende repræsentation, der identificerer alle interessenter som 

er i systemet, hvilke bekymringer de har og noget af den struktur som er fundamentet for 

arbejdskonteksten. Formålet med Rich picture er at det skal være et bredt, omfattende syn på 

problemsituationer. Der er ikke en specifik opskrift til at skabe et Rich picture, eksempelvis vil 

den samme analytiker bruge forskellige stilarter under forskellige omstændigheder (Monk & 

Howard, 1998, s. 22). Rich picture er et værktøj som bruges til at registrere og ræsonnere 

omkring disse aspekter af arbejdskonteksten, specielt påvirkningen de har på designet. Det er 

et værktøj, i den forstand, at en notation eller repræsentation er et værktøj (Monk & Howard, 

1998, s. 22). Rich Pictures er generelt baseret på interviews, vi har dog valgt at taget 

udgangspunkt i Rapporten tilsendt af Søren Larsen, Erfaringer og Oplevelser.  
 

6.6 UML 

UML er et generelt modelleringssprog, dvs. at brugen ikke er begrænset til et specifikt 

anvendelsesområde. Det giver sprog- og modellerings koncepter, og en intuitiv grafisk notation 

til modellering af diverse applikationsområder, som gør det muligt at specificere, designe, 

visualisere og dokumentere et softwaresystem. Resultatet af modelleringen, med UML, er en 

grafisk model som giver forskellige visninger af et system, i form af forskellige diagrammer 

(Seidl et al., 2012, s. 16). 

Et diagram giver et overblik over den del af virkeligheden, som modellen beskriver. Der er 

diagrammer som udtrykker hvilke brugere der anvender diverse funktionaliteter, og 

diagrammer der viser systemets opbygning, men uden at specificere en konkret 

implementering. Der er også diagrammer der repræsenterer understøttede og forbudte 
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processer. I den nyeste version af UML, er der 14 diagrammer, som enten beskriver strukturen 

eller opførelsen af et system. Forneden på figur 1, ses alle diagram metoder. Vi vil tage et kig 

på Use Case Diagram og Activity Diagram. 

 

 
Figur 1, UML diagrammer (Seidl et al., 2012, s. 15) 
 

 

6.6.1 The Use Case Diagram 

Under UML er Use Case Diagram placeret under paraplyen Behavior Diagram, se figur 1. Use 

Case diagrammet er til for at man kan definere de krav, som et system skal have opfyldt. 

Diagrammet beskriver hvilke brugere der gør brug af hvilke funktioner i systemet, dog 

behandles specifikke detaljer ikke om implementeringen. De funktionalitets enheder som 

systemet leverer til sine brugere, kaldes for use cases. I bogen, UML@Class bruger de et 

universitets administrationssystem som eksempel. I sådan system vil funktionaliteten 

Registering være en use case, der bruges af studerende (Seidl et al., 2012, s. 18).  

Vi vil i vores tilfælde benytte Use Case diagrammet for at illustrere hvilke aktører der er 

inkluderet og de forskellige krav som skal opfyldes, for at få implementeringen af VR til 

fjernundervisningen. 
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6.6.2 The Activity Diagram 

Aktivitetsdiagrammet, Activity Diagram, fokuserer på modellering af proceduremæssige 

behandlings aspekter af et system. Det specificerer kontrol flowet og dataflowet mellem 

forskellige trin og handlingerne der kræves for at implementere en aktivitet. 

Aktivitetsdiagrammerne giver mulighed for at få defineret aktiviteter uafhængigt af objekter, 

hvilket f.eks vil sige, at du kan modellere funktionsbibliotek ligesåvel som forretningsprocesser 

og virkelige organisationer. Et aktivitetsdiagram giver mulighed for at angive brugerdefineret 

adfærd i form af aktiviteter. En aktivitet alene kan beskrive implementeringen af en use case. 

Det kan på et meget detaljeret niveau også definere en operations adfærd i form af individuelle 

instruktioner, eller på et mindre detaljeret niveau modellere funktionerne i en 

forretningsproces. En forretningsproces definerer hvordan forretningspartnere skal interagere 

med hinanden, for at kunne opnå deres mål. Den kan også beskrive de interne processer i en 

virksomhed. Adfærd kan desuden defineres på forskellige niveauer af granularitet. En aktivitet 

kan tildeles en operation i en klasse, men den kan også være selvstændig (Seidl et al., 2012, 

141-142).  

 

6.7 Flowchart 

I planlægnings- og udviklingsfasen kan det vise sig gavnligt for projektet at illustrere den 

ønskede proces for forløbet. Dette kan udføres 

ved at anvende et flowchart. Et flowchart er et 

diagram der viser den optimale rute projektet 

kan tage fra start til slut, og baserer sig på 

antagelser og hypotetiske scenarier i de tidlige 

stadier af udviklingsfasen. Af samme årsag kan 

termen rutediagram bruges synonymt, da det er 

et diagram som følger en bestemt rute. 

Flowcharts er derfor ideelle midler til 

planlægning og visualisering af et endeligt 

resultat. Et flowchart er et grafisk værktøj som 

anvendes til at illustrere løsningen på et  

               
Figur 2, Flowchart eksempel (ARIES, 2022) 
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problem, eller ruten mod et resultat. Efterfølgende anvendes dette værktøj til at analysere og 

dokumentere en given process på forskellige felter. Dette diagram skaber en visualisering af 

den kommende arbejdsproces, og med dette overblik over de forskellige processer 

overskueliggøres arbejdsområderne. Således vil denne visualisering give et bedre indtryk af 

hvilke områder der tjener det bedste formål for at opnå et resultat, og hvornår det modsatte gør 

sig gældende. 

Som tidligere beskrevet er et flowchart et grafisk værktøj, og af denne årsag kan grafiske 

symboler og tekstbokse med fordel anvendes. Disse forbindes til hinanden med pile som viser 

arbejds punkternes rækkefølge i den givne proces. Der eksisterer flere forskellige typer 

flowcharts, hvor der anvendes forskellige symboler og tekstbokse. Det basale flowchart i 

klassisk forstand består dog af rektangulære tekstbokse, såvel som ellipser og lignende. Disse 

bokse viser aktiviteter, hvor det centrale knudepunkt viser beslutningen der må tages. Herfra 

går ruten i flere forskellige retninger, og viser forskellige resultater der kan opnås på baggrund 

af en given beslutning. I de fleste tilfælde begynder og ender et flowchart med en ellipse. 

Ellipsen anvendes på denne måde for at visualisere både udgangspunkt og det ønskede udfald 

af processen. Figur 2 foroven viser et eksempel på hvordan et flowchart kan illustreres.  

 

7. Teori 

I det følgende Teoriafsnit, vil vi tage hånd om relevante teorier, som er nødvendige for at kunne 

skabe en forståelse for VR og brugen af teknologien i den virkelige verden. Der lægges ud med 

VR-teknologien, hvor fænomenet bliver forklaret og hvordan det kan bruges til uddannelse. 

Med teorien om Immersion i VR, tager vi et kig på hvilken virkning brugen af teknologien har, 

samt dens nødvendighed for VR implementeringen. Dernæst er det vigtigt at få en forståelse, 

for dens formål når vi ser på fjernundervisning med VR. Begreberne immersion og presence 

præsenteres, og vi forsøger at skabe en forståelse af, hvad det gør i forlængelse med VR og 

menneskets realitet. Vi tager udgangspunkt i Human-computer interaction (HCI), som er 

byggestenene for den udvikling der har været af computere, og hvordan mennesker med tiden 

er begyndt at interagere yderligere med teknologien. Her vil Hubert Dreyfus teori inddrages, 

hvor der vil gøres rede for læring af individet, på baggrund af den digitale og fysiske kontakt 

mellem underviserne og elever.  
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7.1 Virtual Reality (VR) 
Virtual Reality er en ud af mange teknologier, der går ind under betegnelsen, Extended Reality 

(XR). XR er et begreb, der dækker både Virtual Reality, Augmented Reality (AR) og Mixed 

Reality (MR). Med VR-teknologien bliver der påført et headset, for at kunne komme ind i et 

fordybende 3D digitalt miljø. AR omhandler brugen af telefon eller briller til at overlejre 

computerbilleder oven på den virkelige verden. MR er bl.a. kombination af de ovennævnte 

teknologier. De formår på forskellige måder, at involvere de nye måder at interagere og opleve 

den digitale verden på. Som tiden efterhånden går, vil mere af livet, herunder arbejde, socialt 

samvær, shopping og underholdning, komme til at bevæge sig online (Marr, 2022). 

Teknologi skribenten Bernard Marr, argumentere for at de ovennævnte teknologier vil være de 

mest transformerede trends i de næste fem år  (Marr, 2020). VR har haft en stigende vækst, og 

er fortsat en teknologi hvis popularitet øges. I artiklen The Future of Virtual Reality (VR) 

beskriver og redegør Marr for om population af VR, som involvere at tage kontrol over 

brugeres sanser, for at kunne danne en ‘fully immersive’ oplevelse, yderligere forklaret i 

nedenstående afsnit 7.1.2 (Marr, 2020). I artiklen understreger Marr, at undervisnings-og 

uddannelsesområdet har størst potentiale ift. at anvende VR-teknologi inden for disse områder. 

Med den vækst teknologien har, og de nye tilkommende opfindelser som Teslasuite, en 

heldragt der registrerer en brugers bevægelse, vil den komme til at skabe mere effektive 

læringsmetode (Marr, 2020).  
 

7.1.1 Brugen af VR til uddannelse 

VR er allerede en smule inkluderet i uddannelse, med startups og etablerede virksomheder der 

tilbyder pakkede oplevelser og services rettet mod skoler. En virksomhed inden for VR kaldet 

VR Education Holding har udgivet en platform ved navn Engage. Platformen er tilgængelig for 

Apple produkter, herunder Iphones, Ipads og Macbooks, gennem appen Apple store (O'Brien, 

2020). Platformen benyttes også blandet andet af Facebook, HTC og Europa-kommissionen til 

at muliggøre fjernundervisning. I 2019 blev en undersøgelse offentliggjort hos University of 

California, Los Angelse, som viste at medicinstuderende der blev trænet ved brugen af VR som 

værktøj, var i stand til at udføre udvalgte procedurer hurtigere og mere præcist, end 

jævnaldrende der blev trænet ved hjælp af traditionelle metoder (Eddy, 2020). Rondi 
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Kauffmann, som er assisterende professor i kirurgi ved Vanderbilt, redegør  i en artikel hos 

HealthTech Magazine om VR. Han fortæller, om fordelen ved at have en VR platform, da det 

vil kunne forbedre tilegnelsen af færdigheder, ved at være i stand til at kunne øve 

grundlæggende teknikker i sikre omgivelser. Det kraftfulde ved dette, er den feedback der 

gives. Alt der bliver indsamlet af data fra burgeren, kan tydeligt fortælle de forbedringer der 

har har fundet sted (Eddy, 2020).  

De nye metoder til undervisning og læring vil med tiden blive mere effektive, efterhånden som 

nye teknologier dukker op. Som nævnt ovenstående er Teslasutien en teknologi som skaber 

opmærksomhed, da den er med til at forbedrer fordybelsen gennem følesansen. Den har særlige 

funktioner, såsom biometriske sensorer, der kan måle brugerens hjerteslag, sved og andre stress 

diktatorer  (Marr, 2020).  

 

7.1.2 Immersion i VR  

Immersion er direkte oversat til indlevelse eller fordybelse, som oftest opleves gennem 

animation, film eller fjernsyn. VR er blevet defineret som en ‘interaktiv, fordybende oplevelse 

som er genereret af en computer’ (Ryan, 2003). En anden forståelse af fordybelse, er at 

nedsænke noget fuldstændigt i en anden. Det handler om evnen til at trække nogen ind. Bøger 

kan være et godt eksempel på fordybelse, da bøgernes evne til at trække os ind i en fortælling 

og dermed låse os fast og få os til at visualisere indholdet indefra (Elara, 2022). I bogen 

Narrative as virtual reality, beskriver forfatteren Marie-Laure Ryan, at VR kan blive en 

forlængelse af vores realitet. Her er der mulighed for at leve sig ind i en ny og fremmed 

dimension, og dermed opleve verden anderledes, som var den realiteten. Ryan beskriver 

dybdegående hvordan hun mener, at VR kan være med til at genfinde og udforske den virkelige 

verden (Ryan, 2003). 

En måde at se på fordybelse, er på hvordan brugeren er forankret i et miljø. Denne 

jordforbindelse kan være baseret på en kombination af de primære sanser vi besidder. 

Immersion snyder sanserne, ved at give noget ydre kunstig sansestimulus, da subjektet har den 

illusion om at VR-objekterne er til stede i samme miljø som subjektet. Brugerne har opfattelsen 

af, at de er fysisk tilstede i det opsatte virtuelle miljø. Dette skyldes de effekter VR besidder, 

som effektivt blokeret syn og lyde fra det reelle miljø de befinder sig i. I VR beskæftiger vi os 

med kunstige stimuli, der får os til at reagere på samme måde som reelle stimuli (Smith et al., 

2021). Undersøgelser har vist, at disse rumlige oplevelser kan have positiv indflydelse på 
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vidensudvikling og overførsel til applikation i den virkelige verden. Dette skyldes at ens 

intensitet af oplevelsen øges, det tilbyde en måde at lette læringen, gennem forståelse og 

engagement. Derfor er det oplagt for dette projekt at kigge på hvordan undervisernes og 

elevernes erfaringer med fjernundervisning førhen har været. Ifølge forfatterne Witmer og 

Singer bliver fordybelse defineret som “en psykologisk tilstand, karakteriseret ved at opfatte 

sig selv som omsluttet af, inkluderet i og interagere med et miljø der giver en kontinuerlig 

strøm af stimuli og oplevelser”. De argumenterer også for at fordybelse er en forudsætning for 

at opleve nærvær (Witmer & Singer, 1998). 

Et andet vigtigt begreb er presence. Forholdet mellem immersion (fordybelse) og presence 

(nærvær) bliver dannet på det tidspunkt hvor brugerens opmærksomhed er så fokuseret, at der 

tillades involvering i indholdet af det engageret digitale miljø. Forholdet mellem disse to 

begreber giver en klar skelnen mellem fordybelse og nærvær, samtidig med deres indflydelse 

på hinanden. Witmer og Singer nævner at både fordybelse og involvering er forudsætninger 

for at opleve nærvær i et virtuelt miljø. Deres perspektiv på begreberne, defineres som “en 

psykologisk tilstand oplevet som en konsekvens af at fokusere ens energi og opmærksomhed 

på et sammenhængende sæt af stimuli eller meningsfuldt relaterede aktiviteter og 

begivenheder” (Klippel, 2022). Begreberne kan involveres i projektet ved at tage et kig på 

hvordan elevernes opmærksomhed er rettet mod lærernes undervisning, når den tilbydes  mere 

teknologisk og nærværende.  

 

7.2 Human-computer interaction  

Indtil slutningen af 1970’erne var de eneste mennesker der interagerede med computere, IT-

professionelle og meget dedikerede hobbyfolk. Dette ændrede sig da de personlige computere 

kom til senere i slutning af 1970’erne, start 1980’erne. Personlig computing med personlig 

software (produktivitets applikationer, som teksteditorer og regneark) og personlige computer 

platforme, (operativsystemer, programmeringssprog og hardware) var med til at gøre alle i 

verden til en potentiel brugere af computere (Carroll, 2022). 

Human-computer interaction (HCI) er et forsknings- og praksisområde, der dukkede op i 

begyndelsen af 1980’erne, oprindeligt som et specialeområde inden for datalogi. Det var første 

gang, at almindelige brugere havde adgang til sofistikerede elektroniske systemer som 

eksempelvis brugen af tekstbehandlinger, spilenheder og regnskabs hjælpemidler. Med tiden 
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begyndte behovet for at skabe HCI større, som samtidig var let og effektivt for de brugere der 

var mindre erfarne (Carroll, 2022). 

Med HCI har man skabt et fokus på design af computerteknologi, med interaktion mellem 

mennesker og computere. HCI har oprindeligt beskæftigede sig med computere og har med 

tiden udvidet til at dække mange former for informationsteknologi design (Carroll, 2022). HCI 

er vokset til at blive større, bredere og mere forskelligartet end datalogi alene. HCI udvidede 

sit oprindelige fokus på individuel og generisk brugeradfærd, til at omfatte en større målgruppe 

inden for social og organisatorisk databehandling. Målgruppen blev for ældre, kognitivt og 

fysisk svækkede, generelt for alle mennesker. Herunder et bredt spektrum af menneskelige 

oplevelser og aktiviteter. Dette udvidede sig fra desktop-kontorapplikationer, til at omfatte 

læring og uddannelse, og handel mm., til at dække samarbejde og fællesskab. HCI har hele 

tiden vokset, og udvidede sig fra tidligere grafiske brugergrænseflader til at omfatte 

interaktionsteknikker og håndholdte interaktioner (Carroll, 2022). HCI er desuden et bredt felt, 

som overlapper områderne user-centered design (UCD), user interface (UI), design and user 

experience (UX). HCI og UX-design har mange ting tilfælles, og det siges at HCI på mange 

måder var forløberen for UXC-design. Dog er der stadig nogle forskelligheder mellem disse to 

begreber. HCI er mere akademisk fokuserede. Det er oftest involveret i videnskabelig forskning 

og udvikler empiriske forståelser af brugere. Tværtimod er UX-designere industri fokuserede, 

og involveret i at bygge produkter eller tjenester som eksempelvis smartphone apps og 

websteder (Svanaes et al. 2022). VR er et produkt der er bygget til at mennesker kan interagere 

med den ud fra forskellige formål. I dette tilfælde fokuseres der på  VR i fjernundervisningen, 

og hvordan det kan optimere læring og viden.  

 

7.3 Dreyfus teori 

I kapitel 2 af bogen, On The Internet, redegør Dreyfus for teknologiens historie og rolle i 

undervisning, samt diskussionen om hvorvidt læring kan foregå virtuelt, altså distance 

learning, eller om det kræver den sociale kontakt mellem underviser og elev. Denne tekst er 

ikke skrevet i en tid hvor Virtual Reality blev anset som et produkt enhver kunne eje og 

anvende, og ideen om at anvende det som værktøj til undervisning var endnu ikke udbredt. De 

grundlæggende filosofier om undervisning på længere afstand, som Dreyfus beskriver, er 

derimod relevante for vores vision om dette projekt (Dreyfus, 2009). Det kan endda overvejes 

om en form for kompromis mellem undervisningen i klassisk forstand med social kontakt, og 
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undervisningen på afstand, kan muliggøres med VR som et værktøj til at opnå det, eller komme 

denne vision nærmere. 

Dreyfus beskriver nogle forskellige stadier af processen, hvor individet bliver gjort i stand til 

at lære på mere selvstændig vis, når det foregår på afstand. Denne opdelte tilgang er relevant 

for vores projekt når de studerende skal tilpasse sig til at arbejde med virtuelle elementer. Disse 

stadier er numerisk opdelte fra 1-6, og rækker fra nybegyndere til ekspertise og mestring 

(Dreyfus, 2009). Det flugter naturligvis ikke direkte overens med vores vision for 

implementeringen af VR, dog kan de grundlæggende principper i denne filosofi til indlæring, 

som blev nævnt tidligere, være relevante.  

Et vigtigt element i denne tilgang til læringen er, ifølge Dreyfus, at de deltagende individer 

engagerer sig i processen. Her skal der naturligvis regnes med et emotionelt engagement, såvel 

som et fysisk engagement. Dette er en helt central drivkraft for at læringen over afstand skal 

fungere.  

 

8. Analyse 

I følgende afsnit har vi valgt at opdele analysen i to dele: Analyse af teknologien og 

Implementering af teknologien. Den første del vil omhandle analyse af selve teknologien, hvor 

der fokuseres på teknologiens funktioner og potentiale ift. problematikkerne. Den anden del af 

analysen, vil omhandle implementeringen af teknologien, hvor vi foretager en analyse af ønsket 

om den mulige implementeringsprocess. Begge dele er udført med forskellige metoder, hvori 

anden del er i forlængelse af del et.  

 

8.1 Analysedel 1: Analyse af teknologien 

I analysedel 1 ønsker vi at dykke ned i teknologien og undersøge den nærmere. Dette gøres ved 

hjælp af TRIN-modellen. Formålet er at udstrække teknologien således, at det er nemmere at 

forholde sig til hvad teknologien evner og hvad den ikke er i stand til. Dette gør at vi er i stand 

til at sætte teknologien i et perspektiv, hvor der forsøges at danne et overblik over en potentiel 

situation med implementering af VR-teknologi, som bliver brugt til løsning af nogle af de 
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problematikker som bliver beskrevet i rapporten Erfaring og oplevelser. Hertil ønsker vi at se 

problematikken og vores potentielle scenarie med VR-teknologi i fjernundervisning, gennem 

filosoffen Hubert Dreyfus’ øjne. I bogen On the internet reflekterer han over sin oplevelse af, 

og tanker om, læring fra afstand. Vi ønsker at bruge Hubert Dreyfus teori som didaktisk 

grundlag for vores undersøgelse af problematikken og vores potentielle scenarie. Ud fra 

Dreyfus synspunkt undersøger vi enkelte relevante problemer som kommer til udtryk i 

Erfaringer og oplevelser, og herefter undersøges teknologiens evner og barriere som værktøj 

til fjernundervisning. Til slut samles her op på de resultater vi er kommet frem til gennem denne 

undersøgelse. 

8.1.1  TRIN-model 

Gennem TRIN-modellen vil vi dykke ned i VR-teknologi på tæt hold, og undersøge hvilke 

fysiske mekanismer og processer som muliggør teknologien. Da teknologien i sig selv kan 

beskrives som værende, et system af forskellige artefakter som arbejder sammen for at opnå sit 

formål, vil vi omtale de forskellige komponenter som værende en del af teknologien selv. 

Derfor vil trin 1 og 2 blive en sammensætning, da teknologien i sig selv består af flere 

teknologiske artefakter. Forskellige individuelle artefakter tages op ved analysering af VR-

teknologi deraf.  

 

Trin 1 og trin 2 

Trin 1 i TRIN-modellen arbejder med de centrale mekanismer og processer som bidrager til, at 

teknologien kan opnå sit formål. Ifølge organisationen og informationssiden VRS.org.uk, er 

formålet med VR-teknologi, at forsøge at få brugeren til at føle sig fordybet og give brugeren 

en fornemmelse af at de er et andet sted. Her forsøges der at flytte brugerens fokus fra 

omverdenen til den verden som præsenteres vha. VR-teknologi. Dette opnås vha. sanse og sind 

manipulation. (Virtual Reality Society, 2022). 

Når de indre mekanismer og processer bliver beskrevet, handler det om de elementer der skal 

være, for at kunne opnå teknologiens formål. For at beskrive de indre mekanismer og processer 

antager vi at formålet med teknologien er det følgende: VR-teknologien bruges til forskellige 

formål, men vores antagelse er at formålet med teknologien i sig selv er, at fjerne brugerens 

fokus fra sin omverden og give dem en følelse af immersion af det som er portrætteret for dem. 



Eksamensnr. S2225230482 
 

 24 

Den version af teknologien vi vælger at gå i dybden med, er et headset som placeres på brugeres 

hoved. Dette headset er designet således at det blokerer brugerens syn af sin omverden og viser 

en designet digital verden, ud fra et display foran øjnene. I headsettet er der en hardware, som 

producerer forskellige former for stimuli, der distraherer brugeren fra sine egne sanser. De 

forskellige registreringer fra hardwaren transporteres til enten via en computer, konsol eller 

telefon, hvor en bearbejdelse af forskellige data fra input og output finder sted. En uddybelse 

af disse mekanismer og processer findes i afsnittene herunder. 

En del af de indre mekanismer og processer foregår altså i forskellige teknologiske artefakter, 

og det er derfor relevant at taget et kig på disse artefakter som beskrives længere nede. For at 

kunne undersøge brugerens oplevelse ved brugen af teknologien, er det nødvendigt at have 

viden om disse teknologiske artefakter. De forskellige artefakter som indebærer VR-teknologi 

arbejder sammen i et system, og er afhængige af hinanden for at opnå det samlede mål. Et 

essentielt teknologisk artefakt som indgår i VR-teknologi er skærmen som ofte er formet som 

en brille. Skærmen er monteret på hovedet i form af en hjelm. Hjelmen optræder som 

forskellige designs men besidder ofte en række stropper som kan justeres efter behov. Brugeren 

kan derved bevæge sig frit rundt med hjelmen, hvilket bidrager til skabelsen af en realistisk 

360 graders illusion. Hjelmen skærmer af for umiddelbart udsyn hos brugeren, således at 

brugeren kun kan se hvad der foregår på skærmen (Charara, 2017). Skærmen i hjelmen består 

af yderligere artefakter, som tilsammen skal skabe et visuelt 3D feedback tager form i visuel 

grafik. Feedbacken bliver så afspillet for brugeren løbende, uden forsinkelse, som så giver en 

film-lignende fil (Bowman, 2007). Et andet artefakt som optræder i forbindelse med hjelmen 

er artefaktet som skal portrættere lyd. Denne artefakt vil ofte komme til udtryk i samme form 

som hovedtelefoner, med indbygget lydisolering. Lydisoleringen er forholdsvis essentiel, da 

man som sagt ønsker at fjerne stimuli fra omverdenen. Til sidst er der teknologiske artefakter 

som har til formål at opfange brugerens bevægelser. Hertil bruges en række af teknologiske 

artefakter som skal fungere som sensorer. Dette uddybes nedenfor.  

Ved brug af VR-teknologi vil der oftest indgå en bevægelsessensor. Et samspil mellem en 

sensor som vil være placeret på brugerens hoved (headset), og en sensor som sidder et sted i 

nærheden af brugeren (i samme rum), vil muliggøre ”tracking” af brugerens bevægelser. Ofte 

vil brugeren have en form for fjernbetjeningsenhed i hænderne som har samme formål som 

sensoren på hovedet. Ved hjælp af trackingen af brugeren, er VR-teknologien i stand til at 

optage brugerens bevægelser i virkeligheden, og visualisere og ”displaye” dem i VR-universet 
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som brugeren befinder sig i. Ved at visualisere de bevægelser som brugeren foretager sig, 

styrkes følelsen af immersion i den virtuelle verden som bliver portrætteret for brugeren. Ofte 

i forbindelse med VR-teknologi optræder et teknologisk artefakt, der tager form som 

håndholdte controllers. Disse bruges til at interagere med det som bliver skabt i den digitale 

verden. I forbindelse med disse controllere vil der være knapper placere på dem, og sensorer i 

dem. De vil ofte fungere som forlængelse af arme og hænder i den virtuelle verden (Charara, 

2017).  

 

Trin 3 

Det er endnu svært at se på de konsekvenser VR bringer, da brugen af teknologien er i heftig 

udvikling (GrandviewResearch, 2022). Derfor findes der ikke endelige resultater på hvilke 

konsekvenser, brugen af VR egentlig har for brugeren, og det miljø teknologien indgår i. Vi vil 

i dette afsnit tage udgangspunkt i utilsigtede effekter, ved brugen af VR generelt og i en 

læringssammenhæng. 

Ved brugen af VR kan en utilsigtet effekt være, at brugeren risikerer at få kvalme 

(Newgenapps, 2018). Dette er der taget højde for, i forhold til justerbarhed af teknologien som 

gør afstanden til 3D-feedbacken og placeringen af dem foran øjnene - men disse justeringer 

virker ikke for alle mennesker endnu. Denne udarbejdelse af teknologien er meget kompliceret 

og endnu ikke færdigudviklet. En anden utilsigtet effekt er, at fjerne fokus fra virkeligheden. 

Personens tilstedeværelse i det faktiske rum, bliver overtaget af den begivenhed, som sker inde 

i VR-brillen. Dette kan føre til skader af, at falde over kabler, eller svinge sin controller og 

ramme nogen, eller gå ind i, og ødelægge et andet objekt. Øjenproblemerne er noget 

producenter af VR-briller er opmærksomme på, da eksperter omkring teknologien opfordrer 

folk til ikke at bruge teknologien i mere end et par minutter ad gangen. Dette skyldes fordi det 

kan skade synet, og nærsynethed er set, som en konsekvens ved overforbrug af teknologien, 

fordi 3D-feedbacken er placeret lige foran øjnene på brugeren (Lewis, 2018). Ligeså frarådes 

brugere med tendenser til anfald forårsaget af epilepsi og lignende tilstande, at bruge VR-

teknologi med head-mounted display (headset). (Jerald, 2016, s. 173). En utilsigtet effekt ved 

brugen af VR-teknologi til undervisning, er at forholdet mellem underviser og elev ændrer sig 

da relationen mellem underviser og elev ved traditionel undervisning er langt anderledes i 

forhold til fjernundervisning.  
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”Underviserne fortæller at online undervisning har krævet nye kompetencer af dem ift. måden 

at styre rummet på; at kunne være den faglige kapacitet i rummet og tage den autoritative rolle. 

Enkelte reflekterer direkte over, at de mangler den ”sociale magt” de har i det fysiske rum. 

Dette peger på, at underviserne og de studerende ikke har haft tid til at blive fortrolige med at 

befinde sig i og håndtere synkrone videorum.” (Georgsen & Qvortrup, 2021). 

Ovenstående citat beskriver en af de oplevede udfordringer ved fjernundervisning på diverse 

universiteter, dog ikke ved brugen af VR-teknologi. Denne effekt er inddraget da det er et 

udfaldene effekt af skiftet fra undervisning med tilstedeværende lærer til distance læring med 

fjernundervisning. 

Til sidst er en af de største udfordringer ved brugen af VR-teknologi til nye forholde, den 

manglende udbredelse af teknologien og den krævede software og hardware. Her er der 

foretaget begrænsede mængder studier på teknologien, da det er en relativ ny teknologi. 

Mængden af platforme som kan bruges til at udvikle ny software til brug af VR er begrænset 

og ligeledes er mængden af menneskelige ressourcer. Da det er en ny form for teknologi, vil 

der desuden ofte forekomme udfordringer for mennesker som ikke har interageret med 

teknologien før. (Pottle, 2019) 

8.1.2 Erfaringer med fjernundervisning 2020 og Dreyfus 

Distance learning: Hubert Dreyfus’ teori om indlæring er oplagte at anvende til vores projekt, 

ikke fordi den beskæftiger sig med VR, men på grund af den ekstremt nuancerede tilgang til 

indlæring på afstand (Dreyfus, 2009). Den relative nye undervisningsform på afstand er kun 

blevet udøvet i praksis for generelle studerende inden for de sidste to år, og dette har medført 

en del udfordringer for både undervisere og studerende (Georgsen & Qvortrup, 2021).  Derfor 

er Dreyfus’ hypotese om at alle skal være engageret både på emotionel og fysisk plan 

formentlig en hypotese flere undervisere og studerende bør være bevidste om i dag. Det er 

sandsynligvis muligt at en implementering af VR kan bidrage til at opnå dette.  

Rapporten med udgangspunkt i 9 forskellige videregående uddannelser i Danmark har 

indsamlet en betragtelig mængde  ny viden på dette område (Georgsen & Qvortrup, 2021), og 

er dermed et middel til at undersøge hvorvidt Dreyfus’ teori om læring på afstand kan anvendes 

i praksis. Hensigten med dette afsnit er derfor at udføre en komparativ analyse mellem Dreyfus’ 

teori og den omfattende rapport over det første forår under nedlukningen. Ideen med dette er, 

at der formentlig kan være mere videnskabeligt grundlag for hvordan læring over afstand i 
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fremtiden kan forbedres, og hvorvidt det er muligt at implementere VR i denne 

undervisningsform på baggrund af eksisterende viden. Vi har ikke et stort kendskab til 

eksempler på brug af VR-teknologi til “distance learning” (Dreyfus, 2009) under 

nedlukningerne. Derfor vil vores egne antagelser og observationer ligeledes indgå som led i 

analysen. De to primære kilder i dette afsnit vil derfor være de to ovennævnte.   

Rapporten, som blev udarbejdet i løbet af det første år under nedlukningen, består af oplevelser 

og erfaringer der har været udbredt med nødundervisning på afstand i Danmark. Som følge af 

den sundhedsmæssige nødsituation verden befandt sig i, på daværende tidspunkt, var det ikke 

muligt at lave en dybdegående vurdering af hvordan denne nye undervisningsform optimalt 

skulle fungere for undervisere og studerende. Med andre ord blev begge parter ”kastet ud i 

det”. Der var som det beskrives i rapporten, “tale om helt unikke forhold, som har præget hele 

samfundet i 2020, og man skal derfor være varsom med ukritisk at overføre erfaringerne herfra 

til andre situationer uden at være villig til at gå ind i en nærmere analyse af det komplekse 

samspil mellem pædagogik, teknologi, fagligt indhold, institutionelle ressourcer og beredskab 

og deltagerforudsætninger, som udgør rammerne om al undervisning, også den digitalt 

understøttede nødundervisning” (Georgsen & Qvortrup, 2021). Teorier der beskæftiger sig 

med læring på afstand, som dem udarbejdet af Hubert Dreyfus, har af denne grund naturligvis 

ikke været mulige at inddrage i praksis. Samtidig beskrives det at de eksisterende erfaringer 

med fjernundervisning har påvist at den nuværende tilstand ikke vil være adækvat i fremtidige 

anvendelser (Georgsen & Qvortrup, 2021). Da det er uforudsigeligt hvornår behovet for 

fjernundervisning skulle opstå igen, er det derfor nødvendigt at lave undersøgelser med 

fjernundervisning. Her vil det være hensigtsmæssigt at inddrage Dreyfus’ teori i forsøgene, til 

at danne viden om hvordan det kan bidrage til at forbedre den nuværende fjernundervisning. 

Dette vil med stor sandsynlighed ikke være muligt at gøre, når først endnu en nødsituation som 

hidtil set opstår igen, og derfor behovet for rettidig omhu.   

 

Det fremgår blandt andet af undersøgelsen at der har været mindre mulighed for 1:1 dialog 

mellem underviser og studerende, på tværs af alle institutionstyperne (Georgsen & Qvortrup, 

2021). Dreyfus argumenterer netop for i sine teori at denne type kontakt ellers er essentiel, hvis 

læring på afstand skal fungere optimalt (Dreyfus, 2009), og derfor er det naturligvis et vigtigt 

punkt af undersøgelsen at tage med i betragtning. Det er blevet beskrevet som en af 

udfordringerne ved den form for virtuel undervisning vi har set. Dreyfus beskriver den 

studerende som en modtager af instrukser, hvor underviseren fungerer som afsender. Disse 

instrukser skal på en måde “kodes” ind hos modtageren så der er et regelsæt indprentet. Dette 
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giver forudsætninger for at den studerende bliver sat på vej til at lære på egen hånd. Dreyfus 

beskriver det således: “In the classroom and lecture hall, the teacher supplies the facts and 

procedures that need to be learned in order for the student to begin to develop an understanding 

of some particular domain. The student learns to recognize the features and follow the 

procedures by drill and practice.” (Dreyfus, 2009). Dette vil blot være de begyndende 

forudsætninger for at de studerende kan tilegne sig læring på egen hånd, men nødvendigheden 

af disse tidligere trin kan ikke understreges nok. 

 

Der er som tidligere nævnt flere faser af denne indlæringsmodel, og de resterende dele kan 

ligeledes anvendes til at løse flere problematikker ved fjernundervisning, som rapporten 

belyser. Eksempelvis taler mange af de adspurgte undervisere om at have brugt mere tid på at 

forberede undervisningen, og dette er lig med flere ressourcer som ikke bliver anvendt optimalt. 

Ifølge rapporten er der tale om 44% af adspurgte undervisere der kan genkende dette billede 

fra foråret 2020 (Georgsen, Qvortrup, 2021). Ifølge Dreyfus vil de studerende gradvist blive 

kompetente nok til at lære på egen hånd, og det vil naturligvis medføre at underviseren kan 

bruge mindre tid på at tilrettelægge undervisningen. De studerende vil i modsætning til tidligere 

være bedre udstyret, og på denne måde i stand til selv at identificere læringspunkter. 

Underviseren vil på denne måde nærmere have en rolle som vejleder end underviser, og kan 

blive en kontaktperson for de studerende i tilfælde af tvivl om læringspunkterne. Her er der 

formentlig tale om en delvis løsning på en af de nævnte problematikker. Med et mindsket 

tidspres vil undervisere være i stand til at forberede yderligere undervisning til flere studerende, 

og jo hurtigere kan flere studerende blive i stand til at lære på egen hånd.       

 

8.1.3 TRIN-model og Dreyfus teori 

Som hidtil fastslået er det realistisk at imødekomme flere problematikker ved distance 

learning, hvilke blev belyst i foråret 2020s observationer (Georgsen & Qvortrup, 2021). De 

studerende skal gøres i stand til at lære på egen hånd (Dreyfus, 2009), men vil dette være muligt 

med en implementering af VR som det primære middel til læring på afstand?  Via TRIN-

modellen er denne teknologis muligheder samt begrænsninger blevet kortlagt, og denne sektion 

vil derfor fokusere på hvordan implementeringen kan gennemføres. Her er der særligt henblik 

på at undgå problematikkerne fastslået fra rapporten for 2020 (Georgsen & Qvortrup, 2021), 
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og yderligere hvorledes Dreyfus’ teori om indlæring (Dreyfus, 2009) kan bevares i en virtuel 

dimension.  

Som tidligere nævnt i beskrivelse af TRIN 1 og 2 anvendes headsets og controllere som de 

primære teknologiske artefakter i VR. Disse midler giver adgang til selve teknologiens indre 

mekanismer, og derfor må underviseren udstyres med disse for at gennemføre undervisningen. 

Yderligere skal der stadig være mulighed for at underviseren kan kommunikere med de 

studerende. Det vil være en essentiel del af undervisningen at afsender og modtager forholdet 

bevares (Dreyfus, 2009), i forbindelse med at mestre VR som et værktøj til læring. På samme 

tid muliggøres de problematikker der blev belyst, ved mangel på dialog mellem studerende og 

underviser i foråret 2020 (Georgsen & Qvortrup, 2021), og argumenterne Dreyfus benytter i 

sine principper om indlæring ved Distance Learning (Dreyfus, 2009). Der bør dog tages højde 

for de nye elementer som vil indgå i undervisningen ved anvendelsen af VR. Begrebet 

Immersion (Jerald, 2016), som blev redegjort for tidligere, vil være blandt de nye elementer 

forbundet med undervisningen. Eleverne indlever sig på en ny måde i undervisningen end set 

tidligere, men der er her risiko for at dette vil mindske dialogen mellem underviser og 

studerende, som har vist sig at være en vigtig del af indlæringsprocessen, især i de tidlige stadier 

(Dreyfus, 2009). Med henblik på denne potentielle problematik bør der overvejes i at nytænke 

pædagogiske metoder i VR. Indlevelse i simuleringen vil med høj sandsynlighed spille en 

større rolle for elevernes udvikling og læringsudbytte, og derfor bør der tænkes i metoder til 

kortvarigt at trække underviserne ud af de virtuelle rum, uden at der sættes benspænd for deres 

koncentration ellers deres igangværende læringsproces.  

Som sagt er en høj grad af usikkerhed stadig forbundet med denne relative populære teknologi, 

og derfor vil der være mange utilsigtede effekter der må tages højde for. Eksempelvis vil det 

være relevant at undersøge de helbredsmæssige udfordringer som kan opstå ved brugen af VR, 

i for lang tid ad gangen. Tidligere nævnte udfordringer inkluderer, men begrænser sig ikke til, 

transportsyge og ufrivillige anfald (Jerald, 2016). TRIN 3 kan bruges til at belyse mange af 

disse effekter, men hvordan de kan modarbejdes danner grundlag for en længere diskussion, 

og denne vil fremgå i et senere afsnit.   

 

Delkonklusion af Analysedel 1: 

I den ovenstående analysedel, er vi blandt andet kommet frem til at brugen af TRIN-modellen, 

præsenterer en række gavnlige funktioner ved VR-teknologien. Disse funktioner har 
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umiddelbart potentiale, for at kunne løse nogle af de problematikker som der er blevet stødt på. 

Eksempelvis vil VR muliggøre demonstrationer af instrukser med større muligheder end 

fjernundervisning indtil nu har tilbudt. Dog ville implementeringen af VR-teknologi i 

fjernundervisning ikke komme uden risici. Eksempelvis ville der være chance for at 

implementeringen af dette "immersive" værktøj ville mindske dialogen mellem underviser og 

elev, noget som Dreyfus har beskrevet som værende essentielt. Dog med en masse usikkerheder 

som er relevante at tage stilling til, kan en masse tendenser ses som indikerer at VR-teknologi 

ville være gavnligt at bruge i en fjernundervisnings-sammenhæng. 

 

Omen ville det være relevant at undersøge om Dreyfus' teori kunne fungere som ramme sæt 

for praksis af fjernundervisning generelt. Det er kommet til klar udtryk hvordan sanse 

manipulation, og dermed immersion, bliver opnået. Til sidst er der lavet en sammenfletning af 

resultaterne fra TRIN-modellen og de pointer som vi kom frem til i føromtalte afsnit. Her 

præsenteres en række af gavnlige funktioner ved teknologien som umiddelbart har potentiale 

for at løse nogle af de problematikker som vi er stødt på. Eksempelvis vil VR muliggøre 

demonstrationer af instrukser med større muligheder end fjernundervisning indtil nu har 

tilbudt. Dog ville implementeringen af VR-teknologi i undervisning ikke komme uden risici. 

Eksempelvis ville der være chance for at implementeringen af dette "immersive" værktøj ville 

mindske dialogen mellem underviser og elev, noget som Dreyfus har beskrevet som værende 

essentielt. Dvs. Der er både potentielle positive og negative effekter som ville skulle adresseres 

for at opnå en fyldestgørende løsning af de påpegede problematikker. Det kan altså konkluderes 

at det er nødvendigt med yderligere forskning på området samt afprøvelse af forskellige former 

for undervisning med teknologien. Lige så bør et didaktisk grundlag for undervisning med VR-

teknologi overvejes.  

 

8.2 Analysedel 2: Implementering af teknologien 

I denne del af analysen ønsker vi at dykke ned i det potentielle scenarie som ville finde sted 

hvis VR-teknologi skulle implementeres i en fjernundervisnings-sammenhæng. Til at begynde 

med ønsker vi at opnå indblik i forskellene mellem traditionel undervisning, fjernundervisning 

og fjernundervisningen som ville foregå ved implementeringen af VR-teknologi. Til dette 

formål har vi lavet et Rich Picture som skal illustrere processen som foregå ved læring under 

et fjernundervisnings-scenarie. Derefter har vi lavet et flowchart som har til formål at illustrere 
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den proces som måtte foregå ved implementering af VR-teknologi i en fjernundervisnings-

sammenhæng på universitetsplan. Efterfølgende gør vi brug af Use-case diagram og Activity 

diagram for at kortlægge de føromtalte nye processer på nært hold. Til sidst har vi udført en 

interessentanalyse for at få indblik i potentielle aktører og interesse-personer samt andre 

relevante. Hertil har vi udført et matrix hvor vi ved analyse af dem går i dybden med hver 

enkelt. Til sidst samler vi op på det potentielle implementerings-scenarie hvortil vi vil 

fremhæve nøglepersoner og processer. En SWOT-model er blevet udvundet på basis af disse 

resultater for at illustrere det mest betydningsfulde. 

 

8.2.1 Rich Picture 

Dette ‘Rich picture’ har til formål at 

beskrive og illustrere de problemer som 

opstod i en undervisningssammenhæng 

via fjernundervisning, beskrevet gennem 

rapporten Erfaring og oplevelser. Figuren 

har fokus på den proces som foregår når 

en lærer forsøger at praktisere traditionel 

tavleundervisning i en fjernundervisnings-

situation, på nært hold. Problematikkerne 

som er illustreret i figuren er taget ud fra 

resultaterne i rapporten Erfaringer og 

oplevelser. Eksempelvis er det beskrevet 

hvordan lærere oplevede det svært at lave 

forsøg i undervisningen over 

fjernundervisning. Ligeledes blev det 

beskrevet hvordan diskussioner i 

undervisningen var sværere at holde og 

det blev beskrevet som værende 

udfordrende at have socialt samspil 

mellem elev og lærer. Dette har ført til en 

stigning i mængden af traditionel 

tavleundervisning over fjernundervisning. Dette udtrykkes i midten af figuren. En stor mængde 

Figur 3, vores egen illustration af Rich Picture 
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af eleverne i denne undersøgelse beskrev manglende koncentration som værende et problem 

hvortil en stor del af eleverne tog pauser i perioderne med koncentrationsbesvær. En anden 

problematik som opstår på basis af fjernundervisning er manglende samspil mellem 

undervisere og elev. Både undervisere og elever beskrev besvær mht. at videregive og modtage 

feedback. Ultimativt bliver konsekvenserne af disse problematikker tab af et potentiale. At 

praktisere en undervisningsmetode som normalt bliver udøvet ansigt til ansigt i en skole som 

fjernundervisnings metode, har ført problematikker med sig som man må adressere. 

 

8.2.2 Flowchart 

Da vi ønsker at visualisere den potentielle implementering af VR som undervisningsform, har 

vi udarbejdet et flowchart. Hensigten med dette er at beskrive den forventede arbejdsproces, 

som forventes at have forskellige mulige udfald. 

 
Figur 4, Flowchart af VR implementeringen 

Som fremgår i det ovenstående rutediagram, begynder implementeringen af VR i 

fjernundervisningen som et eksperiment. Derfor foregår implementeringen gradvist som 

beskrevet, da der vil være behov for indsigt i hvordan processen kan fungere i praksis.  
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Hensigten er her at underviserne får et større indblik i hvordan denne teknologi potentielt agerer 

som et supplement til fjernundervisning i traditionel forstand. Samtidig danner dette et tidligt 

udtryk om de studerendes læringsudbytte. Ligeledes foregår der en gradvis oplæring af 

underviseren, hvilket skal føre til den nødvendige erfaring for at gennemføre undervisningen. 

Denne oplæring er både teoretisk og praktisk. Det skal understreges at underviseren oplæres i 

VR i en immersive forstand, da dette er aspektet af VR som underviseren anvender. Med den 

teoretiske viden vil underviseren have kendskab til potentielle udfordringer ved at anvende VR 

til undervisning, og om det overhovedet vil være forsvarligt for underviseren at anvende 

udstyret, i tilfælde af en historie med eksempelvis epilepsi eller andre helbredskomplikationer. 

Som følge af denne oplæring bliver det muligt for underviseren at gennemføre 

undervisningsgange med brug af VR, og de studerende får mulighed for at opleve undervisning 

på et non-immersive plan. Efter at have oplevet et nyt undervisningsforløb som dette, vil det 

være naturligt at fastslå hvad fungerer ved undervisningen, samt hvad ikke gør. Derfor får de 

studerende efterfølgende mulighed for at evaluere undervisningsformen, og give indsigt i 

udbytte af undervisningen. Er der konsensus for at VR er et vellykket supplement til den 

klassiske fjernundervisning, kan implementeringen fortsættes. Dette vil ikke være 

problematisk da læreren har erfaring og generelt kendskab til brugen af VR, og er derfor i stand 

til at fortsætte undervisningen på samme vis. I dette scenarie vil implementeringen derfor 

betragtes som succesfuld. Hvis det modsatte gør sig gældende, og der forbindes for mange 

usikkerheder med undervisningen, samt et mindre tilfredsstillende fagligt udbytte, må der 

overvejes et andet alternativt supplement eller redesign af traditionel fjernundervisning.   

 

8.2.3 Rich Picture vs. Flowchart 

Vi anvender både rich picture og flowchart til dette projekt for at skabe visualisering af 

henholdsvis problematikken med fjernundervisning, og den efterfølgende proces der efter 

hensigten kan bane vejen for et løsningsforslag. Rich picture bliver anvendt til at illustrere den 

eksisterende problematik, da dette var et mere håndgribeligt scenario, og som yderligere 

adskiller sig ved ikke at være hypotetisk som vores arbejdsproces til gengæld er. Rich picture 

tager afsæt i de udfordringer som der er kendskab til fra foråret 2020 (Georgsen & Qvortrup, 

2021), og dette var ligeledes en fordel til at illustrere de kendte udfordringer. Flowchartet, som 

vi har udarbejdet, har derimod et udgangspunkt i et hypotetisk scenarie, der kan udvikle sig i 
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forskellige retninger. Således ville et rich picture ligeledes have fungeret som et middel til at 

visualisere dette, men et flowchart har egenskaber tilknyttet som ikke ville være muligt på 

samme facon som et rich picture. Rich picture skaber som sagt et generelt overblik over en 

eksisterende situation, og bruges ikke typisk til at beskrive en proces. Som to forskellige 

værktøjer til visualisering komplementerer de hinanden i dette henseende.       

 

8.2.4 Use-case diagram 

Vi har nu benyttet os af et Flowchart og et Rich Picture, for at gå mere i dybden med selve 

implementerings delen og de aktører involveret, har vi udarbejdet to diagrammer, et Use-case 

diagram, og et Activity diagram.  

Forneden på figur 5 er vores Use-case diagram af implementeringen af VR til fjernundervisning 

illustreret. Tændstiksmændene er aktørerne i vores implementeringsproces, herunder er 

Eleverne, Skole administrationen, Lektor (underviseren) og VR firmaet. Det er de generelle 

aktører, som er nødvendige for at forårsage implementeringen. Alle aktørerne har pile som 

fører til nogle cirkler, det er deres generelle arbejde, eleverne får streaming af VR, hvilket gør 

at de kan være med i VR undervisningen, denne cirkel har også pil til VR undervisningen, da 

det er undervisningen der streames til eleverne. På den måde hænger  arbejdet sammen. Det er 

lektoren (underviseren) der styrer VR undervisningen, og underviseren der får tildelt VR 

udstyret. På de to cirkler er nogle stiplede linjer som fører til enten aktører eller andre cirkler. 

De stiplede linjer har ikke nødvendigvis samme betydning, det kommer an på om der står 

<<extend>> eller <<included>>. På begge cirkler til underviseren står der <<included>> på 

de stiplede linjer, hvilket vil sige at hvad end linjerne fører til, er en nødvendighed for at kunne 

udfører arbejdet.  
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Figur 5, Use-Case diagram illustration af VR implementering til fjernundervisning 

 

Den ene stiplede linje fører fra VR undervisningen til VR udstyr til undervisningen, eftersom 

det er en selvfølge, derfor inkluderet, at for VR undervisningen skal kunne foregå, kræver det 

specifikt VR udstyr. Derfor har VR udstyr også en pil til VR firmaet, da det er inkluderet at 

udstyret bliver tilegnet underviseren. Alle komponenter i diagrammet har samspil, og en 

komponent kan derfor ikke virke uden andre. Der er dog en enkelt stiplede linje, som fører fra 

tilmelding af elever til undervisning til elever. Denne stiplede linje har <<extend>> skrevet hen 

over, se figur 5 øverst på venstre hjørne. Det er nemlig ikke altid elevernes egen opgave at 

tilmelde sig et kursus, til tider er der automatisk registrering af kurser som skolens 

administration tager sig af. Tilmelding af elever til undervisning har en pil som fører til 

Administration af VR undervisning. Betaling er også en cirkel som føres til administration af 

VR undervisningen, da det lånte udstyr skal betales. Derfor har den også pil til skole 

administrationen og VR firmaet. Det essentielle ved Use-case diagrammer er, at hvis ikke det 

udarbejdes korrekt eller der mangler evt. aktører eller arbejde, vil det ikke kunne fungere 

succesfuldt og ønsket om eksempelvis vores implementering vil ikke kunne lade sig gøre. 

 

8.2.5 Activity Diagram 

I vores Activity Diagram af VR implementeringen til fjernundervisningen, som er illustreret 

forneden på figur 6, skal to input og output parametre tilføjes. Vores input parametre til venstre 
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er VR firma og Skole administration, vores output parametre til højre er Afsluttet kursus. For at 

implementeringen skal kunne forekomme, kræver det et samarbejde mellem et VR firma og 

skolen, højst sandsynligt skolens administration. Samarbejdet kræver at VR firmaet ikke blot 

låner udstyr ud, men også evt. lærer undervisere om udstyret og hvordan det fungerer. Dette er 

for at underviserne ikke støder på problemer undervejs i undervisningen, der muligvis kunne 

være med til at demotiverer eleverne, som ultimativt kunne resultere i tab af tid og derfor ikke 

være til særlig gavnligt for eleverne. Under nedlukning og den første introduktion til 

fjernundervisningen, blev en masse tid mistet på tekniske problemer. Dette vil vi gerne sørge 

for ikke bliver tilfældet ved implementeringen af VR. Derfor er det vigtigt for os, at 

implementeringen af VR til fjernundervisningen bliver gjort ordentligt og med en grad af 

sikring mod tekniske problemer. Derfor, atter igen, er det vigtigt at underviserne har kendskab 

til VR udstyret og hvordan det fungerer. Afslutte kursus er outputtet, eftersom det først er ved 

kursets ende at man rigtigt kan komme til kendskab med resultatet af implementeringen af VR 

til fjernundervisningen. Her forekommer der evalueringer af elevernes oplevelse, som 

forhåbentligt vil være gavnligt og kunne tages med til næste undervisningskursus med VR som 

værktøj. Her forekommer en iterativ process, der sørger for at implementeringen kun bliver 

yderligere gavnlig for eleverne og at VR som undervisningsværktøj bliver mere og mere 

effektivt.  

 
Figur 6, Activity Diagram illustration af VR implementering til fjernundervisning 
 

I diagrammet er også nogle <<preconditions>> og <<postconditions>>. I vores 

implementering er vores precondition at skoleadministrationen ønsker VR undervisning. Uden 

ønsket om VR undervisning, ville implementeringen ikke vores mulig. Vores postcondition er 

at eleverne får gavn af VR undervisningen. Det endelige resultat er nemlig ikke at få VR 
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implementeret, men at få det til at fungere og være gavnligt for eleverne. Hvis der ingen gavn 

er af implementeringen, vil der ikke være behov for implementeringen. Det ville blot være spild 

af ressourcer. I diagrammet er mellemtrin som er lige så essentielle for opgaven, for at kunne 

nå outputtet. I et Activity Diagram er de forskellige trin mere generelle og overfladiske. Input 

parametrene som fører videre til VR udstyr til lektor, som nævnt tidligere, er ret væsentligt for 

undervisningen. Underviseren skal muligvis have gennemgået et kursus i VR udstyret, for at 

få undervisningen til at fungere mest optimalt. Dernæst vil VR så implementeres til 

fjernundervisningen. Som introduktion ville det nye undervisningsværktøj virke stimulerende 

for eleverne og motivationen ville formegentlig som resultat af dette være højere. Dette ville 

formentlig være en effekt fordi det ikke blot er videoer de skal se på internettet eller følge med 

i powerpoints. De ville, fra eget hjem og stue, kunne få lov til at overvære udførelsen af 

praktiske opgaver i samarbejde med deres lærer. Hvilket så er næste trin, nemlig at VR streames 

til eleverne. Eftersom VR-implementeringen er til undervisning, specifikt fjernundervisning, 

er det vigtigt at streaming mulighederne ikke bliver barriere for kontakt mellem lærer og elev. 

Der skal nemlig stadig kunne foregå en dialog mellem underviser og elever, således at de kan 

inddrages i VR universet, dog vil vi komme lidt mere i dybden med dette i diskussionen. 

 

8.2.6 Interessentanalyse 

Projektgruppen har udarbejdet en interessentanalyse, med udgangspunkt i de potentielle 

interessenter for projektet, som indgår i undersøgelsen af Georgsen, M og A Qvortrup. De 

potentielle interessenter er fordelt som gidsler, ressourcepersoner, grå eminencer og andre 

interessenter.  

De potentielle interessenter kan ses i figur 7, hvor de er placeret i forskellige kategorier. For 

kategorien ‘gidsler’ er de forskellige undervisere og elever på de forskellige institutioner. 

Undervisere og elever har en lille indflydelse på processen af implementering af VR - dog vil 

de blive påvirket af implementeringen, da forandringen er med henblik på at forbedre 

undervisningen for både eleverne og lærerne. Det er derfor også relevant at, inddrage eleverne 

i processen så de også kan blive informeret og indstille sig på ny undervisningsmetode til deres 

uddannelse. Underviserne skal også informeres undervejs i samarbejde med andre interessenter 

i processen, da de er den målgruppe der skal benytte sig af VR-teknologien og dermed give 

undervisningen til eleverne. Derfor er det væsentligt, at de bliver sat godt ind i brugen af 

teknologien, så de kan udøve god undervisning. De næste interessenter er ‘ressourcepersoner’, 
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hvilket blandt andet er uddannelsesinstitutionerne, fordi uden deres samarbejde ville det ikke 

være muligt at implementere VR til deres undervisning. Derfor er de relevante i forhold til 

projektet. De vil blive påvirket af den nye undervisningsmetode de tilbyder, fordi at de netop 

står for elevernes læring sammen med underviserne. De næste interessenter hører ind under 

‘grå eminencer’ Her har vi taget udgangspunkt i dem der har en stor indflydelse på vores 

projekt, men dermed ikke bliver påvirket af det. Disse interessenter dækker over en bredere 

gruppering, end de andre ovennævnte interessenter.  De har alle en indflydelse ift. at de kunne 

få projektet til at blive gennemført vha. deres samarbejde. Det er specielt vigtigt, at der i første 

omgang sørget for at der haves en trofast leverandør, der vil gå med til samarbejde omkring 

udlevering af VR til fjernundervisning. Dernæst er det også vigtigt, at der inkluderes en IT-

afdelingen fra hver institution som skal kunne stå til rådighed i form af hjælp med opstilling af 

det tekniske. E-læringskonsulenter er også essentielle at inddrage, da implementering af ny 

teknologi kræver tid at lære og bruge. Derfor kan e-læringskonsulenter tilbyde at være til stede  

til undervisningen og tilbyde hjælp til underviseren, hvis der skulle være behov for dette. 

Produktionsfirmaet er også sat under denne kategori, da det er en interessent som har en stor 

indflydelse på projektet. Uden hverken produktionsfirma eller leverandør, vil der ikke være 

mulighed for at kunne give uddannelsesinstitutioner mulighed for fjernundervisning med VR. 

Derfor spille disse interessenter en essentiel rolle, for at projektet kan lykkes med de 

involverede. Derudover har vi valgt at sætte undervisningsministeriet på ‘andre interessenter’, 

da de ikke vil have en større indflydelse på projektet og dermed heller ikke blive påvirket af 

det. Det er også dem, som vi ville bruge mindst tid på da de ikke er så relevante som de andre 

interessenter, som vi vælger at inddrage. Man ville dog skulle sørge for, at orientere dem om 

projektet og informere dem om eventuelt relevant. 

Gidsler 
  

●  Undervisere, lektorer 

●    Elever 

Ressourcepersoner  
 

●  Uddannelsesinstitutioner 

  



Eksamensnr. S2225230482 
 

 39 

Andre interessenter 

 

● Undervisningsministeriet  

Grå eminencer 

 

●    Institutionens IT-afdeling 

●   E-læringskonsulenter 

●    Produktionsfirma  

●    Leverandør af VR  

● Uddannelsesinstitutioner 

Figur 7, Analyse over rapportens interessenter 

 

I figur 8 nedenfor har vi lavet en matrix over de valgte interessenter fra figur 7, hvor vi har 

forsøgt at beskrive de fordele vi mener, der kunne opnås i samarbejdet med de forskellige 

interessenter, hvis implementeringen af VR til uddannelsesinstitutioner fandt sted. Felterne i 

venstre side indeholder forskellige kategorier for interessenter: Grå eminencer, 

ressourcepersoner, gidsler og andre interessenter. Fra rækken mod højere, beskrives hvordan 

de interessenter kan give os en fordel, ved at inddrage dem i vores projekt.  

Ud fra grå eminencer, mener vi at fordelen for det potentielle implementeringsprojekt ville 

være et samarbejde, hvor man kunne få den hjælp til det nødvendige, for at man kan 

implementere den forandringen. Det kræver også at man kan opnå en ny viden og at den 

økonomisk hjælp nås. Dernæst kunne det have en fordel, at reklamere for forandringen ved  

uddannelsesinstitutionerne. Dette kunne gøre andre institutioner interesserede og dermed 

kunne det nå ud til flere end dem man allerede havde fremskaffet samarbejde med. Det er 

essentielt, at der lyttes til andre potentielle indblik - for at man kunne opnå den ønskede 

forandring. Vi ville have en forventning om, at potentielle andre aktører ved informering om 

implementeringen ville bidrage med tid, viden og økonomi, da udfaldet netop kunne være med 

til at yde en god fremtidig undervisning for studerende.  

Ud fra ressourcepersonerne, mener vi at det er givet at have uddannelsesinstitutionerne, da de 

ville være nøgle-samarbejdspartnere. Ma ville ikke kunne implementere idéen om at tilbyde 

fjernundervisning med VR briller hvis ikke det bliver godkendt. Derfor vil deres samarbejde 

kunne føre til, at visionen kunne blive bragt til virkelighed. Heraf ville vi også have en 

forventning, om at de ville være åbne for samarbejdet vi præsenterer et værktøj kunne være en 

potentiel løsning på nogle problemer. Vi forventer at kunne give dem ny læring og viden 
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omkring hvad VR er som teknologi og hvad der følger med ved brugen af det. For at vile kunne 

inddrage dem bedst muligt, ville det være relevant at lytte til deres input i forhold til projektet.  

Ud fra gidslerne mener vi at fordelene, ved at have dem inddraget, kunne være give et bredere 

og mere dybdegående indblik i teknologien og læring og deraf skabe en bedre forståelse for E-

learning, da man kommer til at være i tæt kontakt med dem undervejs i projektet. Lærerne skal 

informeres godt undervejs i projektet, da de ville komme til at have tættest kontakt med 

produktet som det færdige resultat af projektet. De ville komme til at sætte en masse tid på at 

lære om teknologien og brugen af den, hvilket herefter skulle medvirke til en god og lærerig 

undervisning til eleverne. Vi ville som projektgruppe, forvente at lærerne er åbne for 

samarbejdet, men vi ville også være opmærksomme på at lytte til deres behov og ønsker.  

I den sidste kategori, har vi placeret undervisningsministeriet, da at vi ser dem som værende en 

mulighed for at kunne reklamere med institutionernes nye undervisningsmetode med VR. Vi 

ser at de ville være åbne for samarbejdet, og at dette kunne være med til at give 

implementeringsprojektet flere samarbejdspartnere hvis nu flere institutioner skulle ønske 

dette. Vi ser dem ikke som relevante interessenter og derfor har vi ikke så meget fokus på dem. 

 
Figur 8, Matrix af rapportens interessenter 
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Delkonklusion af Analyse del 2: 

Vi kan fra ovenstående afsnit konkludere at nævnte modeller har været behjælpelige, til at 

visualisere hvordan implementeringen af VR-teknologien potentielt kunne se ud i en hverdag, 

for studerende og undervisere. Det har for projektgruppen været en fordel at anvende 

modellerne til at hjælpe os med at illustrere og visualisere idéen bag om implementeringen af 

VR til fjernundervisning. Vi kan konkludere at brugen af modellerne i projektets forløb har 

været relevante at inddrage, for at skabe en forståelse for projektrapportens formål. Det kan 

hermed også konkluderes, at modellerne er blevet udført på baggrund af projektgruppens 

visioner og antagelser, af hvordan processerne ville se ud hvis implementeringen blev 

foretaget. Det har særligt været Flowchart og Rich picture der har tydeliggjort hvordan det 

overordnede udfald af VR løsningen vil kunne se ud fra både underviserne og elevernes 

perspektiv. Da vi kan konkludere at Rich picture har tydeliggjort udfordringerne ved 

fjernundervisningen, og flowchart har taget fat i en forestilling om VR til fjernundervisningen, 

har det været behjælpeligt for at vi har kunne skabe indblik i den forventede proces. Vi kan 

afslutningsvis konkludere at anden del af projektrapportens analyse, har været med til at støtte 

den mulige løsning til problemfeltet, da implementeringsidéen ved hjælp af de anvendte 

modeller har lagt rammerne for den nøjagtige process.  

 

9. Diskussion 

I følgende afsnit vil vi foretage vores diskussion, som tager udgangspunkt i vores analytiske 

afsnit. Vi ønsker at diskutere, de mest relevante aspekter af VR i fjernundervisningen med 

inddragelse af  Erfaringer og oplevelser (Georgsen & Qvortrup, 2021).  Dette sætter vi op imod 

Dreyfus teori, for at skabe en diskussion om hvorvidt Dreyfus teori holder med de udtalelser 

der er foretaget i ovennævnte rapport. Vores diskussion kommer kun til at forholde sig til 

udtalelser fra den ovennævnte rapport, og dermed kan vi kun diskutere ud fra de inddragede 

perspektiver.  
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9.1 Usikkerhed 

Som beskrevet tidligere i opgaven tages der udgangspunkt til problemstillingen med en 

hermeneutisk tilgang. Analysen er præget af en forforståelse af problemet, da vi har taget 

udgangspunkt i egen fortolkning af statistikker fra en rapport (Erfaringer med 

fjernundervisning 2020) som beskriver problemstillingen vi undersøger nærmere. Hertil fører 

en fortolkning af problemfeltet med en didaktisk teori, igen ud fra egen fortolkning. Dette har 

vi gjort da der både er blevet gjort lidt forskning på emnet i forvejen og vi har derfor ikke meget 

viden at gå ud fra, lige så undersøger vi en potentiel situation som ikke er fundet sted endnu. 

Både fortolkning af teori og fortolkning af data fra rapport kan være fejlagtige og det vil derfor 

være relevant at lave en kvalitetssikring af denne analysedel.  

I forhold til analysedel to, så ønsker vi igen at undersøge en situation som ikke har fundet sted. 

Dette gøres ved hjælp af forskellige modeller, nogle som er udviklet til andre formål end det vi 

har brugt dem til. Den måde som modellerne er blevet demonstreret for os, har altid været i en 

virksomhedssammenhæng, hvorimod vi i vores anden analysedel ikke har taget udgangspunkt 

i en eller flere specifikke virksomheder. Derfor kan overvejelser laves om modellernes evne til 

at opfylde det formål som vi har brugt dem til at opnå. Desuden kan erfaring tages med som en 

relevant faktor. Vi har endnu ikke praktisk erfaring i forhold til skabelse af disse slags modeller 

i en praksissammenhæng, og der er derfor risiko for forkert brug af modellerne samt andre fejl 

i denne sammenhæng. 

 

9.2 Sundhedsevaluering 

De utilsigtede effekter ved brugen af VR spænder over et bredt felt, og særligt her er 

sundhedsrelaterede udfordringer dominerende. Som beskrevet tidligere eksisterer den 

hyppigste form for komplikation i transportsyge, men eksempler på andre ufrivillige reaktioner 

eksisterer ligeledes på dette spektrum. Heriblandt kan nævnes forskellige slags ildebefindende 

såsom slagtilfælde, anfald og belastning på øjnene. Yderligere værd at pointere er tilfælde der 

relaterer sig til mangelfuld hygiejne. Et eksempel på dette kan være mangel på rengøring af 

VR-brillen mellem to brugeres anvendelse. For at imødekomme problematikker som disse er 

det relevant med kendskab til de hyppigste årsager og centrale teorier, og dernæst refleksion 

over hvordan det kan undgås i forbindelse med undervisning. 
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Som førhen beskrevet i TRIN 3 optræder reaktioner som kvalme hyppigt blandt brugere af VR. 

Det vil i de fleste tilfælde skyldes en sensitivitet overfor uventede bevægelser i omgivelser som 

teknisk set er fastlåste. VR skaber en illusion af bevægelse og som den såkaldte teori om 

transportsyge, Sensory conflict theory, beskriver, skyldes dette en konflikt mellem sanserne 

(Jerald, 2016). Nærmere bestemt hvad der visuelt forventes af omgivelserne, i kontrast til hvad 

der i realiteten sker med omgivelserne. Den førhen nævnte teori beskrives således: ”The theory 

states that motion sickness may result when the environment is altered in such a way that 

incoming information across sensory modalities (primarily visual and vestibular) are not 

compatible with each other and do not match out mental model of expectations.” (Jerald, 2016, 

165). Da undervisningen for eleverne foregår på non-immersive plan, rettere sagt uden 

anvendelse af headset, vil det for deres vedkommende ikke være en problematik, som er 

relevant at forholde sig til. Hvis de studerende skulle udstyres med VR i et fyldt lokale, ville 

det være mere relevant at forholde sig til utilsigtede effekter der skyldes fysiske omgivelser. 

Underviseren vil dog anvende et headset, og de utilsigtede effekter med fysiske reaktioner vil 

her være relevante at tage i betragtning. 

Vi har fastslået at den hyppigste utilsigtede effekter diverse ildebefindende grundet konflikt 

mellem sanserne, og derfor bør der indføres anvisninger og regler for underviserens brug af 

VR. Selvsagt skal undervisere med en historie af epileptiske anfald ikke bruge teknologien da 

det frarådes for disse individer. Det er dog ikke sundt at tilbringe for meget tid i de virtuelle 

omgivelser. Derfor bør der sættes begrænsninger for lektioners varighed, og det maksimale 

forbrug på en dag bør ligeledes overvejes. Naturligvis varierer det mellem hvert individ hvor 

denne tærskel går til, men her vil gennemsnitlige vurderinger danne grundlaget for disse 

regelsæt og retningslinjer. Det er ikke umuligt at ildebefindende hos undervisere kan vise sig 

alligevel, på trods af overholdelse af retningslinjerne. Dette kan give udfordringer med at 

gennemføre undervisningen i de planlagte tidsrum, og kan i værste fald forsinke processen. 

Der bør her overvejes hvordan vikarer kan gennemføre undervisningen, da det ikke kan 

forventes at de vil besidde den samme erfaring med VR som den egentlige underviser gør.           

 

9.3 On the internet  

For at gå i dybden med denne del, vil der fokuseres på Dreyfus teori og rapport af Georgsen & 

Qvortrup, 2021. Vi vil diskutere om hvorvidt Dreyfus teori dækker over de problematikker der 
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har fundet sted i foråret 2020. Vi vil derfor lægge empiri mod empiri, for at kunne konkludere 

om VR kan være en fremtidig implementering til fjernundervisning.  

Hvis der kigges på Dreyfus teori, argumenterer han for begrebet distance learning hvor han 

belyser og redegør for elementer i læring, der kan gøre sig gældende for at elever kan opnå 

læring virtuelt. Samtidig sættes der spørgsmålstegn ved disse elementer, for kræver læring 

egentlig en social kontakt mellem underviser og elever, eller kan læring med distance være 

med til at forbedre deres færdigheder og kompetencer? For at skabe en forståelse for dette 

argument, kan de relevante stadier ud af de seks Dreyfus præsenterer diskuteres. Allerede i 

anden fase argumenterer han for at desto mere en elev opnår mere erfaring, jo bedre kan 

vedkommende klare virkelige situationer. Dermed udvikles forståelsen af en relevant kontekst 

forklaret af andre eller en underviser eksempelvis. Det betyder ifølge Dreyfus, at en elev 

allerede fra anden fase kan begynde at stå på egne ben, ud fra et tilstrækkeligt antal af eksempler 

og erfaring. Dermed argumenterer han for at eleverne afspejler deres underviser. Så længe 

underviser viser sit engagement ved at inddrage elevers forslag og indvendinger og samtidig 

inddrager eleverne i sin tankegang, jo større chance er der for at eleverne ønsker at opnå det 

samme med deres egen læring (Dreyfus, 2009). Det kan så diskuteres om hvorvidt dette krav 

om læring vil holde når undervisningen skal fungere virtuelt. Spørgsmålet er om lærer kan 

udvise det samme engagement virtuelt som fysisk? Set overordnet på hans teori mener han at 

de studerende gradvist med tiden bliver kompetente nok til at lære på egen hånd. Dette kan føre 

til, at underviseren ikke vil komme til at bruge så meget tid på undervisningen som førhen. 

Taget teoriens stadier i betragtning, kan det konkluderes at allerede fra anden stadie er de 

studerende mere på egne ben, hvilket vil betyde at den fysisk kontakt nødvendigvis ikke er et 

krav for deres læring. Der er dog visse elementer, som fortsat skal kunne gælde for den virtuelle 

læring. Men kan det lykkes uden fysisk tilstedeværelse af lærer og elever? 

Med Dreyfus teori er det essentielt at kigge på hvordan rapporten af Georgsen & Qvortrup, kan 

sættes op mod Dreyfus argumenter. I rapporten fortæller undervisere nemlig at online 

undervisning netop har krævet nye kompetencer for dem i forhold til at kunne ‘styre’ rummet. 

Undervisere har i rapporten forklaret, at det netop har været svært at holde den autoritative 

rolle, og andre undervisere har manglet ‘social magt’. Yderligere er det ikke er det samme som 

at være fysisk aktivt til stede i et klasselokale. Det er klart udfordringer fra undervisernes side, 

hvilket kan gøre det vanskeligt for dem at undervise. Det kan dermed påvirke elementer som 

engagement til deres undervisning. Beskrevet længere oppe argumenterer Dreyfus for at 

engagement er et meget relevant element for en underviser at give til sine elever, og hvis de 

føler mangel på magt og autoritet kan det medvirke til intet engagement og er dermed en dårlig 
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undervisningsgang. Deres argumentation holder kun til, for den virtuelle undervisning og ikke 

baseret på undervisning med VR-teknologien.  Derfor kan der argumenteres om hvorvidt VR, 

kan være med til at ændre på undervisernes holdning til autoritet og magt over for eleverne 

hvis en ny undervisningsmetode vil blive præsenteret?  

Witmer & Singer argumenterer netop for at immersion i VR netop har en positiv indflydelse 

på vidensudvikling, hvilket opfattes meget positivt taget i betragtning af at formålet er at 

elevernes læring skal kunne forøges med implementeringen af VR i fjernundervisningen. 

Årsagen til at det har en positiv indflydelse skyldes når intensitet i menneskers oplevelse bliver 

øget, hvilket kan lette læring gennem forståelse og engagement. Hvilket var et af de elementer 

som Dreyfus argumenterede for, var relevant for at kunne få undervisningen til at fungere med 

distance mellem undervisere og elever. Witmer og Singer har også argumenteret for det 

psykologiske aspekter af immersion, hvilket giver en positiv opfattelse af hvordan VR kan være 

med til at understøtte engagementet, inddragelse og øgelse af oplevelser.  

 

9.4 Human-computer interaction med VR 

Human-computer interaction handler om interaktionen mellem mennesket og computeren. I 

dag er det så dybt implementeret i vores hverdag, med alt fra smartwatches og smartphones, 

wi-fi, Alexa eller Google voice, mm. Alt fra arbejde, hobbyer, underholdning og skole, ville 

ikke fungere som det gør i dag, uden computere. Ved ønske om at inddrage VR til 

fjernundervisningen på videregående uddannelser, bliver der snak om HCI på et helt andet 

niveau. Som beskrevet foroven i Human-computer interaction afsnittet, var fokuset på design 

af computerteknologi med interaktion mellem mennesker og computere. Vi mener at ved 

inddragelsen af Virtual Reality til fjernundervisning, vil de studerende kunne få oplevet HCI 

som, ikke blot gavn i deres undervisning, men også eventuelt øget effektivitet for læringen. 

Interaktionen mellem computeren og mennesket vil i vores tilfælde ikke kun være mellem 

læreren og den virtuelle verden, men også være for de studerende som, potentielt, sidder 

hjemme og får streamet lærerens VR oplevelse på deres egen personlige computer.  

Formålet med VR er, som nævnt foroven i Trin-model afsnit 8.1.1, at sørge for at brugerne 

føler sig fordybet og til stede i den virtuelle verden de befinder sig i. Læreren får indlevet sig i 

en verden som er langt fra det typiske klasselokale, eller hjemme i deres stuer med de 

studerende over Zoom eller Teams til undervisning. Motivationen øges ikke blot for eleverne 

når der er tale om implementeringen af VR, men også for læreren. De får muligheden for at 
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kunne føre langt mere “hands-on” arbejde, hjemme fra deres stuer, ved hjælp af HCI. Man 

kunne antyde at underviserne ville blive mere engageret i undervisningen og måske endda mere 

ivrige om elevernes opmærksomhed, end de har været tidligere i fjernundervisningens forløb. 

Tværtimod kan der dog også være snak om tab af eleverne, da lærerne ikke helt er “til stede”, 

da de ikke ville kunne se de studerende på skærmen, men blot må regne med, eller håbe på, at 

der følges med. HCI er så dyb i dette tilfælde, at hele omverden vil skærpes for underviseren 

og derfor vil der næsten ingen direkte kommunikation være med eleverne. Derfor skal man 

sørge for at underviseren har mulighed for direkte kontakt til eleverne, ved at sørge for at få 

dem til at interagere med læreren i det virtuelle univers. Underviseren skal stadig kunne tale 

med eleverne, så vidt muligt at eleverne ikke føler de blot ser en video, men faktisk også får 

lov til at interagere med den virtuelle verden. Eksempelvis ville underviseren få VR-headset 

på, som streames til elevernes personlige computer gennem evt. zoom eller teams, og derved 

ville interaktionen mellem lærerens indlevelse i den virtuelle verden og elever kunne tage fart. 

Elevernes inddragelse er nok et af hovedpointerne ved VR undervisningen. På 

naturvidenskabelige uddannelser kunne eleverne overvære operationen, dykke ned i kroppens 

mikroceller, endda også undersøge bakterier og udøve laboratoriearbejde, som ikke ville kunne 

lade sig gøre i et fysisk laboratorium pga. budget eller farer.  

10. Konklusion 

I starten af rapporten lægger vi så småt ud med at introducere den pågældende teknologi og 

ønsket om implementeringen til fjernundervisningen. Ved hjælp af rapporten Erfaringer og 

oplevelser, får vi en hel del empiri som udgør en stor del af vores projekt. Det er på baggrund 

af denne rapport vi har kunnet komme med de fortolkninger og påstande som vi gør, og derved 

kan konkludere at vores bekymringer om fjernundervisningens kvalitet stemmer overens med 

den reelle situation. Vi konkluderer ved hjælp af TRIN-modellens analyse af VR-teknologien, 

hvilke ulemper og fordele teknologien har og hvordan den ville gavne og øge kvaliteten hos 

fjernundervisningens. Desuden har vi ved hjælp af Dreyfus teori viden om at 

fjernundervisningen ikke har gavn af den distance der er mellem underviseren og eleverne, så 

derved kan vi konkludere at VR-teknologien ville være belejligt i den væsentlige faktor, der er 

en-til-en konceptet mellem underviser og elev. Udfordringerne der er ved fjernundervisning 

når eksempelvis instrukser skal gives, er udfordringer vi kan afskaffe ved brugen af VR.  
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Ydermere kan vi konkludere at modellering af vores problemorienterede situation har fremmet 

vores forståelse for udførelsen af vores ønskede løsning, samt givet os overblik ved illustrering 

og visualisering af idéen om vores løsning, nemlig implementeringen. Ved at kunne benytte os 

af modellerne i projektet, kan vi på baggrund af gruppens vision og antagelser konkluderer at 

det har været til stor nytte for tydeliggørelse af overordnede udfald af løsning og hjulpet med 

at anskue problemet fra alle repræsenterede perspektiver. 

 

Implementeringen af VR til fjernundervisningen vil ikke være en udfordring i sig selv, men det 

at kunne få alt til at fungerer på bedst vis, med minimal- til ingen fejltagelser. Det skal dog ikke 

glemmes at det er en iterativ proces og der er altid plads til forberedelse. Som nævnt i afsnit 1, 

under introduktionen, er VR allerede så stille blevet en del af undervisningen på diverse 

universiteter, og det var endda før fænomenet om fjernundervisningen blev introduceret for 

resten af samfundet. Så muliggørelsen af implementeringen af VR-teknologien til 

fjernundervisningen kan måske endda opfattes som en lettelse for de nye undervisningsforhold, 

frem for som en byrde.  
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