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Resumé 
Projektet omhandler Virtual Reality cykling til børn med generelle indlæringsvanskeligheder og 
afprøvningen er foretaget på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen (HTS), med de elever der modtager 
vedligeholdende ergoterapeutisk og fysioterapeutisk træning. Formålet er at forhindre funktionstab eller 
fastholde eller forbedre den hidtidige funktionsevne. 

Projektet har været delt op i to delprojekter, hvor det første omhandlede brugen af PS4 med en VirZoom 
cykel og anden del har været et bachelorprojekt fra Aalborg Universitet (AAU København – Multisensory 
Experience Lab) på Motomed cykel med et speciallavet VR spil til PC og Oculus VR-briller. Softwaren er 
udviklet af stud. Alexander Christian Larsen (acla16@student.aau.dk) superviseret af Ass. Proff. Jon Ram 
Bruun-Pedersen (jpe@create.aau.dk). 

Dataindsamlingen er forgået i perioden 1/1-2019 til 12/4-2019 for VirZoom cyklen og fra 28/3-19 til 10/5-
19 er der indsamlet data på Motomed cykel med VR spil fra AAU. 

Alle terapeuter ansat på Pædagogisk Udviklingscenter med tilknytning til Helhedstilbuddet Skovmoseskolen 
har deltaget i projektet: 

Fysioterapeuter: Elke Wessel, Kamilla Friis, Mathilde Refsgaard Hermansen og Dorte Iversen. 

Ergoterapeuter: Rikke Hermann, Andreas Vandborg Larsen og Katrine Lodahl. 
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Formål 

Forventede gevinster 
Vi havde følgende forventninger til at bruge VR briller som en del af træningen, til de børn som modtager 
vedligeholdelsestræning: 
 

1) Vi forventede at se en øget motivation hos eleverne for at bevæge sig i den vedligeholdende 
træning. Målet er at bevare og/eller forbedre barnets nuværende funktionsniveau. 

 
2) Vi forventede at eleverne, afhængigt af deres kognitive funktionsniveau, i højere grad end nu, 

kunne træne selvstændigt, hvilket ville frigøre fysio- og ergoterapeutressourcer til at kunne 
varetage vedligeholdelsestræning med to eller flere elever samtidig. Vedligeholdelsestræning ville 
således kunne gennemføres som holdtræning frem for individuel træning. 
 

3) Vi håbede på, at projektet kunne bidrage til en nytænkning i forhold til de 60 minutters daglige 
bevægelse til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på specialskolen uafhængigt af 
børnenes funktionsniveau.  
 

4) Vi forventede at eleverne var aktive/i bevægelse indenfor pulszone 2 og 3 i længere tid end 
normalt, samt at eleverne også selv mærker en større velvære ved øget bevægelse. 
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Valg af teknologi  

VirZoom cykel og PS4 
Valget af VirZoom cykel er foretaget på baggrund af at den allerede anvendes kommunens STU i projektet 
”Motionscykling med VR til børn og unge med særlige udfordringer” og der fungerer godt. Det virkede 
relevant at overføre erfaringerne til vores elevgruppe. På STUen bruger man imidlertid PC og HTC Vive PRO, 
men PS4 (PlayStation 4 med VR-briller) synes oplagt, da den er nemmere at betjene, er kendt af flere elever 
og forventes at være mere driftssikkert, og kræver mindre support. 

 

Figur 1: Elev i gang med Playstation VR på en VirZoom cykel 

 

Motomed cykel 
Da vi fik muligheden for at få udviklet et VR spil via AAU, valgte vi at udvide vores projekt med en Motomed 
cykel og et PC-setup med Oculus Rift brille og en custom-sensor (bygget af AAU), da vi mente at den kunne 
tilføre projektet yderligere bredde på målgruppen jf. deres funktionsniveauer. En Motomed cykel kan i sig 
selv benyttes af flere elever fra målgruppen, og eleverne/terapeuten kan vælge om der skal cykles med 
hænder eller fødder. Spillet er udviklet til formålet af stud. Alexander Christian Larsen 
(acla16@student.aau.dk) på basis af tæt dialog med terapeuterne og indeholder en sti med porte og 
mønter, samt en kanin der kalder på barnet og motiverer dem til at køre.  Spillet har en mere visuel rolig 
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grafik end VirZooms spil og styringen af spillet er derfor langt nemmere. På VirZoom skal man omvedt styre 
ved at læne sig fra side til side, ellers kører man i grøften og spillet stopper. Dette kræves ikke i Alexanders 
VR simulation. 

 

Figur 2: Motomed cykel med VR simulation fra AAUs Multisensory Experience Lab 

Link til video der viser VR-simulationen: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6537239915799814144 

Vi havde planlagt at benytte pulsure (Fitbit Charge 2) til begge dele af projektet for at afdække elevernes 
aktivitetsniveau indenfor pulszone 2 og 3. Dette forlod vi hurtigt pga. problemer med driftssikkerhed samt 
elevernes modstand mod at skulle have for meget udstyr på.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6537239915799814144
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Dataindsamling – metode 
For at holde styr på vores indsamlede data, udfyldte vi to skemaer efter hver kørsel (afhængigt af udstyr).  

Mål for VR cykling   VirZoom cykel og PS4 
• Hvor længe kan eleverne være aktive/i bevægelse indenfor pulszone 2 og 3,  
som er 60-80 % af pulsreserven (puls 120-165). 
• At eleverne får oplevelsen af velvære og får en større ro i kroppen efter leg  
og bevægelse med VR cykling. Dette måles ud fra børnenes egen vurdering ved  
hjælp af en smiley skala. 
• Fysio- og/eller ergoterapeutens oplevelse af elevens motivation for træning  
med VR cykling ud fra 1-10 skala. 

 
Dato Elev Motivation 

før/efter  
1-10  
(Terapeut 
vurdering) 

Pulsmåling 
(via fitbit) 
(før, 
undervejs og 
efter) 

Smiley skema 

 

 
 

   

 
 
 

   

 
*skema fra VirZoom cykling og PS4  

 
Måling VR cykel projekt MOTOMED BENCYKEL med AAU Software (PC)
   
Terapeut:   Elev Nummer:   
Sæt kryds: Med VR-brille___  /Uden VR-brille___ 
 

Motomed bencykel med spil med AI (Kanin) 
 

Dato Tid i 
aktivitet 
minutter 

Længde  
meter 

 

Bemærkninger 
Personen (fysisk, 

kognition og 
affektivt) 

Omgivelserne (Visuelle og 
auditive) 

 
 
 
 
 

  
 
 

FØR 
 
 
 

 

EFTER 
 
 
 

*Skema fra Motomed med Oculus og AAU spil 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7O-hku7YAhWGmbQKHVJeAisQjRwIBw&url=https://de.fotolia.com/tag/vielleicht&psig=AOvVaw1I4sC7fkivP0aRYAgLuOay&ust=1516798868691294
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7O-hku7YAhWGmbQKHVJeAisQjRwIBw&url=https://de.fotolia.com/tag/vielleicht&psig=AOvVaw1I4sC7fkivP0aRYAgLuOay&ust=1516798868691294
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7O-hku7YAhWGmbQKHVJeAisQjRwIBw&url=https://de.fotolia.com/tag/vielleicht&psig=AOvVaw1I4sC7fkivP0aRYAgLuOay&ust=1516798868691294
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Deltagere i testen 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er Rødovre Kommunes specialskole for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder. En del af eleverne har udover deres generelle indlæringsvanskeligheder andre 
handicap i form af fysiske funktionsnedsættelser, synshandicap, autismespektrum forstyrrelser o.a., som 
har betydning for deres motoriske funktion og sansebearbejdning. Knap 1/4 af skolens elever modtager 
ugentlig målrettet træning. Særligt denne gruppe af elever har svært ved at deltage i fysisk aktivitet 45 
minutter dagligt, som er målet i skolereformen.   
 
15 elever er registreret som brugere af VirZoom cyklen og PS4 og der er udfyldt 26 skemaer.  16 elever er 
registrerede som brugere af MotoMed cykel og alle har cyklet minimum 3 gange hver. 
 

 

Teknologi 

Funktionalitet 
Teknologien kan det som vi inden projektstart havde forventet den kunne. VirZoom cyklen med PS4 VR er 
driftssikker, intuitiv og let at benytte. Det samme gør sig gældende for Motomed cyklen, hvorimod VR 
spillet fra AAU er afhængig af en speciallavet sensor fra AAU som ikke er driftssikker.  

 

Brugervenlighed 
Terapeuterne har skullet lære at bruge udstyret og er undervejs blev de fortrolige med det. Eleverne har 
taget godt imod de nye tiltag og nogle har allerede været bekendt med PS4PS4 fra andre sammenhænge. 
Andre elever i gruppen har igen haft brug for massiv støtte i anvendelsen af teknologien. 
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Det har ikke været intuitivt for alle elever at skulle styre VirZoom cyklen ved vægtforskydning af kroppen og 
de har derfor haft brug for mere støtte end først antaget. Den anvendte PS4 VR brille har for de mindste af 
vores elever virket for store og tunge fortil. På de største af vores elever sidder brillerne væsentligt bedre. 

 

Økonomi og ressourcer 

Investering 
Vi har erfaret at udstyret kan benyttes udelukkende ved sidemandsoplæring uden forudgående kendskab 
til teknologien. Det kræver dog at en enkelt eller to terapeuter sætter sig ind i teknologiens muligheder for 
at kunne differentierer anvendeligheden til elevgruppen. Derudover kræver det, at terapeuterne tilvælger 
teknologien fremfor vanlige træningsformer. Prisen på en VirZoom med Playstation er ca. 14.000 kr. (cykel 
importeret fra USA). Prisen på en VR PC med en VR-brille fra Oculus ligger på 15-20.000 kr – hertil skal 
lægges Motomed cykel der koster ca. 26.000 kr. Vi lejede cyklen for 5.000 kr. i projektperioden. 

 

Drift 
VirZoom cyklerne er fra fabrikken ikke udformet på en måde, så små børn kan benytte dem, men for ikke at 
udelukke alle børn under 135 cm, valgte vi fra starten af projektperioden at få til at tilskære den ene af de 
to cyklerne ned i størrelse. Det gav muligheden for at flere børn kunne afprøve cyklerne, men det 
forværrede også cyklens ergonomiske udformning. Generelt kunne man ønske sig, at VirZoom cyklerne 
havde en mere ergonomisk udformning og her tænker vi specielt på indstigning samt styrets placering i 
forhold til sadlen. 

Men bortset fra cyklens udformning oplevede vi at spillene til VirZoom cyklen var sjove, flotte, motiverende 
og der var tilpas mange spil til at man kunne vælge spil efter barnets funktionsevne.  Flere elever cyklede i 
længere tid end det ellers var muligt og de fik en tydelig høj puls. 

Vi oplever, at fordelene ved at benytte VR-spil både med hensyn til motivation for motion og muligheden 
for at arbejde med høj puls, overskygger at vi umiddelbart ikke ser en ressourcemæssig fordel i form at 
frigivet personale. Udstyret er et godt supplement til det øvrige udstyr der findes på skolen og flere elever 
kunne fint træne sammen i samme rum når der anvendes VR. 

Motomed cyklen var en lejet cykel og blev leveret tilbage i slutningen af juni måned. Vi har råderet over VR 
spillet fra AAU, men er dog afhængige af at låne en dertilhørende speciallavet sensor fra AAU for at kunne 
arbejde videre med dette spil. Dertil skal anskaffes en PC og Oculus VR-briller (også lånt i projekperioden). 
Derfor kan vi pt. ikke forsætte den del af projektet over i driften. 
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Borger 

Værdi 
Elevgruppen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har generelt brug for mere støtte i hverdagen end andre 
børn, og det samme gør sig gældende mht. at gennemføre sundhedsstyrelsens anbefaling på 60 minutters 
bevægelse om dagen for børn i alderen 5-17 år. Med brugen af VR motionsspil giver vi eleverne flere 
muligheder for at være fysisk aktive og øger deres motivation for at være aktive. Flere elever føler tubehag 
når de får pulsen op, sveder o.l. men med VR-teknologi glemmer flere elever ubehaget. 

 

Anvendelighed 
Brugen af VirZoom cyklen er anvendelig for eleverne, men udstyret kan ikke stå alene i den 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske vedligeholdelsestræning og derfor har vi vurderet, at vi i terapien 
kun har brug for en VirZoom cykel (den der skæret ned i størrelse) og at VirZoom cykel nummer to vil være 
en fantastisk mulighed for eleverne i udskolingen. Så kan de benytte den både i løbet af skoledagen og i 
fritidstilbuddet. Ledelsen og medarbejdere i udskolingen er positivt indstillet på ideen hvorfor den 
implementeres efter sommerferien 2019. Herved kan VirZoom cyklen være med til at understøtte 
skolereformens krav om, at skoleelever som minimum er fysisk aktive 45 minutter i løbet af skoledagen. 

Det er vigtigt at vi kigger på aktivitetsudøvelsen at cykle på VirZoom cykel som en helhed, da omgivelserne 
og eleven også selv har en betydning for anvendeligheden. I projektet har vi støttet os op omkring den 
ergoterapeutiske model PEO, som illustrerer samspillet mellem personen, omgivelserne og aktiviteten og 
hvordan dette samspil påvirker barnets aktivitetsudførelse. Modellen kan ses nedenunder. Ændringer i en 
hvilken som helst del af interaktionen mellem personen, omgivelserne og aktiviteten vil påvirke 
aktivitetsudøvelsen.  

 

 

Figur 3: PEO-modellen 

AKTIVITETSUDØVELSE 



11 

Spillene til VirZoom cyklen var sjove, flotte og motiverende for de fleste børn. Vi oplevede at flere børn 
rakte ud efter f.eks. pegasushesten (den med vinger) for at klappe den. Vi oplevede også at på andre måder 
levede sig helt ind i den verden de spillede i. Omvendt var VR omgivelserne også overvældende for visse 
andre børn. Så meget at de helt glemte at cykle eller måtte tage brillen af, fordi omgivelserne kom ”for tæt 
på”. Når VR brillerne blev benyttet af en elev, kunne der godt være flere elever inde i terapien, da eleven 
med VR briller var opslugt af en ”anden verden”.  

Vi afprøvede VirZoom cyklerne og PS4 som en del af et ”fitnesscenter” i forbindelse med hele skolens 
emneuge. Her fik resten af elevgruppen på skolen mulighed for at afprøve udstyret. Her var det tydeligt, at 
elevgruppen, som ikke modtager vedligeholdende fysio- og ergoterapi, helt blev fanget af VR-spillet og fik 
bevæget sig rigtig meget. Der blev desværre ikke foretaget målinger af brugen i den periode. Vi tænker 
også at brugen af VirZoom cykel med en PS4 kan fungere som arousal-regulerende pauseaktivitet, for de 
elever som har brug for mange små pauser i løbet af dagen. Oplevelsen er, at eleverne bliver mere 
undervisningsparate, når de har været motorisk aktive i kortere og længere tid.  

Motivation 
I følgende diagram kan man se elevernes egen oplevelse af at cykle med VirZoom cykel.  Ud af disse har en 
enkelt svaret, at det er kedeligt (scoret rød) og en enkelt har scoret gult. Ellers ligger samtlige elever i grønt 
område og giver udtryk for at de ”gerne vil prøve igen en anden dag”, vil ikke stoppe igen og siger det er 
sjovt. Udover de registrerede elever har ca. 20 elever afprøvet udstyret i forbindelse med skolens emneuge. 
Udstyret var opstillet i et ”fitness center” og motivationen var høj og der var kø for at prøve udstyret.  
 

 

Figur 4: Antal elever ses på X-aksen 

I projektet med AAU gennemførte 16 elever der som minimum hver havde 3 cyklinger henholdsvis med og 
uden VR briller. I dette projekt var der større variation i om eleverne syntes det var sjovt at deltage. Men 
overordnet cyklede alle elever længere med VR spil fremfor uden. 
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Tid 
Det nedenstående diagram viser hvor lang tid den enkelte elev har cyklet. Da VirZoom cyklen er en cykel 
beregnet til PS4, har vi ikke afprøvet at eleverne skulle cykle uden VR spil, men generelt vurderer vi at 
eleverne cykler i længere tid end de normalt gør på en kondicykel.  

 

 

Organisation 

Personale 
Personalet på HTS, pædagoger og lærere såvel som terapeuter, er motiverede for at bruge VR teknologien i 
undervisningen og fritidsdelen for derved at give eleverne mulighed for motion i løbet af skoledagen via 
meningsfuld aktivitet. Brugen af VirZoom cykel og PS4 giver en øget arbejdsglæde for personalet på HTS 
idet det er en motiverende og sjov aktivitet for eleverne.  

 

Ledelse 
Der er opbakning fra ledelsen på HTS til at bruge tid og ressourcer på velfærdsteknologi i vores arbejde med 
eleverne på HTS. Det samme gør sig gældende med den fysio- og ergoterapeutiske leder på PUC, Birte 
Riedel, som også er interesseret i at velfærdsteknologien er en naturlig del af det ergoterapeutiske og 
fysioterapeutiske arbejde. 
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Konklusion 
Det kan konkluderes af VR-motionscykling kan anvendes bredt til elevgruppen på HTS. Men det er også 
tydeligt, at det er en teknologi, der for de kognitivt og fysisk mest udfordrede elever på HTS kan være for 
svær at anvende. Derfor placeres den ene af vores VirZoom cykler med en PS4 i udskolingens café. Herved 
bliver udstyret udnyttet optimalt. Potentielt tænker vi at 12-15 elever med vedligeholdende træning fortsat 
vil benytte sig af den nedskårne VirZoom cykel. I udskolingen er der 6 klasse med i alt 48 elever som vil have 
adgang til udstyret (den ”store” cykel). 

For at tilgodese de elever som har svært ved VirZoom cyklens krav til motorisk og kognitiv formåen er en 
Motomed cykel med VR spil fra AAU et godt bud. Vi over vejer hvordan dette videre kan blive udviklet i 
løbet af næste skoleår. 

Generelt lever brugen af VR med motionscykel op til vores forventninger om, at det skaber øget motivation 
hos elever med generelle indlæringsvanskeligheder for at bevæge sig. 

Anbefalinger 
Det anvendte udstyr kan anbefales benytte til børn og unge med lav motivation for fysisk aktivitet, 
herunder også børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Det skal dog overvejes om udstyret også kan 
benyttes af mindre børn idet cyklens udformning og størrelse skal tages i betragtning. Man skal også have 
en opmærksomhed på, at børn med visuelle perceptionsforstyrrelser kan opleve et ubehag ved brugen af 
VR briller, og at man som terapeut kan have svært ved at vurdere barnets oplevelse.  
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