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Agenda

1. Grundlæggende om Virtual Reality (VR) og Immersion

2. Grundlæggende om Augmented Reality (AR)

3. Eksempler på VR/AR og læring

4. Styrker og begrænsninger  

5. Refleksionsspørgsmål
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Grundlæggende om VR og AR

▪ Tre grundlæggende elementer ofte i kombination:

▪ Visualisering og animation af 2D- og 3D-systemer.

▪ Intense oplevelser, hvor den lærende er omsluttet af en 

virtuel historie eller situation.

▪ Interaktion med virtuelle system.
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Kontinuummet mellem det fysiske miljø og den virtuelle verden.



Introduktion til Virtual Reality (VR)

VR:  Briller som viser en virtuel verden helt 

tæt på i tre dimensioner.

▪ skaber illusionen om deltagelse i et 

virtuelt tredimensionelt syntetisk miljø. 

▪ præsenteres stereoskopisk

▪ registrerer hovedbevægelser
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Immersion – intens oplevelse

VR og begrebet immersion bliver ofte forbundet

▪ Den intense VR oplevelse sammenlignes med at hoppe vandet 

og være omsluttet af det (Murray 1997)

▪ De lærende glemmer eller ignorerer at de har brillerne på og 

bliver opslugte

▪ Argument for VR:  Intens fornemmelse af at være 

tilstede i en oplevelse
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Introduktion til Augmented Reality 

(AR)

▪ Virtuel objekt ovenpå fysiske omgivelser

▪ Oftest set igennem mobil-applikation med aktivt kamera

▪ Eller et par AR briller (fx Holons)
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Billedbaseret AR

▪ Kameraet anvendes som sensor – hvis et specifikt billede 

genkendes så eksekveres en ønsket algoritme der vises en 

video, animation eller et 2D billede
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Lokationsbaseret AR: Uformelle 

fællesskaber i byens parker

GPS og kompas som triggere



Eksempel: Fest app
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Erfaringsbaseret læring 

– det lille loop

10

Konkret her-og-nu 
oplevelse i VR

Refleksion og 
observation

Dannelse af ny 
forståelser, abstrakte 

begreber og 
generaliseringer

Aktiv eksperimenteren



Undervisningsdesign
Erfaringsbaseret læring – det store loop
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Teori om 
alkohol og 
gruppepres

VR Fest app
Retrospektiv 

refleksion



Eksempel: Træning med digital tvilling 

i industrien (Grundfos)
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Spilelementer
fra novice til ekspert i eget tempo 
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Eksempel: AR Sundhed

Træning af lægestuderende

▪ Træning af lægestuderende i at fostå CT scanningsbilleder:

▪ Koble 2D CT scanningsbilleder med 3D krop

▪ Teknologi: Hololens
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Eksempel: Hololens i klassen
ny teknologi => særlig fascinationskraft

Juni 200915



Eksempel: At se det usete – Rumlig visualisering af 

solsystemet med fysiske prototyper og Augmented 

Reality.

16



Eksempel: Konstruktion af AR / VR-

apps med Co-spaces

Juni 200917



Eksempel: Udvikling i Unity: CO2 –

tema på ingeniøruddannelserne

Juni 200918



Udfordringer
▪ Umoden teknologi:  fx virker billedgenkendelse ikke altid i AR

▪ AR: Information overflow

▪ både forholde sig til fysiske og virtuelle lag/omgivelser på en gang

▪ VR: Klassesæt er dyre

▪ XR: Ofte kompleks navigation 

▪ Passer digitalt indhold med pensum?

▪ Nyt læremiddel – ny didaktik!
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Styrker

▪ VR intense oplevelser

▪ AR – se det usete – se detaljer eller sammenhænge som ellers 

ikke er mulige med det blotte øje

▪ Understøtter erfaringsbaseret læring 

▪ Understøtter 3-dimentionelle animationer og objekter
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Refleksionsspørgsmål

▪ Kan du komme i tanke om flere styrker og udfordringer ved 

XR? – hvis ja – hvilke?

▪ Hvilken undervisningssammenhæng kan XR indgå i din praksis?

▪ Er teknologien moden nok?

▪ Hvad kan AR og VR som en bog ikke kan?
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