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AR står for Augmented Reality 

Augment: at forstørre eller øge 

Augmented reality: udvidet virkelighed – et lag over 

virkeligheden



Forveksling?

VR (virtual reality) er ARs

søster

Forskellene er:

• Med AR kan du stadig se 

verden omkring dig

• Ved VR tager du en brille 

på der udelukker den 

fysiske verden 

VR

AR



Grader af virtualitet



Hvad kræver AR?

• En smartphone/tablet

• Internetadgang

• AR programmet

• Et menneske 

• Nogle gange bruges der en hololens eller en 

brille – især i situationer hvor man har brug 

for begge hænder



Hololens – når hænderne skal bruges 



Industrien er all-in

Augmented Reality bruges til

• Forbedring af teknologi og arbejdsprocesser

• Markedsføring

• Leg og læring

• Oplæring, onboarding og uddannelse

• Håndtering af komplekse arbejdsopgaver

• Forbedring af brugermanualer



Volkswagen ID.3 - optional



Hyundai - manual



IKEA PLACE



Farmers window



Gammelt koncept - Ny teknologi

AR bygger på mange forskellige teknologier der har 

boomet i de seneste ti år

• Billedgenkendelsessoftware – software der via 

markører i billedet kan definere hvad billedet 

indeholder

• Softwaren registrerer de såkaldte markører i 

billedet og påfører derudfra et grafisk lag – 2D eller 

3D figurer

• AR bruger desuden typisk telefonens gyroscope

egenskaber, GPS data, kamera mm 



AR er hverdagsteknologi

• Børn og unge møder AR flere gange dagligt

• Fast del af hverdagen, men de unge bliver 

hængende i forbrugerrollen

• Stigende krav til tekniske kompetencer 

• Stigende krav til forståelse for etiske 

dilemmaer 





Brug, reflektér, skab, beskyt

• Unge mennesker skal rykkes fra forbruger til 

superbrugerrollen

• De skal kunne reflektere over teknologiens 

muligheder, men også svagheder

• I særdeleshed de etiske dilemmaer ny 

teknologi altid bringer med sig… 



Hvor møder de unge 

så AR? 



Snapchats filtre er AR 



Instagrams filtre er AR 



Pokemon Go er AR 



LEGO har flere serier med AR elementer



Matas har et AR ‘prøverum’



E-sports turneringer





Men hvad skal vi med AR i 

undervisningen? 



De dårlige nyheder

• AR er ikke den hellige gral

• Den kan ikke erstatte god undervisning

• God AR kræver mange penge og meget tid. 

• AR tilgængelig i undervisning er lidt mindre 

flashy end de eksempler vi har set



De gode nyheder

• Eleverne aktiveres – også fysisk

• Eleverne tager ejerskab gennem 

eksperimenterne med teknologien

• De teknisk dygtige er hurtigt i gang og får et 

boost af at hjælpe andre – også læreren

• Teknologien kan også appellere til teknisk 

svage, da det appellerer til kreativitet og leg

• Teknologien har en stærk motiverende faktor



Allerede integreret på nogle 

uddannelser

• SOSU uddannelsen



Mekaniker uddannelsen



Versatilt værktøj

• Til at eksperimentere med mulige scenarier

– Salgssituationer

– Behandling

– Diagnosticering

– Fejlfinding

• Til at højne forståelsen af abstrakte og 

komplekse fagbegreber



Andre muligheder

• Præsentationsværktøj

• Lav et orienteringsløb med eleverne og lad 

dem stå for posterne

• Billedanalyser

• Boganalyser

• Escape rooms

• ….



På det blå Gymnasium/BCSyd

• Brobygning

• Informatik C og B



Programmer vi kan bruge her og nu

Zapworks

• 2D AR oplevelse

• God til billedanalyse, 

visuel præsentationer 

og hurtige projekter

• Kræver at man 

opretter en profil 

CoSpaces EDU

• 3D AR oplevelser

• God til at skabe en 

rumlig præsentation

• Kræver Skoletube 

licens



Forskelle

Zapworks

• 2D AR oplevelser

• Bruger 

billedgenkendelse og 

en trigger kode til at 

loade indhold

CoSpaces EDU

• 3D AR oplevelser

• Skaber 3D miljøer 

med folk, dyr, 

bygninger etc.

• Indeholder kodning

• Kan projekteres ud 

som AR eller VR 



Zapworks

1. Opret profil

2. Lav et projekt og vælg Designer(beta)

3. Upload et tracking billede

4. Tilføj virtuelt indhold

5. Download trigger kode

6. Prøv projektet af



Et eksempel

Download app’en

”Zappar”



TO OPGAVER



Fordele ved Zapworks

• En anderledes måde at præsentere på

• God til visuelle elever

• Kan trigge nysgerrighed og begejstring



• Hvilke elementer på 

maleriet herunder er 

vanitassymboler?

• Forklar, hvorfor de minder 

os om, at vi skal dø?

• Prøv nu selv at finde et 

billede. Måske på 

instergram.  Vær kreative.

Billedanalyse i dansk



Kønsroller i skønlitteratur



Lidt omskrivning af opgaven

• Gå sammen to og to

• Læs de to essays 

• Marker steder i teksten, der siger noget om 
kønsroller i familien

• Efter I har læst:

– Tal sammen om hvordan kønsrollerne bliver 
fremstillet

– Skab to scener i CoSpaces EDU
• Én scene der viser Tove Ditlevsens syn på datidens 

kønsroller

• Én scene der viser dine syn på nutiden og 
fremtidens kønsroller



At overveje


