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Resumé 
På det Pædagogiske Center for ADHD og Struktur, Islev Skole, har vi gennemført en række pædagogiske 

læringsaktiviteter, som har til hensigt at hjælpe børnene med at håndtere stress og svære sociale 

relationer. Til det formål har vi brugt siden starten af 2018 brugt Virtual Reality (VR) som løftestang med 

gode resultater som skitseres i konklusionen. 

Baggrund 
Efter en række møder med Chefkonsulent Sune Buch-Sloth og et spændende besøg på Skovmoseskolen der 

allerede anvender VR til undervisning af børn med indlæringsvanskeligheder blev vi nysgerrige på VR: Det 

var inspirerende at høre om hvordan børnene på Skovmoseskolen kunne nærme sig noget de syntes var 

svært at undervis i og lade børnene deltage i aktiviteter, der før havde været umulige for dem at være en 

del af.  

Derfor blev vi på Islev Skole enige om at prøve kræfter med VR-teknologien til vores målgrupper. Formålet 

var at anvende VR som fællesskabsstyrkende træningsredskab i vores Pædagogiske Center for ADHD og 

Struktur. Det stod klart for os, at VR-teknologien forhåbentligt kunne hjælpe børnene på andre måder end i 

den traditionelle pædagogiske samtale. 

I det pædagogiske Center på Islev Skole, er det til stadighed en stor opgave at hjælpe børnene på to 

centrale områder: 

1. Stress 

a. Følelse af faglig utilstrækkelighed  

b. Generel uro i gruppen 

c. Kravfølsomhed, fagligt og i sociale relationer 

 

2. Vanskelige konfliktfyldte relationer til børn og voksne 

a. Generelle reguleringsvanskeligheder, man bliver hurtigt vred og reagerer 

b. Vanskeligheder med behovsudsættelse, det er svært at vente. 

Formål 
VR MegaSpace skal gennem barnets egen fordybelse og kollaboration, styrke børnenes selvværd og 

oplevelsen af egne muligheder for at tage vare på sig selv. Mennesker ønsker at indgå i anerkendende 

relationer. Det gør vores børn også. 

Det er kendetegnende for den gruppe børn vi arbejder med, at oppositionel forstyrrelse og stor 

kravfølsomhed i stressbelastningssituationer, gør det særligt svært at løse ukendte opgaveformer med 

ukendt stof. I det daglige pædagogiske arbejde med børnene i det Pædagogiske Center på Islev Skole fylder 

dette meget.  

Med VR-teknologien, skal børnene blive i stand til at lære sammen, lære hvordan man samarbejder, venter 

på tur og hjælper andre på gode måder. Stressreaktioner og frustrationer skal mindskes. Denne læring 

bringes videre til klasserummet og på legepladsen. 
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Vi skal arbejde med 21. århundredes kompetencer, Kollaboration:  

 Styrke børnenes selvværd og oplevelsen af egne muligheder sammen med andre . 

 Give børnene værktøj til at indgå i anerkendende relationer. 

 Gøre børnene i stand til at lære sammen. 

 Vise børnene hvordan man samarbejder. 

 Overføre det lærte til andre arenaer: Frikvarterer og i formelle læringsrum. 
 

 

Valg af teknologi  
2 x PC-computer-systemer med VR: 

 Processor: IntelCore i7-700 

 Hukommelse: DDR4 32G 

 Grafik: NVIDA GeForce GTX1080 TI 11GB 

 Lager: HDD 3TB + SSD 512GB 

 VR enheder: Oculus Rift + 3 sensorer pr. headset. 

Samlet pris 45.000 kr. (eks. moms) 

Øvrigt: 

 32” computerskærm 

 Tæpper 3x3 m 

 Mus 

 Tastatur 

 Tæpper, til afgrænsning af aktivt VR-område 

 Lokale til fast opsætning af udstyr. 

 

Dataindsamling - metode 
 Vi har gennem samtaler med eleverne og ved generel observation vurderet hvordan eleverne tog 

imod og udviklede sig med brugen af VR.  

 Vi har gennem samtale med en nøglemedarbejder, fået et blik på mængden af konflikter i gruppen 

af børn. 
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Deltagere i testen 
Vi arbejdede med skolens Pædagogiske Center for ADHD og Struktur. 13 elever med ADHD-lignende 
vanskeligheder og behov for struktur. Eleverne har det generelt vanskeligt i sociale kontekster. 

VTV vurdering 

 

 

Teknologi 

Funktionalitet 

Vi forventede at VR kunne hjælpe eleverne med at knytte relationer til hinanden. Det oplever vi, at de i 

højere grad gør. Der er af og til problemer når computeren crasher eller der er opdateringer. Men i det 

store hele oplever vi, at eleverne får et stort udbytte. De taler om det de er i gang med og deler deres 

begejstring. 

Brugervenlighed 

VR udstyret skal ofte opdateres og/eller kalibreres. Det er lige til og sker i nogen grad automatisk. Det er 

dog tidskrævende. Når der opstår fejl i en opdatering skal man have en ekspert til at løse problemerne. 

For at betjene udstyret kræver det tid til, at den enkelte sætter sig ind i opdateringsfunktionaliteterne, den 

relevante software og kalibrering af udstyret. 

 

Virker efter hensigten

Stabil

Intuitiv

Instruktion/vejledning

Kompetenceudvikling

Investering

Frigiver personale

Erstatter anden indsats
eller teknologi

Selvhjulpenhed/Selvstæ
ndighed

Kvalitet

Opfylder den behov

Ønsker borger teknologi

Opbakning fra ledelsen

Arbejdsgange

Arbejdsmiljø (psyk/fys)

Motivation
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Økonomi og ressourcer 

Investering 

Samlet investering i udstyr har ligget på 45.000 kr. eks. moms., dertil skal man have et område som VR kan 

opstilles i og uforstyrret anvendes i. 

Drift 

Når man støder på problemer med VR udstyret kan det være svært at løse hurtigt og effektivt. Vi oplevede 

softwareopdateringer, der fik alt til at gå ned og som tog lang tid at løse. Her er det godt at have en aftale 

med skolens IT-vejleder eller andet IT-personale om at VR-udstyret skal være højt prioriteret.  

Andre problemer man støder på, kan være kalibrering af udstyret, spil der ikke vil starte, opdateringer der 

ikke starter osv. Det er derfor vigtigt at alle der bruger VR-udstyret føler sig til uddannet til at bruge det. 

Det kræver et par observationsgange for læreren før man går i gang med børnene alene. 

Vi havde store problemer med at få computerne på netværket. Da vi endelig fik dem på netværket, tog det 

lang tid at downloade Oculus software samt programmer som generelt er store (Oculus softwaren fylder 

alene 12 GB). Derfor anskaffede vi os et mobilt-Wi-Fi (4G-LTE Router med ubegrænset data), som ikke er på 

skolens netværk. Dette løste vores problemer. 

VR kræver et dedikeret VR-rum, da opstilling af udstyr og efterfølgende kalibrering er tidskrævende. 

Desuden købte vi tæpper for at gøre spilområdet bedre og skåne headsettets ledning da brugerne træder 

på den. Et tæppe har den sidegevinst, at spilleren får en klar fornemmelse for ”hvor verden stopper”. Dette 

gør oplevelsen mere tryg. 

 

Borger 

Værdi 

VR giver os mulighed for at arbejde med social træning på en helt ny måde. Vores elever er meget glade for 

teknologien og bruger meget tid på at tale om det. 

Anvendelighed 

VR giver eleverne et omdrejningspunkt for kommunikation, kollaboration og opgaveløsning gennem 

samarbejdsøvelser. De kan træne at fastholde arbejdet med en opgave, selvom den er svær. Når følelserne 

koger over og de giver op, lærer de at vende tilbage til opgaven og forsøger igen. De kaster ikke med 

controlleren, som de ville kaste med f.eks. en bog i den virkelige verden. 

At finde de rigtige multiplayerspil kræver enten mange forsøg med forskellige spil eller et netværk der kan 

komme med anbefalinger. Vi oplevede at det var i samarbejdsopgaverne (multiplayerspil) at vores børn 

flyttede sig mest. 

Fra starten var det tanken, at vi skulle prøve at få børnene til at samarbejde på en anden måde. Tanken var 

at et barn skulle stå med et VR-headset på og spille spillet. Det andet barn skulle se det samme som VR-

spilleren men på en almindelig skærm. Det andet barn ville ikke kunne interagere med spillet, men alene 

have rolle som rådgiver. 
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Vi forestillede vi på den måde kunne arbejde med at vente på tur og give og modtage feedback. Vi forsøgte 

os i Google Maps og TinyTown med samarbejdsopgaver. I praksis viste det sig svært for børnene at 

acceptere rollen som rådgiver. Som det er lige nu, deler vi derfor klassen op, så kun de børn der er inde i 

VR-verdenen som er til stede (2 af gangen). 

 

Organisation 

Personale 

De lærere og pædagoger der har givet sig i kast med VR er meget begejstrede over det. Til gengæld er der 

også nogle der føler, at det er en stor mundfuld at give sig i kast med. 

Inden for normalområdet er der også stor interesse for VR. Den største udfordring er at få det til at give 

mening ud fra et fagfagligt synspunkt, når der er mange elever i klassen. 

Ledelse 

Vores ledelse har været meget interesserede i at få VR til at fungere i undervisningen. Projektet har fået 

plads til at blive udfoldet med møder dedikeret til VR og kompetenceudvikling.  

 

Anbefalinger af VR-software 
Vi har gennem afprøvningsprocessen fundet følgende software, man kan bruge når man arbejder med VR 

til vores målgrupper: 

 Job Simulator (singleplayer) 

o Vi bruger Job Simulator til social træning. Spillet er primært på engelsk, men suppleres godt 

med piktogrammer. Spillet kan træne børnenes evner til at afkode og fastholde en opgave. 

Hvis ”filmen knækker” og barnet ikke kan løse opgaven, kan de med lidt hjælp nemt 

komme på sporet igen. 

o Vi oplevede, at børnene begyndte at kaste med de virtuelle ting når de gik i stå med en 

opgave. De fik ingen feedback på adfærden i spillet og efter kort tid gik de hver gang, 

tilbage til at prøve at afkode hvad opgaven krævede igen.  

 

 Google Maps (singleplayer) 

o I starten brugte vi Google Maps til at træne kendskab til lokalmiljøet. ”Hvor bor du? Hvor 

bor dine klassekammerater? Hvilken vej skal du, når du skal til skole?” 

Vi oplevede at børnene hurtigt blev trætte af at bevæge sig rundt i lokalmiljøet.  Derfor har 

vi inkorporeret det i andre sammenhænge. Vi har arbejdet med Grønland, hvor vi prøvede 

at besøge Grønland og derefter skrev et brev om vores oplevelser. Det endte med at blive 

rigtig spændende undervisning. 

 

 Minecraft (multiplayer) 

o Minecraft VR har den fordel at børnene allerede har et godt kendskab til spillet. Derfor er 

det nemt for dem at gå i gang med opgaver i spillet. En klar anbefaling er at bruge 
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undervisningsmaterialet ”Den mystiske Ø” 

https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=FSv6c 

 

 TinyTown (singleplayer) 

o TinyTown er meget intuitivt og børnene skal bygge en by i VR. Vores børn brugte 5-10 

minutter til at finde ud af hvordan man brugte programmet. Efter det begyndte de at bygge 

flotte byer. Efterfølgende kan man tage billeder af byen og situationer i byen. Det kan man 

bruge fagligt f.eks. som scener fra skønlitterære tekster, journalistikforløb mv. 

 

 Rec Room (multiplayer) 

o Vi brugte Rec Room meget til at starte med. Børnene kan spille mange forskellige spil inde i 

programmet. Alt fra golf, paintball, riddere og pirater på eventyr. Det bliver meget 

spilfikseret og det kan hurtigt virke lidt søgt, når man prøver at få noget fagfagligt ind. 

o Men vi oplevede at børnene kommunikerede med hinanden i spillet og blev nødt til at 

samarbejde for at klare de forskellige spil. 

  

Software med potentiale der skal afprøves i fremtiden: 

 Masterwoks (multiplayer) 

o Programmet kan bruges til at modellere 3D figurere som senere kan printes på en 3D-

printer. Programmet er lidt svært at bruge og kræver at børnene har en god rumforståelse 

og er gode til at navigere med VR. 

o Masterworks er multiplayer og vi tænker, at der kan være mange samarbejdsopgaver i det. 

 

 Keep Talking and No One Explodes (multiplayer) 

o Her skal man desarmere en bombe i samarbejde. Spillet kræver at der er én spiller i VR-

verdenen og en til to spillere udenfor, som sidder med en bombemanual og prøver at 

hjælpe med at desarmere den på tid. Spillet har vi kun brugt med vores 8. og 9.  klasser.  

o Bombemanualen er på engelsk, men der findes en dansk fanoversættelse.  

o Hvis børn i vores aldersgruppe skal bruge det, skal det bearbejdes yderligere sprogligt. 

 

 Mindshow (singleplayer) 

o Mindshow kan bruges til at lave forskellige teaterstykker. Vi har ikke brugt det i 

undervisningen endnu, men tænker at bruge det til socialtræning. Børnene kan få 

forskellige dilemma og lave små teaterstykker med det. 

 

Yderligere information om brugen af VR 

 Individuelle toleranceniveauer: Voksne menneskers vaskulære sans er ikke så trænet som børns. 

Voksne kan hurtigt blive svimle og få kvalme når de bruger VR i spil hvor man trykker på en knap og 

bevæger sig uden at kroppen bevæger sig samtidig. Børn klarer sig bedre, men stadig med en del 

variation i deres toleranceniveauer. Børnene glemmer/ignorerer nemt, at de får det skidt, så man 

skal undervejs spørge ind til hvordan de har det. 

 Lyd: Det kan være svært at trænge ind til børnene når de spiller eller arbejder fordi VR-brillerne har 

indbyggede høretelefoner. Derfor anbefaler vi, at man opretter en Discord server og bruger den 

med en tredje computer og et gamingheadset (med mikronfon) til læreren. Det betyder at man kan 

https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=FSv6c
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tale direkte med igennem deres headsets. På den måde kan børnene også nemmere snakke med 

hinanden. 

 Mobilt Wi-Fi: Det kan være en god investering at købe et mobilt LTE-modem med Wi-Fi med et 

SIM-kort med ubegrænset data. Forbindelsen i Rødovre Kommune og restriktionerne på netværket 

gør det svært at få computerne på internettet og sænker downloadhastigheden betragteligt. 

Applikationer til VR er typisk meget store. Dog skal man søge tilladelse hos IT-afdelingen da WiFi 

kan konkurrere med lokalt WiFi om båndbredden. 

 Opstart: Inden man går i VR-verdenen skal computerne startes. Man kan være uheldig at et spil 

skal opdateres inden det kan bruges, udstyret skal kalibreres fordi nogen har skubbet til en sensor 

eller batterierne skal skiftes ud. Derfor er det vigtigt at have tændt og klargjort udstyret inden man 

henter eleverne over. 

Konklusion 
Vi har valgt at se VR i lyset af 21. århundredes kompetence kollaboration, og vi har valgt at bruge 
MegaSpace til læringsaktiviteter, der skulle styrke samarbejdsevnen hos eleverne, så de blev i stand til at 
lytte til andres idéer, forhandle, lave aftaler og skabe noget sammen med andre. 

Vi ser at oplevelserne i MegaSpace med VR bygger bro mellem børnene. De taler om deres oplevelser og 

planer i TinyTown, om hvor seje de er i RecRoom, hvad de bygger i Minecraft osv. Vi oplever at børnene 

rykker sig i forhold til hvordan de modtager informationer og fastholder arbejdsopgaver når der anvendes 

VR. 

Når børnene har en konflikt i klasserummet eller på legepladsen, øver vi os i at snakke om og eventuelt løse 

konflikterne i VR, hvor rammerne er renere, der er mindre forstyrrelser og målet med øvelserne er meget 

klare. På den måde bliver MegaSpace et sted, hvor børnene kan tale om det der er svært. På den måde 

tages der små skridt i forhold til børnenes fællesskabsfølelse og evne til at samarbejde. 

VR-teknologien kan naturligvis ikke stå alene i arbejdet med børnenes stress og konfliktfyldte relationer. Vi 

ser VR som et redskab til at gribe den pædagogiske opgave anderledes an, og et værktøj der for en stor del 

af de børns vedkommende er meget motiverende at lege med, og lære ved hjælp af. Læs eventuelt artiklen 

linket her fra Folkeskolen om vores projekt: https://www.folkeskolen.dk/642141/fedt-at-smadre-den-her-

bil  

 

  

https://www.folkeskolen.dk/642141/fedt-at-smadre-den-her-bil
https://www.folkeskolen.dk/642141/fedt-at-smadre-den-her-bil


10 
 

Appendix: VTV spørgsmål 

Område: Kategori: Spørgsmål: (Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 
Svar 
(2,1,0) 

Teknologi Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at den skal 
kunne? 

2 

Fungerer teknologien hver gang den anvendes? 1 

Bruger-
venlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? 

1 

Er manualer gode/instruktionen været god? 

2 

Økonomi Investering: 
Kan teknologien benyttes uden ressourcetung 
kompetenceudvikling? 

2 

Kan teknologien benyttes uden ombygning/indkøb af 
andre produkter? 

1 

Drift: Gør teknologien os mere effektive? (kan vi levere mere 
med de samme ressourcer eller levere det samme med 
færre ressourcer) 

2 

Erstatter teknologien andre tilbud eller anden 
teknologi? 

2 

Borger Værdi: 

Er borgerne mere selvhjulpen med brugen af 
teknologien og/eller giver det borgerne flere 
muligheder? 

2 

Er teknologien årsag til levering af bedre kvalitet af 
ydelsen? (f.eks. livskvalitet, øget værdighed, integritet, 
inklusion, kommunikation m.v.) 

2 

Anvende-
lighed: 

Opfylder teknologien et behov hos borgeren? 

2 

Ønsker borgerne at anvende teknologien/modtage 
ydelsen via teknologien? 

2 

Organi-
sation 

Ledelse: Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af 
teknologien? 

2 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? 

1 
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Personale: 
Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? 

1 

Er der motivation for at bruge teknologien? 
2 

 


