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Abstract 

With this report, the group wanted to research how or if the platform VRchat, is helping users 

obtain social skills through interaction with other users, that they then can use in real life. To 

gather information about this study, the group primarily uses methods such as literature and 

quantitative methods. 

 
To understand and examine the group's problem, the project includes interviews of users of the 

platform VRchat. This is done to get a perspective about the correlation between VRchat and 

real life, in relation to social skills. In relation to this the group has gathered literary information 

about the technology that is Virtual Reality. The technology, VR, is an essential for users in 

VRchat and is the reason why people enjoy it and can learn their social skills from the platform. 

 
This study concludes that in most cases VRchat is helping users obtain social skills that they 

can use in their real life. This is obtained through interaction with other users, the ability to be 

anonymous and be who you want to be. Therefore, the users feel more comfortable interacting 

with others through awkward silence or other social challenges which can appear. This way 

some users obtain social skills that they also use in their real life whether it is known or 

unbeknown to them. 
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Indledning 

Verden har befundet sig i en uvant situation siden begyndelsen af 2020. Den nye virus, Covid- 

19, har påvirket befolkningens dagligdag i hele verden. En af de ting, virussen har påvirket, er, 

hvor sociale folk har kunnet være. Mennesket er et socialt væsen, hvorfor begrænsninger i folks 

dagligdag har haft en stor betydning, måske især for de unge. De seneste tre år har haft 

konsekvenser for den unge befolknings sociale udfoldelse (Karlis, 2021). Et stigende antal af 

unge lider i dag af social angst eller mangler generelle sociale kompetencer. Der findes terapi, 

der kan afhjælpe dette, hvori eksponeringsterapi er blandt de mest populære. Realiteten er dog, 

at det ikke er alle, der kan gå igennem noget så grænseoverskridende. 

 
Med henblik på det ovenstående problem, har gruppen valgt at gå i dybden med teknologien 

Virtual Reality. Der udledes fra brugerinterviews, og anden relevant litteratur, et grundlag for 

hvordan teknologien VR, med fokus på platformen VRchat, kan bruges som en træningsarena 

for brugernes sociale kompetencer. Formålet med den udarbejdede rapport er at undersøge, 

hvordan VRchat kan bruges som en træningsarena, der skaber en tryg situation, hvor brugere 

kan forbedre deres sociale interaktioner. Gruppen vil også undersøge, hvordan sociale 

interaktioner bliver til sociale kompetencer, der kan bruges i den fysiske verden. 

 

 

Introduktion til rapportens opbygning 

Rapporten starter med et problemfelt, hvor gruppens emne bliver belyst og præsenteret med 

udgangspunkt i en problematik. En problemformulering bliver derefter vist, med tildelte 

arbejdsspørgsmål, som der vil blive besvaret løbende i gruppens rapport. 

 
Semesterbindingen vil efterfølgende bestå af Teknologiske Systemer og Artefakter samt 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund. En begrebsafklaring til rapporten vil blive fremlagt, 

efterfulgt af en metode og teori afsnit. Dernæst gruppens afgrænsning, fravalg og bias afsnit. 

 
Næste del omhandler dataindsamling samt databehandling. Der bliver præsenteret de 

interviews, gruppen har foretaget, samt en forklaring og begrundelse for, hvorfor de er med i 

projektet og hvad de skal bruges til. 
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Efterfølgende, er der skrevet et afsnit omkring gruppens valgte teknologi, hvilket er VR. Dette 

vil blive opfulgt af en analyse af gruppens indsamlede litteratur, som afsluttes med et 

diskussionsafsnit. 

 
Rapporten afsluttes med en perspektivering omkring hvad gruppen kunne gøre anderledes, 

samt en konklusion som ende på projektet, der besvarer den valgte problemformulering. 

 

 

Problemfelt 

Angst og sociale vanskeligheder, er et aktuelt problem, i det senmoderne samfund, hvorfor der 

er blevet lavet forskning på emnet. En kendt form for terapi, mod angst og sociale 

vanskeligheder, er eksponeringsterapi. Terapien foregår ved, at personen langsomt bliver 

eksponeret for deres problemer. En person, der lider af social angst, vil langsomt skulle 

udsættes for sociale interaktion, indtil de har forbedret deres angst (Gomentor, 2020). 

 
Gruppen drager paralleller mellem traditionel eksponeringsterapi, og hvordan VR kan bruges 

til dette problem. Platformen VRchat skal ses som en form for “træningsarena”, hvor en bruger, 

med sociale vanskeligheder, kan simulere en virkelig social interaktion, gennem sin avatar og 

immersionen, der opnås gennem brugen af VR-headsets. Forskellen mellem dette og traditionel 

eksponeringsterapi er, at det foregår bag trygge rammer. Brugeren vil altid have deres 

anonymitet, hvis de vælger det. Andre brugere ved ikke hvem de er, siden de ikke ser hinanden 

i virkeligheden. Udover dette, skal brugeren ikke ud i den virkelige verden, og har derfor 

muligheden for at stoppe interaktionen eller slukke deres system, hvilket bringer dem tilbage 

til deres trygge rammer. 

 

Problemformulering 

“I hvilken grad giver VRchat deres brugere, særlige sociale kompetencer, som kan benyttes i 

den fysiske verden?” 

 

 

Arbejdsspørgsmål 

• Hvad er et VR-headset? 
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• Rendering i VRchat – Hvad gør det for brugerens immersion? 

• Hvad betyder avataren for brugernes sociale interaktion? 

• Hvilke muligheder har VRchat, der kan hjælpe brugerne inden for sociale 

kompetencer? 

• Hvordan hjælper avataren, med brugerens sociale udfoldelse? 

• I hvilken grad drages der en parallel mellem det sociale, der læres i VRchat og i 

virkeligheden? 

• I hvilken grad kan VR teknologien hjælpe brugerne med at skabe en tryg situation, 

hvori VRchat kan bruges som en træningsarena? 

• Er VRchat en god platform til at træne sociale kompetencer, i forhold til de mange 

problemer, der findes i de åbne verdener? 

 

 

Semesterbinding 
 

Teknologiske systemer og artefakter 

Dette semester indeholder en obligatorisk inddragelse af TSA, hvori gruppen beskriver og 

forklarer en selvvalgt teknologi på et dybere niveau. Gruppen har fundet det relevant at gå i 

dybden med specifikt VR-headsettet. 

Gruppen har haft overvejelser om at inddrage relevante begreber og punkter fra trin modellen, 

for yderligere at kunne analysere den valgte teknologi på et dybdegående niveau. Trin modellen 

kan give en analytisk tilgang til teknologien. 

Disse punkter fra trin modellen er trin 1 “Teknologiers indre mekanismer og processer”, hvor 

gruppen kan formidle det teknologiske omkring VR-headsettets indre mekanismer og 

processer. Trin 5 “Modeller af teknologier” vil gruppen benytte til at visualisere den valgte 

teknologi, herunder illustrere modeller af VR-headsets samt anden teknologi, der kan forme en 

visuel forståelse af opbygningen af de indre mekanismer i teknologien. 

 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Projektet er i forvejen stærkt STS relateret. Gruppen har derfor fravalgt at inddrage mere teori 

end de interviews, der blev udformet, da der ikke ønskes, at STS overskygger TSA delen. 
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Gruppen vil fokusere på, og inddrage mere viden og teori fra TSA, da dette semesterprojekt 

skal have en obligatorisk binding til TSA. 

Gruppen har valgt at indføre interviews i projektet, da følgende er relevant og vil frembringe 

en bedre forståelse for problemformuleringen samt emnet i projektet. Gruppen vil inddrage 

interviews, der er semistruktureret og udført efter netnografisk metode. 

 

 

Begrebsafklaring 

Phantom touch: 

Normaltvis bruges begrebet i sammenhæng med personer, der har mistet et lem, hvor de 

oplever at smerter i lemmet efter amputation, selvom kropsdelen ikke længere eksistere 

(Ramachandran, 2009). I VR-verden er der mennesker, der på samme vis, oplever at kunne 

mærke, hvis andre brugere rører ved en, selvom de ikke gør. 

 
Game launcher: 

En game launcher er en software, der bruges til at downloade spil og applikationer. 

Programmerne køres dermed også herfra (Pcmag, u.å.). 

 
Immersive: 

Ordet beskriver i hvor høj grad VR genskaber menneskelige sanser og bevægelser i et virtuelt 

miljø. Jo mere teknologien integrerer sanserne desto højere immersion (Høeg, 2021). 

 
VR-headset: 

VR-headset er en teknologi, der bruges til at få en autentisk og livlig oplevelse af en virtuel 

virkelighed. Headsettet består af et display til hvert øje. Displayteknologien indeholder tracking 

teknologi, der har til formål at holde styr på, hvordan brugeren bevæger sig. Der findes tre typer 

af VR-headsets; PC-VR-headset, der skal tilsluttes en computer, standalone VR-headsets, der 

kan køre helt selv og mobil-VR-headset, der er et slags hylster, hvor man kan sætte sin mobil i 

og dermed bruger mobilens display og trackingteknologi (Riiser, 2019). 

 
VR som teknologi: 

Helt generelt kendetegnes VR ved, at man kommer ind i en computergenereret oplevelse, som 

finder sted i et simuleret miljø (DI, n.d.). 
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FOV - Field of view: 

FOV, er i konteksten af VR, hele det område, som en bruger kan se gennem deres VR-headset 

(Awati, 2022). 

 
Pixels: 

Pixel står for pix=picture el=element. Det er hvad der bruges for at skabe et billede på en 

skærm, og repræsenteres ofte i små firkanter. Det er også hvad der refereres til, når der står at 

en skærm bruger resolutionen 1920x1080, dette betyder, at der produceres cirka 2.073.600 

pixels på skærmen (Techopedia, 2020). 

 
Computerlag: 

Ordet, “lag”, bruges til at beskrive når en computer svarer langsommere end forventet 

(Techterms, 2021). 

 
GPU: 

En GPU, også kaldet et grafikkort, er hvad der bruges til at render det visuelle på en computer. 

Når der tales om det i forhold til VR, er det hvad der gør, at du kan se hvad der er på dit VR- 

headset (Intel, u.å.). 

 
Unity: 

Unity er en game engine. Den er hovedsageligt kendt for dens brugbarhed inden for 

spilkreation. I relation til VRchat, bruges Unity når man laver sin egen verden eller avatar 

(Sinicki, 2021). 

 
Åbne verdener: 

Åbne verdener i VRchat kan også kaldes for en offentlig verden. Den er åben for alle brugere 

af VRchat. 
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Metode og teori 
 

Interview 

I forhold til interviews, er der nogle ting, der er væsentlige at komme ind på. I denne del af 

metoden vil gruppen komme ind på de 7 valideringsfaser, undersøgelsesdesign, samt 

strukturering. 

 
De 7 valideringsfaser lyder således: 

1. Tematisering 

2. Design 

3. Interview 

4. Transskription 

5. Analyse 

6. Validering 

7. Rapportering 

“Tematisering” kommer ind på undersøgelsens teoretiske tanker og hvordan man udvikler den 

nævnte teori til forskningsspørgsmål. 

“Design” er de metoder, der bruges, men også hensigten bag den viden, du får fra interviewet, 

ergo hvad det skal bruges til. 

“Interview” er kvaliteten af interviewprocessen, om der stilles spørgsmål til hvad der siges i 

interviewet og så videre. 

“Transskription” omhandler hvorvidt den sproglige udformning af transskriberingen, hænger 

sammen med hvad der tæller som en gyldig oversættelse af tale til skriftsprog. 

“Analysen” er hvorvidt logikken bag fortolkningerne af et interview er holdbar. 

“Validering” er vurdering om hvor godt, undersøgelsen kan bruges til dets tiltænkte formål. 

“Rapportering” kan omhandle hvor godt undersøgelsens tilhørende rapport, beskriver 

undersøgelsens resultater (Kvale og Brinkmann, 2009). 

 
Undersøgelsesdesign bruges til at udarbejde et interview, da det hjælper med at definere hvilket 

syn, der skal haves på det undersøgte område. 

Statisk undersøgelsesdesign giver et øjebliksbillede af området man undersøger. Det kan opnås 

gennem surveystudier, casestudier og observationsstudier. 
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Dynamisk undersøgelsesdesign bruges til at give et billede, der males over længere tid. Det 

opnås blandt andet ved forløbsstudier, tidsrække studier og eksperimentelle studier (Salung og 

Bergfors, 2019). 

 
I forlængelse af dette, kan der bruges forskellige struktureringsgrader. 

“Ustrukturerede interviews” foregår som de andre formelle interviews, der bruges dog ikke 

nogen form for interviewguide og intervieweren opererer ofte ud fra ét emne. Der bruges ofte 

uformelle spørgsmål og talemåder under disse interviews, hvoraf denne metode giver den 

interviewede mulighed for at åbne op. 

“Semistrukturerede interviews” benytter sig af en interviewguide, hvor intervieweren kan styre 

interviewet med de centrale emner og spørgsmål, der er i guide. Samtidigt kan der stilles 

uddybende spørgsmål, hvis dette er ønsket. Denne form bruges ofte, hvis der er behov for at 

ramme alle emner, i et enkelt interview. 

“Det  strukturerede  interview”  laves  med  et  interviewskema.  Dets  formål  berører,  at  de 

interviewede får de samme spørgsmål, med samme svarmuligheder. Dette bruges, hvis det er 

nødvendigt, at intervieweren har meget kontrol (Metodeguiden, u.d.). 

 

 

Netnografi 

Netnografi er en metode, der tager etnografi og adapterer det til internettet. Det er en kvalitativ 

undersøgelsesmetode, der bruges til at forstå social interaktion på et virtuelt plan. Det er en 

metode, der består af observation af de personer og interaktioner, som gerne vil undersøges på 

sociale platforme, og består af dataindsamling, analyser og repræsentation (Kozinets, 2015). 

 

 

Primær og sekundær litteratur 

I henhold til indsamlingen af data, kommer man ind på to forskellige typer: primære og 

sekundære data. 

“Primære data”, er data, gruppen indsamler for at besvare bestemte problemstillinger. Det kan 

for eksempel være interviews, interviews eller rapporter. De kan derfor defineres som interne 

kilder. 

“Sekundære data” er allerede eksisterende data, og derfor, modsat primære data, eksterne kilder 

(Københavns universitet, u.d.). 
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Afgrænsning, overvejelser og fravalg 

I dette afsnit vil gruppen kort komme ind på de overvejelser, fravalg og afgrænsninger som 

gruppen har foretaget i løbet af projektet. Overvejelserne er på baggrund af det, der var i 

tankerne i starten af projektet samt de løbende overvejelser. Fravalgene er taget ud fra hvad 

menes, er relevant for projektet. Dertil er der et kort afsnit om hvilke afgrænsninger, der er 

lavet. 

 
I starten af overvejelserne var gruppen inde på begreber som space og place. Det var 

interessant, da gruppen på det tidspunkt, ville undersøge om rummeligheden i VRchat havde 

en bestemt betydning for brugerne. Efter udførelsen af interviewene kom gruppen frem til, at 

dette ikke længere var relevant at undersøge i projektet. Derimod var udfaldet af interviewene, 

at brugerne ser VRchat som en form for redskab til at træne deres sociale kompetencer. Ved 

derfor at fokusere på om VRchat kan forbedre brugernes sociale kompetencer, er der mulighed 

for at undersøge en mere interessant problemstilling. 

 
Gruppen havde haft overvejelser om at kigge på hapticsuit, da projektet startede med at ville 

undersøge udviklingen af VR. Efter flere overvejelser, valgte gruppen det fra og fokuserer i 

stedet på VR-headset. 

 
Med hensyn til fravalg har gruppen valgt ikke at medtage metaverse, der oprindeligt var i 

tankerne, da det bliver for bredt et emne. Dog blev der gjort overvejelser om at inddrage det 

kort som en del af perspektiveringen. Netop for at perspektivere VRchat til metaverse. 

 
I forhold til afgrænsninger er der valgt udelukkende at arbejde med VR-headsets. Det betyder 

derfor, at projektet ikke går i dybden med diverse udstyr, der er tilknyttet VR såsom hapticsuit. 

Det er mest relevant for projektet at fokusere på VR-headset. 

Gruppen har valgt at fokusere på platformen VRchat. På den måde sættes fokusset på én 

platform og gå i dybden med denne. Havde gruppen derimod valgt at fortsætte med idéen om 

metaverse, ville det være sværere at gå i dybden og undersøge en bestemt problemstilling. 
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Dataindsamling 
 

Udarbejdelse & formål med interviewene 

Gruppen har fundet interviewpersoner i aldersgruppen 18-20 år, som alle har benyttet sig af 

platformen VRchat og har kendskab til platformens muligheder, VR udstyrets funktioner og 

fællesskabet. Disse personer har forskellige hverdage og interesser, dog er det at interagere 

med andre på platformen VRchat, et fællestræk for dem alle. 

 
Der er udarbejdet fire kvalitative interviews samt to opfølgende interviews. De fire første 

interviews har fået stillet de samme spørgsmål som udgangspunkt. Alt efter behov og svar, er 

der kommet uddybende spørgsmål for at få en dybdegående forklaring. 

De to opfølgende interviews er lavet med interviewperson 2 og 3, da begge havde opnået 

sociale kompetencer indenfor VR. Disse interviews var opbygget på samme måde som de 

foregående, med nye underemner og spørgsmål. 

 
Formålet med de første kvalitative interviews var at give gruppen en indvirkning i hvordan 

brugere benytter sig af VR og hvordan de socialiserer sig med andre mennesker, i forhold til 

problemstillingen og de stillede arbejdsspørgsmål. 

Gruppen udarbejdede en interviewguide, der blev brugt til de foretaget interviews. Spørgs- 

målene i første interviewguide har forskellige underemner i henhold til socialisering, space og 

place, samt deres brug af VR. Interviewene blev lavet inden gruppens afgrænsning og fravalg 

af space og place. Spørgsmålene om dette emne ses stadig i gruppens interviews, men bliver 

ikke brugt i dette projekt. Anden runde af gruppens interviews benævner ikke space og place 

og fokuserer kun på socialisering og sociale kompetencer opnået i VR. 

 
Alle interviewene er kvalitative, samt foregået netnografisk og semistruktureret over pro- 

grammet Discord, hvori gruppen har foretaget et lydopkald og stillet de planlagte spørgsmål 

med hver deres underemner. 

 

 

Bearbejdelse af data fra kvalitative interviews 

De udførte interviews er blevet transskriberet og fin skrevet for unødvendige sætninger og ord, 

for at opnå en klar forståelse af interviewene og de pointer interviewpersonerne kom med. 
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Gruppens interview, fra første runde, blev diskuteret internt, samt efterfølgende med 

vejlederen, om de vigtige pointer og emner, der fremkom. Disse emner, interviewpersonerne 

kom ind på, brugte gruppen i anden runde af interviews, ved blandt andet at inkludere 

spørgsmål om immersiveness. I de første interviews blev der nævnt en udvikling af sociale 

kompetencer, men gruppen var ikke forberedt på dette emne. I opfølgende interviews blev en 

ny interviewguide udformet med henblik på emnet. 

 

 

Opfølgende interviews 

De to interviewpersoner havde oplevelser relevant til problemstillingen. Begge havde erfaret, 

at socialisering i VR havde forbedret eller hjulpet dem med socialisering i virkeligheden. 

Grundet disse fund i interviewene, udførte gruppen de opfølgende kvalitative interviews, på 

baggrund af deres svar fra første runde. Disse blev udført netnografisk og semistruktureret over 

Discord, med en skærm delingsfunktion som Discord tilbyder. Gruppen fik en virtuel 

rundvisning og en visuel repræsentation af hvordan de personligt og i praksis brugte VR. 

 

VR som teknologi 

For at undersøge hvordan teknologien VR kan hjælpe brugerne med sociale kompetencer, har 

gruppen valgt at gå i dybden med hvad der ligger bag et VR-headset, samt hvilke vigtige 

teknologier, der findes i VRchat. 

 
Først vil der være et afsnit om, hvad der ligger bag et VR-headset, og hvorfor de komponenter, 

der er en del af dem, er der. Derefter vil der være et afsnit omkring rendering i VRchat, samt 

hvad det gør for graden af immersion, en bruger kan forvente at opnå. Til sidst, vil der være et 

afsnit omkring VR-headsettets teknologiske udvikling. 

 

 

Hvad er VRchat 

VRchat er et online socialt spil, der downloades gratis igennem game launcheren, steam. I game 

launcheren starter spillet op, hvorefter man kommer ind i en “tutorial verden”. Her introduceres 

brugeren til hvordan man bevæger sig rundt og benytter knapperne på sine controllers. Har 

brugeren ikke controllers, bliver der vist hvordan de skal bruge musen, når der spilles i desktop 

mode. Uden controllers er det muligt at samle ting op, men for at skrive i luften, skal man selv 
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rotere pennen i diverse retninger for at tegne. Har man derimod udstyret, kan pennen samles 

op og tegnes med, tilsvarende virkeligheden. 

 
Efterfølgende kan brugeren gå rundt og udforske verdener samt avatars. I VRchat har alle 

brugere adgang til en menu ved navn “launch pad”. Denne menu har forskellige kategorier og 

indstillinger,  der  kan  ændres  såsom  lyd,  avatars,  “worlds”,  som  henviser  til  verdenerne. 

“Social”, som er venner, der kan tilføjes når man spiller. Når launch pad åbnes, er der en blå streg, 

som viser hvor du peger med din controller på menuen, der gør det nemt at klikke rundt til 

fanebladene. 

 
I VRchat findes der forskellige “ranks”. Alt efter hvor meget man har spillet VRchat, uddeles 

forskellige ranks, der er synlige for andre brugere. Det er muligt at ændre indstillingerne for 

hver rank, hvorvidt det skal være muligt for en selv at kunne høre brugere under en bestemt 

rank. Støder brugeren på en ubehagelig person i VRchat, kan man mute og gøre deres avatar 

usynlig. 

 

Hvad er et VR-headset? 

VR-headsettet er en teknologi, der bruges til mange forskellige formål. De mest populære brug 

af enheden, er til læring samt spil. Dog har det andre formål som til terapi og så videre. I forhold 

til problemformuleringen, bruges VR-headsettet til VRchat, hvor formålet er at skabe en 

simulation af en virkelig social interaktion. 

 
Et VR-headset består af to ting: Enheden tages på hovedet, og controlleren bruges til at styre 

hvad der sker på skærmen. Når brugeren tager enheden på hovedet, skal det give dem følelsen 

af, at de er en del af den virtuelle verden. Derfor kan brugeren ikke se eller høre noget udover 

hvad der sker på headsettet. 

 
Et VR-headset er lavet ud fra 4 ting: 

“Sensorer”: Brugeren skal kunne bevæge sig i realtid, i de virtuelle verdener, hvorfor det er 

vigtigt, at der er sensorer, som kan se hvordan kroppen bevæger sig. Der bruges forskellige 

sensorer til at opnå dette, såsom gyroskoper og accelerometer (XR Today, 2022). 
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Et accelerometer sporer accelerationen bag et objekt, som navnet påpeger. Hvorfor den vil 

hjælpe med at se om headsettet bevæger sig, hvor hurtigt det bevæger sig og hvor det bevæger 

sig hen. Det bruges til at bestemme positionen, i den givne verden i VR (Jost, 2019). Det er 

vigtigt at notere, at et accelerometer kun kan se acceleration og bevægelse i en lineær retning, 

hvilket er hvor et gyroskop kommer ind. 

 
Et gyroskop fungerer på samme måde som et accelerometer, forskellen er hvad de måler. 

Gyroskopet bruges til at måle den laterale orientering samt tilt af et objekt - Ergo roteringen af 

dens vinkler (Elprocus. u.å.). 

Gyroskopet og accelerometeret komplimenterer hinanden, da de måler det samme, dog fra to 

forskellige punkter. Hvorfor de ofte er brugt som et par, i enhver teknolog, der benytter sig af 

dem. 

 
De fleste VR-headsets opererer ud fra enten 3DoF eller 6DoF - DoF står i denne kontekst for 

“degrees of freedom”. 

Headsets, der er lavet til mobilspil og lignende, bruger 3DoF. Det betyder, at de kun kan spore 

headsettets bevægelse i 3 aksler, de 3 aksler hedder “Pitch, yaw og roll”. Det kan derfor spore 

om du tilter hovedet, kigger til siden eller kigger op og ned. 

 

 

 

 

 

 

 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 
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De avancerede headsets bruger 6DoF. Den har de samme aksler af sporing som før, men med 

yderligere tilføjet. Denne version er mindre stationær og kan spore positionen af headsettet. 

Derfor, hvis du bevæger dig fremad, vil sensorerne kunne se, at headsettet har bevæget sig. 

Den vil korrespondere, med en bevægelse i den VR-verden du befinder dig i (MechaTech, 

2021). 

 
I VRchat skal man kunne bevæge sig rundt i forskellige rum og verdener, hvorfor man benytter 

sig af VR-headsets, der bruger 6DoF. Som før nævnt, gøres dette siden 6DoF sporer positionen 

af headsettet i virkeligheden, hvilket bestemmer din position i den virtuelle verden. 

 

 

 

         *Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

 
 

“Skærme”: Skærmen udgør en stor del af følelsen, bag at være i en virtuel verden. For, at 

brugeren kan se hvad der foregår i 360 grader, bruger de en stereoskopisk linse, til at fordreje 

billedet. (XR Today, 2022) 

 
Måden hvorpå dette virker, er som i virkeligheden, hvor brugeren ser to forskellige billeder, 

hvilket ændrer på hvilken dybde du opfatter (Tikkanen, u.å.). De førnævnte sensorer bruges til 

at spore hvordan headsettet bevæges og derfor hvordan billedet på skærmen skal bevæges. 

 
“Lyd”: Lyden i VR forsøger at kopiere måden vi modtager lyd i virkeligheden. Modsat i 

høretelefoner, når du lytter til musik, som prøver at placere alt lyd i midten af dit hoved, bruger 

VR-headsets en teknologi, der hedder Binaural lyd. (XR Today, 2022) 
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Binaural lyd fungerer således, at der er mange faktorer i hvordan, du modtager lyden omkring 

dig. Det indeholder hvor du er placeret i forhold til lyden, om du i VR har noget, der blokerer 

det ene øre, om der er objekter mellem dig og den lyd du observerer. Denne form for lyd er 

lignende stereolyd, på måden det er optaget. Stereolyd bruger to mikrofoner, en for hvert øre, 

hvilket giver den bedste effekt for musik. Binaural er et skridt længere end det, hvor de to 

mikrofoner er placeret inde i et “dummy hoved”. Dette hjælper mikrofonerne med at simulere 

et menneskes hovedform samt densitet, hvilket illustreres herunder (Lalwani, 2015). 

 

 

 

 

 
 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 
 

“Controller”: Der findes forskellige typer controllere, som alle har et bestemt formål eller fokus 

inden for verdenen af VR. Dog er det hovedsageligt det, der forbinder dig med den virtuelle 

verden, i den forstand af, at det hjælper dig med at interagere med denne verden. De består af 

en række knapper, der kan programmeres til at udfylde enhver rolle, som en forbruger kunne 

have brug for. 

VR-controllere opererer med de samme systemer som et headset, i det, at de også bruger 

sensorer til at tracke bevægelser, hvilket også benytter den samme grad, af de før beskrevne 

DoF, som headset parten bruger. (Gajsek, 2021) 

 
Udover dette, er der en masse programmer og systemer, som indgår i samarbejdet mellem de 

forskellige komponenter, der udgør et headset. De beskrevne komponenter er dog, hvad 

gruppen fandt mest relevant at kommentere på. 
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Rendering i VRchat - Hvad gør det for brugerens immersion? 

Gruppen har valgt at skrive omkring rendering, da det er en af de tungere processer indenfor 

VR, der aktivt udvikles på, for at give brugere med ældre headsets, en bedre oplevelse. 

 
Rendering, i konteksten af VR, er processen hvorpå objekter visualiseres på skærmen i 

headsettet. Det er en hård proces for ens hardware, da det både skal registrere alle objekter, 

samt hvad der skal visualiseres. Der er et par processer, som bruges til at bestemme hvad der 

skal visualiseres. To af dem hedder object order rendering og image order rendering. 

 
Object order rendering fungerer således, at objekterne, der skal renderes, prioriteres over de 

pixels, som er på skærmen. Er der allerede et renderet objekt på skærmen, som dækker for 

noget af det nye objekt, vil kun delen, der er synlig i brugerens FOV, renderes (LaValle, 2015). 

 

 

 

 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

 

 

For at vise hvordan object order rendering fungerer i praksis, er ovenstående en illustration af 

tre firkanter, der skal forestille at være i en VR-brugers FOV. Først antages det, at den blå 

firkant er den første, der skal renderes. Hvis dette var sandt, ville de dele, af den gule og grønne 

firkant, der blev blokeret af den blå, ikke blive renderet, da der i forvejen eksisterer noget på 

de pixels. 

 
Hvis der derimod antages, at den gule, samt den grønne firkant, blev renderet først og den blå 

firkant først blev materialiseret senere hen, ville hele den blå firkant nu blive renderet. Hvorfor 

VR-headsettet vil stoppe rendering af de dækkede dele af den gule og grønne firkant. 
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Image order rendering tager en anderledes tilgang, til renderingen af den illustrerede situation. 

 

 

 

 

          *Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 
 

For at vise hvordan image order rendering fungerer i praksis, tages den ovenstående illustration 

i brug. Der er to objekter, der skal renderes. Den blå firkant eksisterer foran den grønne trætop, 

hvilket vil resultere i, hvis der blev brugt object order rendering. På illustrationen vises det som 

det “forkerte” resultat. Da en del af den grønne trætop dækkes af den blå firkant og den del af 

skærmen derfor har renderede pixels på, vil denne del ikke renderes. Man ender med et billede, 

der ikke giver mening i konteksten af hvad det skal ligne. Image order rendering fokuserer på 

at rendere alle pixels og ikke kun dem, der er synlige i brugerens FOV. Begge objekter på den 

viste illustration, vil renderes helt, hvilket vil medføre, at man kan blande de to objekter, for et 

bedre helhedsbillede (LaValle, 2015). 

 
Processen for rendering udgør en stor del af, hvor immersed man bliver som bruger. Som 

tidligere nævnt, er immersion hvor høj grad de menneskelige sanser bliver integreret i hvad de 

laver. I dette tilfælde, er det i relation til VRchat. Immersionen, der kan opstå i VRchat, vil 

bestå af hvad du kan se og høre, da de andre sanser ikke bliver udnyttet endnu. 

Det er en hård proces, hvilket kan skabe problemer som ”lag”. Det kan være med til at ødelægge 

den immersion, der forsøges at blive skabt. 

 
Det er et problem, der arbejdes hårdt på at blive fikset. Fixed foveated rendering er i konstant 

udvikling. Det er en funktion nogle VR-headsets har fået, der skal hjælpe med at lede noget af 

den stress væk, som kommer på en GPU ved renderingsprocessen. Den skal hjælpe med dette 

ved, at der fokuseres på at rendere hvad der er på midten af en brugers skærm. Derfor renderes 
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der mindre og mindre pixels, skaleret med hvor høj en grad af fixed foveated rendering man 

bruger. 

 

 

 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

 

 

Ovenstående er den lave indstilling af FFR - fixed foveated rendering. Den hvide del af 

skærmen er de pixels, der renderes til deres fulde. Den røde del renderes kun halvt og den 

grønne kun en fjerdedel. 

 

 

 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

 

 

Ovenstående er medium indstillingen af FFR. De røde og grønne er det samme som før, hvor 

der nu er tilføjet en blå del af skærmen, som kun renderes en ottendedel af hvad den hvide del 

renderes. 
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*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

 

Ovenstående er den anden højeste indstilling af FFR, der nu introducerer en magenta blok på 

skærmen, som kun renderes en sekstendedel af den hvide. 

 

 

 

*Billede fjernet på grund af manglende ophavsret* 

 

Sidst er den højeste indstilling af FFR, der efterlader en mindre blok af pixels, som renderes til 

fulde. 

 
Disse indstillinger kan findes på Oculus VR headset. Antallet af forskellige indstillinger, giver 

en stor fordel, da brugeren kan justere hvor meget FFR de vil gøre brug af, alt efter hvor stærke 

deres systemer er. Alt i alt, er ny teknologi som denne, et kæmpe skridt frem mod den 

immersion, man som bruger, gerne vil opnå (Oculus, u.å.). 
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VR-headsettets teknologiske udvikling 

For at lære mere om processen for hvordan VR-headsettet er blevet en udbredt teknologi, har 

gruppen valgt at kigge på dens teknologiske udvikling. 

 
Den første opfindelse, der kan kaldes et VR-headset, blev lavet af Ivan Sutherlang i 1968. VR- 

Headsettet var bundet til laboratoriet, siden dets størrelse og vægt gjorde det umuligt at bevæge 

sig rundt med. Den visuelle teknologi var ikke nået langt og det kunne derfor kun vise 

wireframes. Den næste store opfindelse inden for VR-headsettet som en teknologi, blev gjort 

af SEGA, der i 1991 lavede virtuelle forlystelser, som bestod af et VR-headset. De var 

tilgængelige i alle deres største forlystelsesparker kaldet SEGAWORLD (Baron, 2021). 

 
Der gik mange år før den teknologi, der kendes i dag, blev til en realitet. I sent 2010, tidligt 

2011, byggede Palmer Lucky, den første prototype for hvad der i dag kaldes Oculus Rift. Det 

var et headset, der kun havde en bevægelighed på 90 grader og brugte en computer til det 

visuelle (Barnard, 2019). I 2012 startede Palmer Lucky en kickstarter, der tjente over 2.4 

millioner dollars, som resulterede i hvad der kaldes det første konsumer venlige VR-headset - 

Oculus Rift DK1. Det kom ud i 2013 og var sendt til de over 2000 mennesker, der havde støttet 

kickstarteren. Det indeholdt 3DoF med et kun 90 graders FOV, skærmen var i opløsningen 

640x800 med 60 hz (Brown, u.å.). I 2014 udgav Oculus deres andet VR-headset, der hedder 

Oculus Rift DK2. Det var en forbedret version af det første, der brugte 6DoF, 93 graders FOV, 

hvor skærmen nu var 960x1080 med en 75 hz refresh rate. Begge headsets havde ingen 

controllere, samt krævede forbindelse til en PC, da teknologien for et trådløst headset ikke var 

opfundet (Brown, u.å.). Det første trådløse headset, der ikke krævede en computerforbindelse, 

blev udgivet i 2018 som hedder Oculus Go. Teknologisk vis, var det lignede Oculus Rift DK1, 

da det grundet den mangelfulde trådløse teknologi, ikke kunne trække tungere processer end 

det. Det indeholdt 3DoF, en enkelt controller, der brugte samme DoF og en 1280x1440 skærm 

med en refresh rate af 60hz (Brown, u.å.). 

 
Siden Oculus Go er der kommet flere trådløse headsets ud som Oculus Quest samt HTC vive 

serien. Den er med til at skabe den oplevelse man i dag har, hvis man vælger at investere i 

oplevelsen, der er VR. 



Eksamensnr. S2224791857 

23 

 

 

Analyse 
 

Avatarens betydning for brugernes sociale interaktion 

I VRchat er der mulighed for at bruge standard avatar modeller, som platformen tilbyder gratis. 

Det er muligt at lave sin egen avatar, samt købe andre folks skabte avatarer, på VRchat. Unity 

bruges i forbindelse med at udforme og designe avataren. Efterfølgende kan man downloade 

avataren og uploade den til VRchat. Brugere kan prøveteste avatarer i VR, hvor de kan se en 

avatars refleksion og udtryk. 

 

Interviewpersonernes grunde til at vælge deres specifikke avatars var forskellige. 

Interviewperson 1 siger følgende; “(...) Det var bare, at den både var optimeret, og at den var 

unik i, hvordan den var med tøjet, jeg har aldrig set den før…” (Bilag 1, 2022, A14c). For 

denne bruger var optimering en prioritet i den valgte avatar. Hun nævner, at funktioner som 

“springjoints” og synliggørelse af “wireframes på avatars” er blandt grundene for den valgte 

avatar (Bilag 1, 2022, A15). For en anden bruger var dette ikke tilfældet. “Det er vel bare hvad 

jeg nu synes var sejt…“ (Bilag 2, 2022, A14). 

 

VRchat giver brugeren frihed til at ændre og vælge sin egen avatar, og det er muligt at vælge 

kønnet på den. Denne valgmulighed kommer til udtryk i de personer, gruppen har interviewet, 

da alle har forskellige baggrund og måder at portrættere sig selv i VRchat på. Interviewperson 

3 fortæller, at han specifikt har valgt en kvindelig avatar “(...) Jeg snakker ikke i VR, så det 

giver lidt en mulighed for at være, hvem jeg vil… Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at være 

en kvinde.” (Bilag 3, 2022, A15). VRchat gør det muligt selv at vælge ens identitet, og hvem 

man vælger at dele den med. Interviewperson 3 blev spurgt om følgende: “Ved de godt hvem 

du er i virkeligheden, at du er en han osv.?” (Bilag 3, 2022, Q65). Hvorefter han svarede: “Dem 

jeg godt vil møde, ja. De har også hørt min stemme osv”  (Bilag 3, 2022, A65).  En anden 

interviewperson beskriver sin avatar: “(...) Du kan være en anden person… Det var jo ligesom 

her, at jeg også kom igennem som trans. Øhm, jeg har altid haft, at jeg var et andet køn, det har 

jeg altid haft tanker om… Men jeg har ikke kunnet komme ud med det før VR…” (Bilag 1, 

2022, A30). Avataren og fremstillingen af sig selv giver mulighed for at udtrykke sig 

anderledes,  hvorfor  det  også  er  tilfældet  for  interviewpersonen  1;  “...  Jeg  er  mere  feminin 

online, da mit udseende også er feminint… ” (Bilag 1, 2022, A56). 
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Muligheder i VRchat, der hjælper brugerne med sociale kompetencer 

Ud fra interviewene er der fundet relevante funktioner, som VRchat besidder i relation til 

sociale kompetencer og tryghed. Gruppen ser følgende fund, hvor VRchat er en platform, som 

giver brugerne mulighed for at skabe venskaber, forbedre sociale færdigheder og giver plads 

til at udfolde sig som person. 

 
I VRchat ses et tema, hvilket berører et accepterende fællesskab, der findes på platformen. 

Hertil er der fundet frem til, at man ofte ser brugere med social angst eller andre sociale 

udfordringer. Om dette siger gruppens anden interviewperson følgende: “(...) Og der er mange, 

der også har den samme angst, eller hvad folk nu har” (Bilag 5, 2022, A9). Hvorfor VRchat 

giver brugerne en platform, hvor mange anvender det til at være mere social. På den måde 

opbygger brugerne langsomt sociale kompetencer, der gør, at de er i stand til også at bevæge 

sig bedre socialt i den fysiske verden. For nogle brugere sker det bevidst, modsat andre, hvor 

det er ubevidst. Dette ses hos interviewperson 2, hvor han nævner, at VRchat har hjulpet ham 

til at holde en samtale og ikke er bange for, at der kan opstå akavet stilhed. Om den proces, i 

at forbedre sig, beskriver han: ”bare lidt... Snak indtil der kom den akavede stilhed… Det var 

min fjende, så da det kom ville jeg bare sidde i det, og ikke lade det komme til mig og så tænke 

på nye ting at snakke om” (Bilag 5, 2022, A14). Han beskriver også forløbet til at snakke med 

folk: ”Jeg turde ikke tage min mikrofon på, da jeg startede… Man startede med bare at vinke til 

folk, sige hej og så bygger man bare op” (Bilag 5, 2022, A12). 

 
Et andet centralt fund indebærer anonymitet, der har ledt til et biprodukt, som er selvsikkerhed. 

VRchat har for nogle brugere vist sig at hjælpe ubevidst med deres sociale kompetencer hen 

ad vejen. Det er tilfældet for interviewperson 3, der oplevede, at han kunne mærke en 

forandring i forhold til sin selvsikkerhed. Efter han igen var begyndt at være til stede i sociale 

omkredse, lagde han mærke til forskellen: ”Jeg tror, hvis noget så er jeg blevet mere… Jeg vil 

sige, at jeg er blevet mere selvsikker, når jeg snakker med folk. Jeg har nemmere ved at være 

mig selv. Frem for og skal skjule hvem jeg er, for og gøre den anden person, jeg snakker, med 

glad” (Bilag 6, 2022, A3). Både ved interviewperson 2 og 3 ses anonymiteten som en 

gentagende faktor, hvor VRchat har tendens til at være et åbent sted. Hvorfor andre brugere er 

ligeglade med, hvordan den enkelte bruger udtrykker sig. Om førnævnte udtrykker 

interviewperson 3: ”(…)folk i VRchat er ofte ret sådan velkomne og de er stort set ligeglad 

med, hvem du er. Så du kan bare være dig selv. Det at jeg bare har haft et forum til at kunne 
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være mig selv, det gør, at jeg har haft nemmere ved at fortælle folk, hvem jeg også er i 

virkeligheden” (Bilag 6, 2022, A5). 

 
Et andet biprodukt af de to forhenværende fund, er en tryghed, der ses hos de interviewede 

brugere. Interviewperson 1 beskriver vennerne som værende det i VRchat, der får dem til at 

føle sig tryg på platformen. Det er på baggrund af, at VRchat vennerne respekterer hende, som 

den hun er: ”Det er nok mine venner ja… som virkeligt respekterer, hvem jeg er.“ (Bilag 1, 

2022, A50). Der er også kun en lille mængde af hendes venner i virkeligheden, som ved, hvem 

hun er: “ Nej… fordi der er heller ikke så mange af mine virkelige venner, der ved det(...)” 

(Bilag 1, 2022, A51). På baggrund af det udtrykker hun følgende om VRchat: ”Jeg ser det som 

en social platform” (Bilag 1, 2022, A52). 

 
Interviewperson 3 påpeger anonymiteten som værende en tryghedsfaktor, hvorfor 

anonymiteten giver brugerne mulighed for selv at styre, hvor meget de deler med andre brugere. 

Det fremgår af citatet: ”Jeg har også den frihed til ikke at snakke, så det er folk, der kommer op 

til mig, og ikke omvendt. Så jeg kan være meget tilbagelænet omkring, hvor meget jeg 

lægger ind i det mentalt” (Bilag 3, 2022, A39). 

 
I relation til de to andre interviewede, har interviewperson 4 delte meninger, da hun ser på 

tryghed i VRchat og virkeligheden som noget ensartet. Efter hendes mening, har brugerne i 

VRchat mulighed for at gøre og sige, hvad de vil, til andre, hvilket man ofte ser i virkeligheden. 

Det viser interviewperson 4, da hun udtaler sig om, at hun ikke føler sig tryggere online end i 

virkeligheden: ”Både og… i VRchat kan du jo få taget din IP-adresse, du kan blive hacked, du kan 

blive crashed. Folk de kan gøre en masse ting som at true dig… I virkeligheden er det jo 

nærmest det samme” (Bilag 4, 2022, A30). Interviewperson 4 siger, at hun også typisk befinder 

sig i VRchat med en bestemt gruppe mennesker, hvor de går ind og spiller et spil og hopper af 

igen (Bilag 4, 2022, A31). 

 

 

Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyser har gruppen fundet viden inden for forskellige tematikker. Den 

første analyse viser, hvordan avataren spiller en rolle i den måde brugeren udtrykker sig. Både 

mundtligt, men også hvad de vælger at prioritere i forhold til det fysiske aspekt. I forlængelse 
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giver den anden analyse en opfølgning på den anonymitet man får gennem VRchat. Det kan 

ses gennem avatarer eller andre midler. Ydermere påpeger anden analyse også på et 

accepterende fællesskab, der optræder i VRchat. 

 

 

Diskussion 
 

Anvendelsen af avataren i forbindelse med brugernes sociale 

udfoldelse 

Med udgangspunkt i analyserne er der fundet tematikker, der indebærer, hvordan valget af egen 

avatar, kan hjælpe brugeren med at udtrykke sig. 

 

Avataren er en vigtig faktor, i den kreative frihed, brugerne har. Den muliggør, at brugeren kan 

udfolde sig og udtrykke sig på en unik måde, der ikke findes i virkeligheden. Det ses hos 

interviewperson 3, der portrætterer sig som et andet køn. Ved brug af avatar åbner platformen 

op for interaktioner mellem alle typer mennesker på tværs af alder, køn og samfundslag. 

Interviewperson 3 nævner, at han mødte en 45-årig advokat: “(…) Men folk du møder normalt 

kan være hvilken som helst. Jeg mødte en 45-årig advokat den anden dag… Der bare hyggede 

sig (...)” (Bilag 6, 2022, A67). 

 

Der er gentagne gange blevet nævnt anonymitet, hvilket avataren lukker op for. Anonymiteten 

skaber en tryghed for brugeren, hvor de ikke tænker på, måden andre brugere opfatter dem på. 

Det udledes ved gruppens første interviewperson, der kom ud som trans gennem VRchat: “(...) 

Du kan være en anden person… Det var jo ligesom her, at jeg også kom igennem som trans. 

Øhm, jeg har altid haft, at jeg var et andet køn, det har jeg altid haft tanker om… Men jeg har 

ikke kunnet komme ud med det før VR…” (Bilag 1, 2022, A30). Hun forklarer, hvordan hun 

ikke havde modet til at komme ud før VRchat, hvilket var et biprodukt af anonymiteten, som 

avatarene bringer. 

 

Mange brugere ser på avatars som en måde at udfolde sig på, dog er der brugere, som 

udelukkende ser dem som en kosmetisk genstand og ikke som en måde at udtrykke sig på. 

Gruppens anden interviewperson kommer ind på hvordan de ser deres avatar: “Det er vel bare, 

hvad, jeg nu synes, var sejt…” (Bilag 2, 2022, A14). 
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Det lægger op til argumentet: “Spiller avataren rent faktisk en rolle?”, hvor gruppen kan udlede 

fra analyserne: Der er mange, der ser en avatar som en kosmetisk genstand, noget de bruger, 

fordi de skal. Dog er der bevis på, at avataren hjælper med positive sociale interaktioner, da 

brugerne får et frirum til at udfolde sig i, samt får den ønskede anonymitet. Fordelen, frirummet 

giver brugeren, er i høj grad med til at udvikle deres sociale kompetencer, som kan bruges i 

virkeligheden. 

 

 

Parallellerne mellem socialisering i VRchat og virkeligheden 

Gruppens analyser af interviewpersonernes oplevelser i VRchat, finder frem til at brugere kan 

blive hjulpet med sociale kompetencer. Det foregår gennem venskaberne, der skabes online, 

men også grundet den anonymitet VRchat har. Anonymiteten lukker op for muligheder til alle, 

der har interesser for at udvikle sociale kompetencer og ikke udelukkende henvender sig til 

brugere med sociale udfordringer. 

Interviewperson 3 nævner, at han ikke har problemer med at socialisere sig i virkeligheden. 

Dog har VRchat givet ham et rum, hvor han kan være sig selv og ført det videre til den virkelige 

verden. “(...) Det, at jeg bare har haft et forum til at kunne være mig selv, det gør, at jeg har 

haft nemmere ved at fortælle folk, hvem jeg er også i virkeligheden.” (Bilag 6, 2022, A5). 

 
Stemmen spiller en markant rolle i VRchat, da det ikke er muligt at se andres fysiske krop eller 

udseende. Kroppen er blevet erstattet med en virtuel avatar, der kommunikeres igennem. 

Stemmen kan ligeledes erstattes med en pen, hvor folk kan læse det, man skriver. Man er også 

anonym med et selvvalgt brugernavn og avatar. VRchat er derfor en anonym platform, hvor 

man i virkeligheden ikke kan gemme sin identitet. Brugerne i VRchat finder det betryggende, 

at man er anonym og kan være sig selv. Da det er online, er det valgfrit at interagere med folk 

og hvor længe. I virkeligheden kan det være svært at fjerne sig fra situationer, hvorimod det 

ikke er et problem i VRchat, da brugerne selv kan styre deres samtaler. 

 
For den fysiske samtale, bruges kropssproget til at hjælpe modtagerne med at aflæse den anden 

persons tone. Både i virkeligheden og i VRchat, er det muligt at bruge forskellige former for 

kropssprog. I VRchat kan avatarerne bevæge sig rundt og bruge deres kropssprog ligesom i 

virkeligheden. For brugerne i VRchat har det stor betydning for deres immersiveness, at 

kropssproget også bliver indført. Det naturlige kropssprog fra virkelighedens interaktioner 
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bliver dermed overført til den virtuelle verden og omvendt. De sociale kompetencer, der læres 

i VRchat, omhandler også kropssproget, som kan bruges i virkeligheden. 

 
En af gruppens interviewpersoner gik fra ikke at snakke i VRchat, til at tale med mennesker 

både i VRchat og i virkeligheden. Han lærte at udfordre den “akavede stilhed”, der kan 

forekomme i samtaler. VRchat er et forum, der giver mulighed for at bygge på sine sociale 

kompetencer. I hvilken grad man er socialt udfordret, har ikke en betydning for, hvor meget 

man kan udvikle sig. Brugere kan udvikle sig på forskellige måder i VRchat, om det så er 

selvtillid, snakke med nye mennesker eller lære at holde en samtale kørende, giver VRchat en 

platform for disse kompetencer. 

 

 

Hvordan VRchat bruges som en træningsarena 

Fra interviewene ses det, at brugerne af VRchat bliver mere immersed ved brug af VR-headsets. 

Det hører man hos gruppens tredje interviewperson, der forklarer, at han ikke tænker på sine 

omgivelser, når først han tager VR-headsettet på. 

 
Hvorfor en bruger oplever at blive trukket ind i en immersed tilstand, er der flere grunde til: 

“Altså der er nogle ting, man ikke kan, når man spiller uden brillerne, der er nogle ting, du ikke 

kan tage fat i, du kan ikke have noget i begge hænder, du kan ikke bevæge dig ligeså godt rundt 

og expresse dig selv. “ (Bilag 4, 2022, A20). Konteksten til citatet handler om, at fjerde 

interviewperson, er blevet spurgt om, hvad man får ud af at spille VRchat med et VR-headset, 

fremfor uden. Det skal forstås som, at med VR-headsettet kan man bruge hele kroppen, da de 

har sensorer, der hjælper med at spore bevægelsen, i for eksempel sine arme. Med øget 

mobilitet følger at kropssproget forbedres ved brug af VR-headset. Interviewperson 2 uddyber, 

hvor stor en rolle kropssproget har i VRchat: “Ja kæmpe stor rolle… Det føles mere intimate.” 

(Bilag 5, 2022, A18). Et opfølgende spørgsmål lyder, hvorfor kropssproget spiller en stor rolle, 

hvortil interviewpersonen svarer: “Det er det med, at man sidder MED en person og snakker…” 

(Bilag 5, 2022, A31). 

 
Derfor antager gruppen, at VR-headsettet hjælper med at skabe en immersion, der gør 

socialiseringen i VRchat mere virkelighedsnær. Brugerne føler, at de sidder med en person og 

snakker. De oplever ikke at sidde hjemme foran deres computer. 
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Man kan dog stille spørgsmålet: “Hvis det føles som en virkelig situation, hvordan er det her 

så  anderledes  end  traditionel  eksponeringsterapi?”,  hvilket  er  en  reel  problemstilling  for, 

hvordan der kan skabes en tryg situation til træning af sociale kompetencer i VRchat. 

Traditionel eksponeringsterapi og brugen af VR som træningsarena fungerer på samme måde. 

Begge metoder bruges ved at konfrontere sin frygt ved at blive udsat for den. Forskellen er dog 

i det miljø, man træner i. Gruppen har erfaret, at brugerne føler sig langt tryggere i VR, hvilket 

ses efter at blive spurgt, om de oplever en anden tryghed i VR, som ikke findes i virkeligheden: 

“Ja helt sikkert” (Bilag 5, 2022, A20). Et par grunde bag den manglende tryghed i virkeligheden 

lyder: “Jeg føler, jeg kan være fri i VR, jeg føler ikke rigtigt, at jeg er tvunget til at skulle være 

social i VR. Hvorimod hvis jeg går i byen, så er man lidt mere tvunget til at være social. Her 

bestemmer jeg selv, hvem jeg går op til og sådan.” (Bilag 3, 2022, A35). Interviewperson 3 

beskriver at have en højere grad af frihed, da de selv vælger, hvem de vil socialisere sig med. 

Det fællesskab, de opbygger i VRchat, hjælper med at give dem en tryghedsfølelse, da de har 

en gruppe at vende tilbage til. 

 
En anden generel konsensus er, at anonymiteten, de har gennem et VR-headset, er en stor 

faktor. “Som sagt den der anonymitet. Du kan gøre, du kan have lov til at være lige præcist den 

person, du vil være(...)” (Bilag 3, 2022, A29). En tredje faktor for, hvorfor man er tryg 

omhandler, at det foregår online. Alt foregår fra komforten af brugerens eget hjem, hvilket 

betyder, at du kan blokere ubehagelige brugere og du har fuld kontrol over hvornår du vil 

stoppe. 

 
For at opsummere, er det reelt at stille det spørgsmål, hvorfor man vil bruge VR teknologien 

som en træningsarena, når der i forvejen findes eksponeringsterapi. VR opererer anderledes 

ved at simulere en situation, der føles virkelig, men ikke tvinger dig ud i den virkelige verden. 

Derfor hjælper VR teknologien i høj grad med at skabe en tryg situation, hvor VRchat kan 

bruges som en træningsarena for sociale kompetencer. 

 

 

VRchat som træningsarena - trods problemer i de åbne verdener 

Som følge af de udarbejdede interviews, ses der forskellige problemer i det, der kaldes for åbne 

verdener. Det fremgår af to interviews, at der i de åbne verdener kan forekomme seksuelle 
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overgreb, voldtægt samt pædofili. Brugere kan risikere at støde på mennesker, der er racistiske, 

homofobiske og sexistiske. I følgende afsnit diskuteres hvorvidt VRchat er en god platform til 

at træne sine sociale kompetencer, taget i betragtning af problemerne, der findes i de åbne 

verdener. 

 
På den ene side kan man argumentere for, at VRchat har dårlige sider, der gør, at det ikke er 

den mest oplagte platform at træne sine sociale kompetencer. Interviewperson 3 beskriver, at 

der forekommer seksuelle overgreb, voldtægt samt pædofile. I forbindelse med seksuelle 

overgreb og voldtægt forklarer han, at mange har det man kalder for phantom touch ”(…) så 

hvis folk går op og rører dig i VRchat, så vil du kunne mærke det i virkeligheden… Ikke sådan 

like 1:1, det føltes som om, at vinden… Det er svært at forklare. Men dermed er der folk, der 

reelt set får seksuelt overgreb… Det er nemmere at komme ud af end i virkeligheden. Men det 

er stadig en ting (…)” (Bilag 3, 2022, A30). Brugen af VR-headset, gør interaktionen mere 

livlig, hvilket resulterer i, at nogle brugere oplever følelsen af, at en anden bruger rører fysisk 

ved dem, selvom det ikke er tilfældet. Endvidere forklarer interviewperson 3, at mange 

mindreårige er på VRchat, hvilket tiltrækker pædofile. Hans opfattelse er, at mange brugere af 

VRchat er enige om, at børn ikke hører til på platformen, siden der findes mange pædofile 

(Bilag 6, 2022, A70). Der er ikke nogen aldersgrænse for VRchat, hvorfor mindreårige har 

mulighed for nemt at tilslutte sig uden forældrenes tilladelse. Det gør VRchat til et sted, hvor 

pædofile nemt kan finde ofre. 

 
Interviewperson 3 belyser et andet problem, der opstår ved brug af VRchat i forhold til at bruge 

platformen til forbedring af ens sociale kompetencer. Han forklarer, at brugerne i VRchat ikke 

har noget filter, hvilket betyder, at siger eller gør man noget forkert, vil man blive dårligt 

stemplet af andre brugere ”(…) hvis du ikke bruger det korrekt… hvis du er et svin overfor 

folk, så kommer du ikke til at kunne lære noget af det. Men hvis du er venlig overfor folk, så 

kommer du nok til at kunne lære en del af folk, og du møder også en masse… et bredt spektrum 

af folk. Så du lærer en del af folk, og du møder også en masse (…)” (Bilag 6, 2022, A9). Det 

viser, hvor svært det er for brugerne, hvis man starter dårligt ud og kan give en modsat effekt. 

Brugerne vil derfor ikke få noget ud af VRchat, hvis de udelukkende bliver behandlet dårligt 

af de andre. 

 
Interviewperson 4 har oplevet at støde på mennesker, der er racistiske, homofobiske og 

sexistiske. Herefter nævner hun, at der findes brugere, som hacker spillet (Bilag 4, 2022, A23). 
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Disse problemer gør det svært for brugerne at finde de personer, som kan forbedre oplevelsen. 

Dog udleder hun, at møder man disse personer, kan man blokere, mute, anmelde dem eller gå 

ind i en ny verden. De metoder gør hun selv brug af for at undgå de ubehagelige brugere og i 

stedet søger nye personer i andre verdener (Bilag 4, 2022, A60). Interviewperson 4 mener, at 

det er kommunikationen i VRchat, der gør det til et problematisk miljø, hvis man støder på de 

forkerte personer (Bilag 4, 2022, A24). Ergo havde man ikke kommunikationen i VRchat, ville 

det ikke være et problem. Dog er kommunikationen en del af det, der tiltrækker folk, da 

brugerne gerne vil møde nye mennesker og skabe venskaber. Det medfører, at brugerne 

prioriterer at opholde sig i private verdener, med sine venner, end i åbne verdener, da de steder, 

man ofte finder de problematiske miljøer. 

 
På den anden side vil man, i de fleste tilfælde, få noget godt ud af at bruge VRchat. Kan man 

finde de rigtige personer, kan brugerne benytte VRchat som en træningsarena til sociale 

interaktioner. Både interviewperson 3 og 4 vurderer VRchat som en positiv platform, hvilket 

ses på det fællesskab, de hver især har opbygget. Interviewperson 3 oplever, at det er en fed 

platform at befinde sig på ”Jeg synes, det er fantastisk… det er en ufattelig fed mulighed for 

folk, der eventuelt har svært ved socialt i virkeligheden… Så har de det her i VRchat, hvor de 

har lidt anonymitet til at være den, de gerne vil være” (Bilag 3, 2022, A28). Det viser, at 

brugerne har en træningsarena, hvor de ved hjælp af anonymiteten, får modet til langsomt at 

åbne op og udvikle deres sociale kompetencer. 

 
De samme ligheder ser man ved interviewperson 4, der udtrykker følgende: ”Jeg føler, at man 

kan være mere sig selv… Du kan være hvem som helst, du vil, uden konsekvenser… Og hvis 

der  er  en,  du  ikke  kan  lide  i  VRchat,  så  kan  du  bare  blokere  dem…  Det  kan  du  ikke  i 

virkeligheden” (Bilag 4, 2022, A25b). Interviewperson 4 viser dog i citaterne, at hun har en 

evne til at kunne slå de negative sider fra og fokusere på de gode personer. Ud fra de fire 

interviews er muligheden for blokering den metode, der ofte bliver taget i brug for at undgå de 

problemer, som opstår i VRchat (Bilag 4, 2022, A60). 

 
Set ud fra de interviewedes perspektiv, opvejer de positive sider ved VRchat, de negative sider. 

Der ses en tendens til, at brugerne vælger at blokere, mute eller gå ind i en anden verden i 

tilfældet af, at de støder på ubehagelige personer. Som tidligere nævnt er tilfældet for mange 

brugere, at de befinder sig i private verdener med deres venner, og på den måde undgår de 

problemerne, der opstår på platformen. Det afhænger helt af det enkelte individ, om VRchat er 
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en god platform til at træne sine sociale kompetencer eller ej. For nogle vil det hjælpe dem til 

at begå sig bedre socialt i den virkelige verden. For andre vil det ikke have den store effekt. 

Det betyder, at man ikke kan lave en overordnet konklusion. Man kan dog udlede, at de 

interviewede brugere følte sig bedre rustet til at indgå i sociale relationer, efter de havde gjort 

brug af VRchat. 

 
I ovenstående diskussion ses det, at kan man se bort fra platformens problemer og fokusere på 

det positive, har man større mulighed for at træne sine sociale kompetencer. Ydermere ser 

interviewperson 3 og 4 VRchat som en god platform, hvor man har mulighed for at være i et 

godt, socialt miljø. Interviewperson 3 og 4 ser også venskaberne som det, der gør VRchat til 

en positiv oplevelse, hvor man kan socialisere sig på en anden måde, end man kan i 

virkeligheden. Det er som følge af et accepterende fællesskab, der ikke dømmer dig for den, 

du er. 

 

 

Perspektivering 

Efter udarbejdelsen af denne rapport, har gruppen reflekteret over, hvad der kunne være gjort 

anderledes. Siden projektstart har gruppen erfaret ting, der måske burde have været forudset 

noget før. Tankerne til at begynde med er beskrevet i afsnittet afgrænsning, overvejelser og 

fravalg. Heraf hvordan gruppen kunne have inddraget diverse fravalg eller arbejde videre med 

dem. Refleksionerne er kommet på baggrund af erfaringer, der er hændt siden projektstart samt 

hvad gruppen havde af tanker i starten, hvilket også kort blev beskrevet i afsnittet afgrænsning, 

fravalg og bias. Heraf hvordan gruppen kunne have inddraget det eller arbejde videre med det. 

 
Gruppen startede projektet ud med, at opgaven skulle indeholde en bred udgave af VR. 

Gruppen ville ikke kun have fokus på VR-headset, men også kigge på hapticsuits. I stedet 

valgte gruppen at begrænse opgaven til VR-headset. Det, man kunne gøre anderledes, er at 

inddrage hapticsuits. På den måde vil gruppen kunne undersøge, hvilken betydning og 

oplevelse det har for brugerne i VRchat. Desuden kunne man undersøge, hvilken forskel det 

har at spille med disse udvidelser kontra udelukkende VR-headset. 

 
VRchat er én blandt mange VR-platforme, hvorved man kunne have lavet en perspektivering 

til andre sociale VR-platforme. Ergo kunne gruppen have inddraget for eksempel metaverse, 
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hvor man kunne kigge på ligheder og forskelle. Dog er dette valgt fra, da gruppen ikke mener, 

at det har den største relevans for projektet, da opgaven er blevet afgrænset til at have fokus på 

VRchat. 

 
I løbet af projektet har opgaven også skiftet retning fra at være rummeligt orienteret til at 

omhandle, hvordan VRchat hjælper brugerne med deres sociale kompetencer. Det betyder, at 

gruppen først havde fokus på området space og place, der kigger på, hvilken betydning det 

rummelige i VRchat kan have for den enkelte bruger. Efter de udarbejdede interviews, kom 

gruppen frem til, at dette var mindre relevant og det, der i stedet blev belyst, var, at VRchat har 

en central rolle i at hjælpe brugerne med deres sociale kompetencer. Det havde også den 

betydning, at gruppen måtte interviewe to personer igen for at undersøge den nye retning for 

projektet. 

 
Hvis man kigger på, hvordan man kan bygge videre på opgaven, vil det være interessant at tage 

fat i nogle af gruppens oprindelige idéer såsom at kigge på diverse udvidelser som tidligere 

nævnt. Det ville også være interessant at interviewe internationale brugere og på den måde få 

et internationalt perspektiv på VRchat. Det vil desuden give gruppen en mulighed for at 

undersøge, om der er forskel på, hvordan brugere oplever VRchat på tværs af landegrænser. 

 

 

Konklusion 

Gruppen kan ud fra de ovenstående analyser og diskussioner konkludere, at VRchat tilbyder 

brugerne en speciel måde at træne deres sociale kompetencer på. Egenskaber, som VRchat 

tilbyder, der ikke findes i virkeligheden, indeholder anonymitet, samt muligheden for selv at 

vælge hvordan der socialiseres. Begge dele er med til at skabe en ramme for tryghed, hvor 

brugere kan socialisere sig i det tempo, den enkelte person har brug for. 

 
Det kan ydermere konkluderes, at de interviewede brugere har set en substantiel forbedring i 

deres sociale kompetencer, og mere generelt, deres selvsikkerhed i forhold til socialisering i 

virkeligheden. Et par af de interviewede personer er sågar begyndt at være mere social i 

virkeligheden efter brugen af VRchat. Deres sociale kompetencer har forbedret sig så meget, 

at de nu har selvsikkerheden til at bevæge sig ud og opleve virkelige sociale interaktioner. 
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Gruppen har dermed også forsøgt at drage paralleller mellem de sociale kompetencer, der læres 

i VRchat, og hvordan de kan bruges til virkelige sociale interaktioner. Der er her blevet 

konkluderet, at der er interaktioner, som minder om hinanden. En betydelig ting, der er lig 

hinanden i VRchat og virkeligheden, er kropssprog, hvilket er en vigtig ting i, hvordan man 

udtrykker sig selv, og hvor selvsikker man er. Da der findes paralleller på niveau med denne, 

vil det være betydeligt nemmere at bruge de erhvervede sociale kompetencer i virkeligheden. 

Dog vil det ikke oversættes i en til en ratio, da personen stadig er foran et rigtigt menneske. 

 
Overordnet set konkluderes det, at teknologien VR, og specielt platformen VRchat, har en unik 

mulighed for at blive brugt som en social træningsarena. Platformen kan give brugerne en tryg 

oplevelse, hvor de selv har magten over, hvordan de vil benytte sig af de muligheder, der findes 

i VRchat. VRchat er derfor i høj grad med til at hjælpe brugere med sociale kompetencer, som 

de også kan bruge i den fysiske verden. 

 

 

Visuelle præsentation 

Som en del af dette basisprojekt er der udarbejdet en visuel præsentation. I denne bliver de 

centrale fund i rapporten præsenteret igennem en plakat. 

Plakaten forestiller et Oculus Quest 2, da dette er et af de nyere og mere genkendelige VR 

headsets. Teksten på plakaten er taget fra Abstractet, der er skrevet i denne rapport, for at lave 

en klar sammenhæng mellem posteren og projektet. Plakaten kan findes nedenunder og/eller i 

bilag. 
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