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Forord
I kontrakt med CIU (Center for It i Undervisningen) og med en bevilling fra UVM (Børne- og
Undervisningsministeriet) har DPU/Aarhus Universitet i perioden 1.1.2020 - 31.12. 2021 gennemført et forskningsprojekt med titlen: ’Hvordan indvirker brug af VR og AR i undervisningen
i erhvervsuddannelserne på elevernes læring?’ Formålet med projektet er at bidrage til udvikling
af tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, der anvender digitale værktøjer i pædagogisk
og didaktisk øjemed. Projektet indeholder to dele:
1. En videnskortlægning, der drejer sig om resultater fra dansk og international forskning i,
hvordan brug af digitale læringsværktøjer og digitale læringsmiljøer indvirker på elevernes
læring i erhvervsuddannelserne (Aarkrog, 2021a).
2. En empirisk undersøgelse af erhvervsskolers brug af AR og VR som pædagogiske værktøjer.
I dette notat redegøres der for resultaterne af den empiriske del af projektet. Notatet bygger videre på et midtvejsresultat (Aarkrog, 2020).
I forbindelse med den empiriske undersøgelse har jeg mødt positiv interesse for projektet og stor
imødekommenhed i forbindelse med dataindsamlingen. Jeg takker følgende skoler/center og
personer for værdifulde bidrag til undersøgelsen:
Business College Syd: Projekt- og Udviklingskonsulent Bente Thomsen.
Handelsgymnasiet Vestfyn: Lærer Janne Fløjstrup, direktør Carsten Hogrefe og direktør for Moeve
aps, Regina Lamscheck-Nielsen.
Learnmark Horsens: Lærer Jan Bo Poulsen, Uddannelsesleder Jacob Joseph Mølbach Bismuth og
elever.
Roskilde Tekniske Skole: Projektkoordinator Henrik Daugaard, lærer Mogens Hansen og elever.
SOSU H og Videnscenter Øst: Underviser Sebastian Bjørn Damgaard Banck og elever, Velfærdsteknologisk konsulent, Käthe Ivarsson, Velfærdsteknologisk Konsulent Lars Jørgensen og Videnscenterchef Maj Britt Weidinger.
Viden om data – Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling: Videncenterchef Mette Kronborg Laursen.
Udover resultater fra den empiriske undersøgelse indeholder notatet opmærksomhedspunkter og
handlingsanvisninger, som jeg håber kan give inspiration i den videre anvendelse af digitale læringsværktøjer.
Vibe Aarkrog
DPU, Aarhus Universitet
30.12.21
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Indledning
Formålet med projektet om AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) som læringsværktøjer er at bidrage til udvikling af tilrettelæggelse og gennemførelse af it-baseret undervisning, herunder til udvikling af en didaktik i relation til digital-baseret undervisning i erhvervsuddannelserne. Med henblik på at nå dette formål søger projektet:
1. At karakterisere læreprocesser i forbindelse med brug af VR og AR i undervisningen med
fokus på både kognitive og kropslige læreprocesser.
2. At opnå viden om, hvordan forskellige anvendelser af VR og AR i erhvervsuddannelserne indvirker på elevernes læreproces, det vil sige, hvordan eleverne lærer, og hvordan
eleverne er motiverede for at lære.
I projektet betyder ’didaktik’ lærerens overvejelser over tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Disse overvejelser er fx præciseret i den ’Didaktiske relationsmodel’, der indeholder seks faktorer: Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og vurdering, jf. nedenstående model. Faktorerne er uddybet i (Hiim & Hippe, 2013).

Læsevejledning
Notatet er opbygget således: Efter en kort præsentation af det samlede datamateriale, præsenteres resultaterne fra dataindsamlinger på fire skoler. Med udgangspunkt i resultaterne afsluttes
hver case med en opsummering af didaktiske overvejelser, der kan udledes af casen. På baggrund
af casene følger en kort redegørelse for to teoretiske perspektiver. Endelig indeholder notatet en
sammenfatning med fokus på, hvilke didaktiske overvejelser de fire cases giver anledning til.

Dataindsamling
Der er gennemført otte dataindsamlinger i projektet. Tre af disse er udeladt i sammenskrivningen
af resultaterne. Dette skyldes, at VR eller AR på disse forløb ikke anvendes som læringsværktøjer
og derfor ikke er relevante for projektets formål. De tre forløb er:
•

•

Forløb på Business College (BC) Syd for detailhandelselever på hovedforløb. Eleverne
lærte om, hvordan de kunne scanne vinetiketter og via AR kunne få informationer om
den pågældende vin .
Forløb på SOSU H, hvor formålet var, at elever på social- og sundhedsuddannelsens
GF2 skulle lære om, hvordan VR kan bruges som sansestimulation til demente.
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•

Forløb på International Business College (IBC) Fredericia, hvor ’Viden om data – Videnscenter for databaseret service og forretningsudvikling’ gennemførte VR-forløb for
GF1 elever, der gennem produktion af VR kunne få erfaringer med teknologien.

Blandt de fem forløb, der har anvendt AR eller VR som digitalt læringsværktøj, har to forløb, der
begge er gennemført på SOSU H, en række lighedspunkter, der gør, at de i stor udstrækning er
eksempler på det samme. 1 Derfor er kun den ene af forløbene på SOSU H medtaget. Det betyder, at følgende fire forløb indgår i præsentation af resultaterne.

Skole
Learnmark
Horsens
SOSU H
Roskilde
Tekniske Skole

Digitalt læringsværktøj
VR: Industriteknikeruddannelsen, GF1 og GF2
VR som introduktion til CNC
- drejebænke.
VR: Sosu GF2
Eleverne ser VR-film som led i
forløb om arbejdsmiljø.
AR: Snedkerelever GF2 og HF

Dataindsamlinger
To dataindsamlinger på Learnmark
Horsens, henholdsvis på GF1 og GF2
samt et telefoninterview med læreren.
Én dataindsamling på afdeling af SOSU
H i Helsingør.

Fire dataindsamlinger på skolen, et online elevinterview og et online interview
AR giver 3 D billede af vindue, med projektkonsulent, der har udviklet
trappe, bord og skab.
AR app.
Handelsgymna- AR: Merkantil EUD/EUX,
Et online interview med underviser på
siet, Vestfyn
grundforløb GF1
forløbet.
AR anvendes til SWOT-analyse.
Oversigt over skoler, anvendelse af digital teknolog og dataindsamlinger.
Dataindsamlingen på de to VR-forløb og AR-forløbet på Roskilde Tekniske Skole indeholder
observiews. Observiews består af observationer af elevernes brug af VR, henholdsvis AR og efterfølgende gruppeinterview med eleverne samt interview med de involverede lærere.
På AR-forløbet på Handelsgymnasiet Vestfyn gennemfører Regina Lamscheck-Nielsen fra firmaet Moeve app undersøgelser af elevernes anvendelse af AR-værktøjet. Jeg har fået mulighed
for at interviewe læreren på holdet, og resultaterne fra dette interview er medtaget i notatet.

Resultater: VR/AR som pædagogisk værktøj
Resultaterne omfatter fire case-beskrivelser baseret på ovenstående fire dataindsamlinger. Case
betyder eksempel, og hver case er eksempel på eller giver anledning til bestemte didaktiske overvejelser.

SOSU H har i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst gennemført forskellige projekter om udvikling og afprøvning af digitale teknologier. Jeg har således haft kontakt med et projekt på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), hvor man arbejder med samme slags VR-film, som anvendes i det projekt fra SOSU H, der
beskrives i notatet.
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VR i Industriteknikeruddannelsen på Learnmark Horsens
Der er gennemført to dataindsamlinger på Learnmark. Begge dataindsamlinger omfatter observation af et VR-undervisningsforløb, første dataindsamling i GF1 klasse og anden i blandet GF1 og
GF2 klasse. På første dataindsamling efterfulgtes observationen af interview med tre elever, et
individuelt interview og to interview i gruppe; på anden dataindsamling efterfulgtes observationen af to gruppeinterview med to grupper elever og interview med læreren to gange i henholdsvis 2020 og 2021.
På Learnmark Horsens anvendes VR til, at eleverne kan øve sig på at opsætte et emne i en CNCmaskine. Formålet er at reducere fejl, skader og dermed betydelige udgifter, når eleverne skal betjene den virkelige CNC-maskine. På hold med GF1-eleverne er formålet derudover at vække
elevernes interesse for at vælge industriteknikeruddannelsen, da uddannelsen vælges af for få elever.
Eleverne omfatter GF1-elever, der ikke har valgt uddannelse endnu og GF2 elever, der har besluttet sig for at uddanne sig til industriteknikere. VR-værktøjet er udviklet af ingeniørstuderende
fra VIA. VR-værktøjet er interaktivt, hvilket vil sige, at eleverne i VR-forløbet skal være aktive og
løse opgaven med at opsætte et emne i en CN-maskine. En lærer gennemfører forløbet, i dele af
forløbet assisteret af en anden lærer.
Beskrivelse af undervisningsforløbet
VR-undervisningsforløbet varer ca. 2,5 klokketimer og består af tre faser: Introduktion, elevernes
gennemførelse af VR-forløb og opsamling. Introduktionen til VR-forløbet foregår i både klasseværelse og værksted, hvor eleverne får en gennemgang af opsætning i et emne i en virkelig CNCmaskine.
I introduktionen til VR-forløbet ser eleverne på lærred det VR-forløb, de senere selv skal deltage i.
Den ene lærer har VR-briller på og viser eleverne, hvordan han løser opgaverne i VR-forløbet.
Den anden lærer fortæller sideløbende hermed eleverne, hvad de skal være opmærksomme på,
herunder motoriske udfordringer i forbindelse med fx at finde og bruge de forskellige værktøjer
til opsætning af emnet. Introduktionen varer ca. 15 minutter, hvilket svarer til den tid, VR-forløbet varer, dog suppleret med et par instrukser om, at eleverne skal arbejde sammen to og to i
brugen af VR.
I introduktionen til den virkelige CNC-maskine opdeles eleverne i to grupper, således at de har
mulighed for pladsmæssigt at kunne se introduktionen. I introduktionen viser læreren eleverne,
hvordan man monterer et emne, der skal drejes i CNC maskinen, og hvordan man programmerer
CNC maskinen. Læreren sammenligner de virkelige værktøjer med de værktøjer, eleverne netop
har set i gennemgang af VR og tydeliggør forskelle i fx form og farve. Introduktionen varer ca. 10
minutter.
Efter introduktionerne skal eleverne gennemføre VR-forløbet. Dette foregår i et traditionelt klasseværelse, hvor eleverne fordeler sig i hver ende af klassen. Læreren giver eleverne nogle instrukser
til forløbet: Eleverne skal arbejde i par, hvor den ene elev har VR briller på. Den anden elev instrueres i at skulle sørge for, at eleven med VR-brillerne ikke støder ind i inventar eller andre elever. Endvidere opfordrer læreren eleverne til at hjælpe hinanden med at løse VR-opgaverne.
Dette kan dog først lade sig gøre, når den ene af eleverne har gennemført VR-forløbet og kender
opgaverne heri. Når den ene elev har gennemført VR-forløbet, bytter det enkelte makkerpar roller. Læreren vejleder makkerparrene, når han kan se, at de bliver i tvivl, eller når de beder ham
om hjælp. Et makkerpar anvender sammenlagt 1-1,5 timer til gennemførelsen af VR-forløbet.
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Elev på industriteknikeruddannelsen bruger VR i klasseværelset
Observationen viser, at eleverne med VR-briller koncentrerer sig om at løse opgaverne, og at de i
større eller mindre grad har nogle udfordringer. Udfordringerne kommer til udtryk ved, at de
stopper op og er i tvivl, at de siger noget til makkeren eller ud i rummet, eller at de kalder på læreren.
Observationen viser videre, at makkerparrene generelt hjælper hinanden især for at undgå, at eleven med VR-briller ikke støder ind i noget. De laver dog også lidt sjov ved fx at stille sig foran
eleven med VR- briller og springe til side, når denne bevæger sig, og de griner også lidt af hinanden. Men, stemningen er god, og læreren griber kun ind, når han skønner, at eleverne ikke er seriøse.
VR-undervisningsforløbet afsluttes med en opsamling i klasseværelset, der drejer sig om, hvad eleverne synes om at lære med brug af VR.
7

Interview med elever og lærer
Resultaterne om elevernes læring viser at:
•

•
•
•
•

•

De interviewede elever er meget tilfredse med at lære med brug af VR. Dette skyldes for
det første, at VR er deltageraktiverende. Eleverne giver således udtryk for, at det kan
være vanskeligt at koncentrere sig om at lytte og sidde stille i undervisningen. VR’en stiller krav om, at eleverne skal være aktive både i forhold til at løse opgaverne og i forhold
til at bevæge sig fysisk. Eleverne oplever, at de lærer noget, fordi de selv skal gøre noget.
VR giver tryghed, fordi eleverne ikke behøver at være bange for at lave fejl. Det koster
ikke at lave fejl.
VR ikke opleves som udfordrende at bruge; dog siger eleverne, at det er vanskeligere at
læse instruktionerne end at bruge knapperne fysisk.
Introduktionen til VR-filmen er vigtig og vigtigere end at få introduktion til den virkelige
CNC-maskine i værkstedet.
VR giver en oplevelse af både at være i to verdener på en gang og nærmest at glemme
den virkelige verdenen: ”Man kan ikke mærke den virkelige verden. Man kommer ind i
en anden verden, og det er sjovt og interessant.” En anden elev beskriver oplevelsen således: ”Jeg var overrasket over, at man ikke kan se sine arme. Man har en fornemmelse af,
at man hopper ind i et eller andet.”
Eleverne i brugen af VR- briller var bevidste om den virkelige verden og om den relativt
lille plads til VR-læringen, for de oplevede, at det var vigtigt at have en ’makker’: ”Det er
vigtigt at have en makker, for man mærker den fysiske verden rundt om, og man kan slå
sig eller komme til skade, hvis man støder ind i noget, eller man kan slå noget i stykker på
VR udstyret. Man tror, at man rammer ind i noget og det er ubehageligt.”

Resultaterne om lærerens overvejelser over tilrettelæggelse og gennemførelse af VR-undervisningsforløbet viser, at VR-værktøjet har den fordel, at eleverne på relativt kort tid erfarer, hvordan man spænder et emne op i en CNC-maskine, hvilket kan tage flere dage at lære i værkstedet.
Læreren understreger dog, at VR’en kan supplere men ikke erstatte de erfaringer, eleverne gør,
når de arbejder ved den virkelige CNC-maskine.
Læreren peger også på nogle opmærksomhedspunkter i forbindelse med brug af VR:
•

•

Det er vigtigt at afsætte tid til grundig introduktion til både VR-forløbet og den virkelige
CNC-maskine, herunder at synliggøre lighederne mellem den virkelige CNC-maskine og
VR-CNC-maskinen. Efter gennemførelsen af en række forløb har lærerne erfaret, at introduktionen skal være grundigere. De skal lægge mere vægt på at sikre sig, at eleverne
har forstået, hvad den VR-baserede opgave går ud på. Et konkret handicap i forbindelse
med introduktionen er, at læreren har VR-briller på, når han gennemgår forløbet for eleverne. Det betyder, at han ikke kan se, om eleverne har forstået, hvad de skal gøre bagefter. Læreren lægger derfor stigende vægt på introduktionen til VR-værktøjet. Til gengæld
lægger han mindre vægt på introduktionen til den virkelige CNC-maskine, da dette har
vist sig at have mindre betydning for forløbet.
I forhold til elevernes forudsætninger er der betydelig forskel på GF1 og GF2 elever:
”GF1-eleverne er nok mest til det spilletekniske, især hvis de ikke har planer om at skulle
fortsætte på industriteknikeruddannelsen.” Omvendt har læreren netop valgt at bruge no-

8

•

get af den tid (i alt 8-9 dage), hvor GF1 eleverne skal ’smage’ på industriteknikeruddannelsen, til VR-forløbet, fordi han antager, at denne teknologi kan motivere dem for at
vælge uddannelsen. GF2 eleverne er interesserede i at forstå CNC-maskinen og opfatter
derfor i større udstrækning VR-forløbet som en brugbar faglig opgave.
Læreren kan ikke kan være sikker på, at VR-værktøjet fungerer teknisk, når han skal
bruge det. Det kræver forberedelse, herunder at læreren skal være forberedt på at skifte til
almindelig undervisning, hvis VR’en driller.

Endelig udtrykker læreren, at han får en anden rolle i VR-forløbene:
•

•

Læreren er i højere grad vejleder end underviser i forbindelse med elevernes gennemførelse af VR. Det er ifølge læreren vigtigt, at han er til rådighed som vejleder. Der er brug
for en lærer til at hjælpe med det VR-tekniske og til at vejlede eleverne i løsningen af VRopgaverne. VR-forløbet kræver også, at læreren er opmærksom på de sociale sider af læringen, det vil sige på makkernes indbyrdes samarbejde og interaktionen mellem makkerparrene.
Om denne vejlederrolle siger læreren: ”Man kan godt føle, at man lidt mister taget i undervisningen, men jeg skal jo kunne give slip og acceptere. Og man kan jo give slip, for
der er råd til at lave fejl. Man får faktisk en anledning til at tale om fejl.”

Hvilke didaktiske overvejelser kan casen fra Learnmark Horsens give anledning til?
Med udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske model ovenfor peger casen på, at eleverne har
forskellige forudsætninger i forhold til læring gennem VR. Eleverne på GF1 er anderledes motiverede end eleverne på GF2. På GF1 opfattes VR i højere grad som en sjov oplevelse, medens
GF2 eleverne, der har valgt uddannelsesretning, også har blik for det faglige indhold. Det betyder, at formålet med at anvende VR er forskelligt på GF1 og GF2. Samme forskel kan tænkes at
gælde for en række andre erhvervsuddannelser.
Casen giver også anledning til at overveje rammerne for undervisningen. Læreren kan godt anvende VR i et traditionelt klasseværelse. Men da der er relativt lidt plads, løses dette ved, at eleverne i makkerpar skal hjælpe hinanden, blandt andet fordi de dermed kan undgå at støde ind i
hinanden. VR kan således give anledning til at styrke samarbejdet mellem eleverne.
Endelig peger casen på, hvordan lærerrollen ændres, når eleverne arbejder mere selvstændigt. Læreren skal kunne give slip og lade eleverne lave fejl. Samtidig har læreren erfaret, at introduktionen til VR skal være grundigere end først antaget. Selv om læreren hele tiden har lagt vægt på, at
eleverne skulle have en introduktion til VR-forløbet, er han blevet overrasket over, at dette skal
være endnu grundigere. Læreren har således vigtige og til dels andre funktioner end tidligere.

VR i social- og sundhedsuddannelsen på SOSU H
Casen er baseret på en dags dataindsamling i 2021, der omfatter observation af undervisningen,
interview med henholdsvis to elever og to lærere. I det observerede forløb deltog i alt syv elever i
undervisningen.
Beskrivelse af undervisningsforløbet
I forløbet på SOSU H anvendes VR-film som led i et undervisningsforløb om arbejdsmiljø på et
GF2 forløb. I VR-filmene skal eleverne ’på besøg’ hos to psykisk syge borgere, Sofie og Peter,
der bor i psykiatriske bosteder. Efter hvert af besøgene skal de besvare nogle spørgsmål, der har
9

fokus på arbejdsmiljø i relation til arbejdet i psykiatriske bosteder. Formålet med at bruge VR er,
at eleverne kan få et indtryk fra virkeligheden uden at skulle ud i den. Forud for forløbet har eleverne haft en dags undervisning i psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
Forløbet, der varer ca. fem timer, indeholder først en introduktion på ca. 20 minutter om formål
med og indholdet af VR-forløbet. Eleverne får udleveret en beskrivelse af hver af borgerne (se
eksempel nedenfor), som de skal læse, inden de påbegynder VR-forløbet. De får også en introduktion til betjening af VR.

Case om Peter Nygaard
Efter introduktionen arbejder eleverne opdelt i to grupper med skiftevis at se de to VR-film og
drøfte spørgsmål, som læreren har formuleret og delt rundt. I denne del af forløbet, der varer ca.
3,5 timer, arbejder eleverne selvstændigt; dog opsøger læreren grupperne et par gange og deltager
i deres drøftelser.
I den sidste del af undervisningen, der varer ca. fem kvarter, samler læreren op på de spørgsmål,
han har stillet til eleverne i gruppearbejdet. I opsamlingen er der fokus på at få alle syv elever til
at bidrage med deres oplevelser og synspunkter. Læreren lægger vægt på, at eleverne dels begrunder deres opfattelser, dels reflekterer over hvilke konsekvenser deres oplevelser fra VR-filmene
har for virkelig praksis inden for faget.
Interview med elever og lærere
Resultaterne om elevernes læring viser:
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•

•

•

At eleverne er glade for VR-filmene. De begrunder deres tilfredshed med, at VR gør undervisningen virkelighedsnær. Endvidere giver VR en kropslig oplevelse, som man ikke
kan læse sig til: ”Der var et par gange, hvor jeg blev helt intimideret under besøget hos
borgeren”. En tredje begrundelse er, at VR skaber variation i undervisningen.
At VR ifølge eleverne kan give mulighed for et indblik, som de af menneskelige hensyn
ikke ville kunne få i virkeligheden: ”De her videoer giver virkeligt et indblik i, hvordan
de har det ude på plejehjemmet – især i psykiatrien, hvor det er så sårbart at have folk
inde. De kan ikke have nogen hægtet på bare for en læringsproces’ skyld, fordi det er så
sårbare borgere”.
At VR ikke kan stå alene, men skal følges op af drøftelser i gruppen, ikke mindst af de
drøftelser, som spørgsmålene fra læreren udløser: ”Spørgsmålene kan vi svare hurtigt på,
men den diskussion, vi får gang i, er meget lærerig”. Således fremhæver eleverne, at det
er muligheden for fælles drøftelser i gruppen, der leder til læring.

Resultaterne om lærernes overvejelser over tilrettelæggelse og gennemførelse af VR-forløbet er:
•

•
•
•

•

•
•

•

At VR er et nyttigt redskab, fordi det giver mulighed for at besøge virkeligheden uden at
forstyrre denne: ”Vi kan ikke tonse over på plejehjemmet; VR er en måde at få lov til at
komme ud og kigge på virkeligheden.”
At VR får eleverne til at huske, hvad de har lært; VR-filmene gør, at eleverne ”genfinder
deres viden om arbejdsmiljø.”
At VR giver energi i rummet, hvilket har positiv indvirkning på læreren: ”Jeg føler mig
mere motiveret til at undervise.”
At VR ikke kan stå alene: ”Vi kan ikke bare give dem brillerne på og forvente, at de har
lært noget. Læreren uddyber sine erfaringer: ”Der skulle ligesom ske noget før (VR), så vi
begyndte at lave opgaver og dagsforløb, eleverne skulle igennem.” Ligeledes siger læreren
om opfølgningen på VR-filmen: ”De (eleverne) har ikke brillerne ret meget på. Forandringen (= læringen) sker jo først, når de diskuterer og reflekterer. Det er her, man skal
bruge mest tid.”
At VR egner sig til at starte en refleksion, blandt andet fordi eleverne får en fysisk oplevelse: ”Han (borgeren) kom meget tæt på, og så kan man få en snak om, hvad det gør
ved eleverne, og hvad privatsfæren er. Det gør, at VR starter en refleksion.” Dermed
styrker VR ifølge lærerne også elevernes refleksionsevne. ”De får et højere refleksionsniveau., kan jeg høre.”
At VR kræver plads, hvilket der ofte ikke er i et almindeligt klasselokale.
At eleverne har udfordringer med at bruge VR, hvis de har vanskeligt ved at tænke abstrakt. Eleverne skal på en og samme tid både leve sig ind i VR-filmen og kunne tage afstand fra den, så de kan reflektere over, hvad de oplever.
At VR ikke egner sig til alle elevers læringsstile, og at man derfor skal differentiere brugen
af VR.

Hvilke didaktiske overvejelser kan casen fra SOSU H give anledning til?
Casen fra SOSU H tydeliggør, at læreren skal overveje, hvilket læringsmæssigt formål VR skal
tjene. I casen fremgår det hos både elever og lærere, at VR’s funktion er at give mulighed for at
få indblik i en virkelighed, som det ville være vanskeligt for GF2 elever at få adgang til. Med formålet om, at VR skal give indblik i en virkelighed, viser casen, at dette afspejles i valget af indhold og læreproces (jf. Hiim og Hippes model). Således skal eleverne arbejde med spørgsmål, der
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igangsætter refleksioner over ikke blot den viden, de har om arbejdsmiljø, men også den virkelighed de på sigt kan komme til at arbejde i. Når formålet med at bruge VR er, at eleverne skal få
indblik i en virkelighed, skal denne være omdrejningspunkt for drøftelser og refleksioner.
Derudover fremhæver informanterne flere gange, at VR ikke kan stå alene. Casen eksemplificerer, at der skal være en grundig introduktion til ikke blot VR-teknologien, men også de læringsmål og den viden som VR-filmene skal understøtte. Ligeledes er der afsat relativt meget tid til, at
eleverne kan drøfte og reflektere over indholdet af VR-filmene både i grupper og i plenum.
Endelig tydeliggør casen lærerens rolle: Læreren guider eleverne gennem refleksioner blandt andet ved at bede eleverne om at besvare bestemte spørgsmål i grupperne og ved i opsamlingen at
sikre, at alle elever bliver hørt og udfordret på deres synspunkter.

AR i Bygningssnedkeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole
Der er i 2020 og 2021 gennemført fem dataindsamlinger på hovedforløbet på bygningssnedkeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. Første dataindsamling omfatter deltagelse i en lektion i
klassen, hvor elever og lærer taler om appen, men endnu ikke har afprøvet den, efterfulgt af et
online gruppeinterview med tre elever og en lærer en uge efter besøget (anden dataindsamling).
Den tredje dataindsamling omfatter observation af elevernes arbejde i værkstedet, hvor de bruger
appen i forbindelse med konstruktion af trapper. Fjerde dataindsamling omfatter observation af
introduktion til appen og af elevernes arbejde i værkstedet med konstruktion af skab kombineret
med snak med nogle af eleverne. Femte og sidste dataindsamling er et online interview med projektkoordinatoren, der har udviklet AR-appen.
Beskrivelse af undervisningsforløbet
På Roskilde Tekniske Skole har en projektkoordinator på uddannelsen til teknisk designer udviklet en AR app i samarbejde med lærere på bygningssnedkeruddannelsen. Gennem appen kan eleverne tilgå korte AR-videoer, der viser vindue, trappe, bord og skab tredimensionelt (3D). Eleverne uploader appen på deres mobiler, så de når som helst kan åbne den i værkstedet. Eleven
bruger appen ved at rette mobilen mod en flad overflade, fx et gulv, hvorved fx et vindue vil
’svæve’ i luften. Eleven kan gå rundt om vinduet og se det fra alle sider. Ved at trykke på en knap
kan eleven komme tæt på enkelte dele af vinduet og læse fagtermerne for vinduesdelene. Eleven
kan skille vinduet ad og se, hvordan det er samlet. Det samme gælder for trappe, skab og bord.
Appen anvendes i hovedforløbsundervisningen og i både værksted og klasseværelse. Det samlede
undervisningsforløb med brug af AR om fx skab varer ca. fem uger og omfatter en introduktion
til den opgave, eleverne skal løse i værkstedet, herunder til appen, elevernes løbende brug af appen i værkstedet og en opsamling, efter at eleverne har udført snedkeropgaven.
Undervisningsforløbet indledes med, at projektkoordinatoren, der har konstrueret appen, på power point instruerer eleverne i brug appen. Herefter skal eleverne selv installere og åbne appen
på deres telefon. Dernæst introducerer snedkerfaglæreren eleverne til, hvad de skal lave i værkstedet. De skal tegne skabet på deres computer og bygge skabet i værkstedet. Introduktionen varer ca. en halv time.
Observationerne i værkstedet af elevernes brug af appen viser, at eleverne anvender denne, men at
de ikke er afhængige af den for at kunne løse en opgave. I værkstedet er der således modeller af
vinduer, trapper og skabe i træ, og eleverne kan bruge disse modeller til at få 3D-virkningen.
Derudover samarbejder eleverne om løsninger af opgaverne og sparrer derfor med hinanden.
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Endelig har eleverne god adgang til læreren, der går rundt og vejleder eleverne. En praktisk udfordring er, at nogle af eleverne ikke kan tilgå appen fra deres mobil. Appen er nemlig vanskelig
at bruge på IPhone (somme mange af eleverne har) og fungerer bedst på Android Phone.
Når eleverne bruger appen, varer det relativt kort tid. De anvender således appen til det, som den
er tænkt til, nemlig til at ’slå op’ hvordan det nu fx er, at skabet er samlet indeni.
I forhold til observation af elevernes brug af appen betyder ovenstående forhold, at der kun i de i
alt fire dataindsamlinger har været et par situationer, hvor elevernes brug af appen kunne observeres, fx denne situation:
En gruppe på tre elever er ved at lave en side til trappen og har lavet en skæring i det venstre
øverste hjørne (foto).

Trappeside, bygningssnedkere.
Eleverne er i tvivl, om der også skal være en skæring i det højre øverste hjørne, og læreren foreslår dem, at de kigger på appen. Her kan de se, at der ikke skal være en skæring i dette hjørne. De
bruger appen i ca. 30 sekunder, hvor to af eleverne sammen kigger på AR-videoen. Læreren vejleder dem til, hvad de skal kigge efter. De har fysisk brug for relativt meget plads for at kunne se
trappedelen på AR, og det er relativt svært for eleverne at bruge appen uden at støde ind i en
høvlebænk.
En anden observation drejer sig om elevernes brug af appen i forbindelse med tegning af skab på
computer. Eleverne skal tegne skabet på baggrund af nogle mål og enkle tegninger, som de har
fået udleveret. De bruger appen til at se skabet i 3D format. Der er også et rigtigt skab i klasseværelset, som man ifølge eleverne lige så godt kunne have brugt til at få 3D indtrykket. Men,
ifølge eleverne er fordelen ved appen, at man kan have den med sig (i modsætning til det fysiske
skab).
Interview med elever og lærer
Resultaterne om elevernes læring viser at:
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•

•

•

•

•

•

Appen er en god hjælp, fordi den giver mulighed for at se et emne i 3D-format: ”Appen
kan bruges, når man ikke kan se noget for sig (=forestille sig noget). Den kan mere end
en rigtig trappe, fordi man kan kigge ind i den.” Appen er også en god hjælp på lærepladsen, fordi den kan supplere: ”hvad mester eller svende lige får sagt lidt hurtigt.” Fordelen
ved appen er, at man har vejledningen lige ved hånden, når man har brug for den.
Appen kan supplere, men ikke erstatte læringsformerne i værkstedet. Eleverne har således brug for selv at tegne og stå med emnerne i hænderne: ”Man skal have den fysiske
oplevelse også”. Kombinationen betyder, at man skal oversætte fra appen til virkelig
handling: ”Selve appen kan ikke lære én om trapper, så den kan ikke erstatte undervisning. Men, den kan være et supplement og bedst efter, at man har været til undervisning.
Appen kan bruges som et leksikon til at slå begreber op eller til at repetere, hvordan fx
trappen ser ud og hvilke dele den består af.”
Det er vigtigt, at appen er et enkelt værktøj. Eleverne kan således tilgå AR-videoerne på
tre klik. Eleverne ville ikke umiddelbart være motiverede for at bruge appen, hvis den var
mere kompleks.
En udfordring ved appen er, at den kræver fysisk plads, fordi man skal bevæge sig forholdsvis meget rundt for at kunne se emnet fra alle sider. Dette vanskeliggør brugen af
appen både i værkstedet, og når eleverne tegner i klasseværelset.
En anden udfordring drejer sig om elevernes abstraktionsevne: Nogle elever lægger stor
vægt på ligheder mellem det, de ser på appen og den virkelige trappe: ”Jeg kan nok ikke
bruge den (appen) så meget i forhold til trappen, for den viser ikke den form for trappe,
som vi skal lave.” Ligeledes hæfter eleverne sig ved, at man på appen om skabet bruger
flere ’fisk’ 2, end de ville bruge i virkeligheden, eller at pladen på appen skal være 19 mm,
hvor den i værkstedet skal være 16 mm.
Appen ikke umiddelbart kan skabe sammenhæng mellem skole og praktik, fordi den
måde, man laver skab på i skolen, ikke er den samme som i praktikken. Ifølge andre elever kan man dog godt bruge appen i praktikken, selv om man ikke laver fx skab på helt
samme måde, fordi appen giver en idé via det tredimensionale om, hvad man skal gøre.

Resultaterne om lærernes overvejelser over tilrettelæggelse og gennemførelse af AR-forløbet viser at:
•
•
•
•

2

AR appen egner sig til - som start på et undervisningsforløb - at præsentere fx et vindue
eller en trappe. Appen er velegnet til introduktion, og til at ’slå op i’.
Der er nogle frustrationer forbundet med brug af appen, fordi den ikke kan tilgås fra
IPhone.
Undervisningen ifølge læreren i stor udstrækning drejer sig om både at vise og at forklare
noget, og at appen vil være velegnet til at vise noget, men ikke til at forklare.
Appen i sin første afprøvning ikke har givet anledning til ændringer af undervisningsforløbet. Appen fylder relativt lidt i undervisningen, hvorfor den ifølge læreren ikke har
medført særlige didaktiske overvejelser.

Flad dyvel. En dyvel er en kort rund pind, der bruges til at samle træstykker.
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Hvilke didaktiske overvejelser kan casen fra Roskilde Tekniske Skole give anledning til?
Casen om brug af AR app på bygningssnedkeruddannelsen giver anledning til følgende tre didaktiske overvejelser:
Da eleverne kan have appen på sig, det vil sige på mobilen, ligesom de kunne have fx en tommestok på sig, betyder det, at rammerne (jf Hiim og Hippes model) sættes af de sammenhænge,
som den enkelte elev bevæger sig i. Potentielt kan eleven anvende appen både på skolen, på lærepladsen og privat. Imidlertid kan denne frihed stækkes. Fx nævner eleverne, at de privat ikke har
fysisk plads til at bruge appen, hvilket også gælder for værkstedet. Selv om appen er smart, fordi
den kan tilgås ved tre klik på telefonen, stiller brugen af den krav om, at læreren overvejer, hvordan de fysiske rammer giver den nødvendige plads til, at eleverne kan få glæde af 3D-formatet.
En anden udfordring kan være, at mester eller kollegaer på lærepladsen stiller sig skeptiske eller
negative over for, at eleven bruger appen og fx tænker: ’Kigger eleven nu igen på sin mobil!’
Brug af AR appen til at skabe sammenhæng mellem skole- og praktikdelene af uddannelserne
stiller således krav om, at læreren (da eleven ikke nødvendigvis selv kan skabe denne sammenhæng blot ved at tilgå appen på sin mobil) indtænker dialog mellem lærer og oplærer/mester i undervisningsforløbet.
Den tredje didaktiske overvejelse drejer sig om, hvilken betydning appen skal have i undervisningsforløbet. Casen viser, at appen i første omgang har haft en ’nice-to-funktion’. Eleverne er
glade for appen, men den virker ikke uundværlig. Ønsker man, at appen eller mere generelt et digitalt værktøj skal have en ’need-to-funktion’, kan det fx gøres ved, at elevernes brug af appen
skal indgå i vurderingen af elevernes præstationer: Eleverne skal demonstrere, at de kan bruge
appen relevant i forbindelse med udførelse af en arbejdsopgave.

AR i det merkantile grundforløb på Handelsgymnasiet Vestfyn
Det Blå Gymnasium & EUD/EUX Business, Vestfyn har i projektet ARducation udviklet og afprøvet en række forløb til forskellige dele af uddannelsessektoren, herunder erhvervsuddannelserne. I dette afsnit beskrives et forløb for GF2 elever, hvor AR anvendes til SWOT analyse.
Som det er fremgået ovenfor, står Regina Lamscheck-Nielsen for dataindsamlingen på forløbet.
Udover at have fået adgang til materialet har jeg gennemført et interview med den centrale lærer
på holdet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forløbet med link til projektet samt resultaterne
af interview med læreren.
Beskrivelse af undervisningsforløbet
Formålet med forløbet er at hjælpe eleverne til at forstå SWOT analysemodellen. SWOT er en
forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats, og modellen anvendes
til strategiudvikling af organisationer. AR skal give eleverne mulighed for ”en legende oplevelse”
i arbejdet med modellen. Forløbet er rettet mod HHX- og EUD elever.
Det konkrete undervisningsforløb blev gennemført i faget organisation på et merkantilt GF1 forløb med syv elever i september 2021. Forløbet varede 80 minutter og foregik i et klasseværelse. I
forløbet skulle eleverne arbejde med en ’Merge cube’ i papir, som de skulle klippe ud og samle.
Herefter skulle de via en app på telefonen anvende AR til at arbejde med modellens dimensioner.
Endelig skulle eleverne analysere en case-virksomhed med brug af modellen.
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Forløbets læringsprodukt er en SWOT-analyse af en case virksomhed. AR appen indgår i et samlet forløb om virksomhedsanalyse, herunder at eleverne skal i en uges praktik i en virksomhed.
SWOT skal anvendes til at analysere elevens virksomhed. Eleverne får en introduktion til AR, og
læreren har udarbejdet en vejledning til, hvad eleverne skal gøre i forløbet. Et væsentligt element
i undervisningsforløbet er, at eleverne skal samarbejde om udførelsen af opgaven. Eleverne skal
være i grupper på mindst to for praktisk at kunne gennemføre forløbet, idet den ene elev holder
cuben, og den anden scanner med mobilen. Flere informationer om forløbet herunder om undervisningsmateriale til forløbet kan læses her: Vestfyn: “Augmenteret SWOT-analyse” (GF1) Arducation
Interview med lærer
Resultaterne om lærerens overvejelser over tilrettelæggelse og gennemførelse af AR-forløbet viser at:
•

•

•

•

Eleverne skal motiveres til at arbejde med SWOT ved, at AR gør undervisningen mere
legende. Med til legen hører, at eleverne får lov til at gøre noget, de ikke plejer at måtte
gøre i undervisningen: ”Når man giver eleverne AR appen første gang, får de julelys i øjnene, når de må tage deres mobil frem.” Eleverne skal noget nyt, der giver variation i undervisningen. Læreren er bevidst om, at nyhedens interesse vil mindskes med tiden:
”Men, når det ikke er nyt mere, eller hvis vi kun bruger det (AR app), bliver det hverdag.”. Læreren betragter AR som et alternativ til at læse eller lytte til læreren.
En af de læringsmæssige fordele ved AR er, at AR indeholder animationer til de fire dimensioner, således at ’threats’ fx er forbundet med en animation, hvori indgår en hammer. Animationerne appellerer til en anden læringsstil, der kombineret med skriftlige informationer forstærker elevernes hukommelse af, hvad de fire dimensioner drejer sig om.
AR appen til SWOT- analysen kan ikke stå alene: ”Det faglige niveau rykkes ikke, ved at
det kommer på telefonen i stedet for på tavlen. (…) Vi har hevet det ud af bøgerne, og
nu skal vi have hevet det ud af telefonen, så det kan omsættes.”
Eleverne skal have faglig viden for at kunne bruge SWOT. Derfor har GF1 eleverne, der
har relativt lidt eller ingen faglig viden, vanskeligere ved at arbejde med SWOT analyserne end GF2 eleverne, der har relativt mere faglig viden. Der er også betydelig forskel
på eleverne på de enkelte hold. De fagligt svage elever kan udvise modstand mod opgaven, og det er de stærke elever, der bedst kan håndtere værktøjet: ”Alle de vilde ting, vi
gør, er jo ofte med de svage elever i tankerne, og det er ofte disse elever, der bliver hægtet af.”

Hvilke didaktiske overvejelser kan casen fra Handelsgymnasiet Vestfyn give anledning til?
Casen peger på tre forhold med relevans for lærerens didaktiske overvejelser.
Den ene overvejelse vedrører omsætning af elevernes viden fra brug af det digitale værktøj til anvendelse i praksis. Det er nødvendigt at planlægge, hvordan eleverne efter brug af det digitale
værktøj, sættes i stand til at anvende deres viden. I casen skal eleverne bringes fra at bruge AR
appen ved legende at få indsigt i SWOT til at kunne gennemføre en SWOT-analyse i en virkelig
virksomhed. Dette kræver, at læreren gør didaktiske overvejelser over, hvordan eleverne bringes
til at omsætte læringen fra AR til virkeligheden.
Den anden overvejelse drejer sig om faktoren ’læringsforudsætninger’ i Hiim og Hippes model,
det vil sige, hvilke elevforudsætninger det digitale værktøj egner sig til. Begrundelsen for at inddrage et digitalt værktøj er ofte, at eleverne skal motiveres for at tilegne sig et vanskeligt teoretisk
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stof. Som det fremgår af casen, kan det digitale værktøj give mulighed for en legende tilgang til
det teoretiske stof. Imidlertid kan den kognitive håndtering af det digitale værktøj være for udfordrende til, at det rent faktisk tilgodeser de fagligt svage og eller ikke motiverede elever.
Det tredje forhold drejer sig om det nødvendige samarbejde. AR værktøjet kræver praktisk fysisk, at eleverne samarbejder, ligesom det også fremgik i casen fra Learnmark Horsens. Det digitale værktøj giver således mulighed for, at eleverne kan opleve samarbejde som en nødvendighed,
hvilket de ikke altid gør i anden form for gruppearbejde.

To læringsteoretiske perspektiver på casene
Resultaterne fra dataindsamlingen giver anledning til to teoretiske perspektiveringer. Det ene perspektiv drejer sig om ligheder mellem VR eller AR og virkeligheden. Undervisning med brug af
VR eller AR kan karakteriseres som praksisrelateret undervisning. En tilbagevendende udfordring i forbindelse med praksisrelateret undervisning er, at eleverne har vanskeligt ved at se lighederne mellem denne undervisning og den virkelige praksis. I casen om bygningssnedkeruddannelsen fremgår det, at eleverne kritiserer AR-videoerne for ikke fuldstændigt at ligne det, de arbejder med på skolen eller på lærepladsen. Ifølge transferteorien om identiske elementer (Thorndike & Woodworth, 1901), er transfer fra en situation til en anden betinget af, at den lærende oplever identiske elementer mellem de to situationer. Jo flere identiske elementer, jo større sandsynlighed for transfer. Når eleverne har vanskeligt ved at abstrahere fra, at VR’en eller AR’en ikke
ligner virkeligheden til punkt og prikke, har de vanskeligt ved at anvende det, de har lært gennem
anvendelse af de digitale værktøjer, i praksis. Eleverne har derfor brug for, at en lærer hjælper
dem til dels at se lighederne dels at overføre det lærte til en virkelig praksis.
Det andet perspektiv drejer sig om, at eleverne kan have nogle relativt voldsomme oplevelser i brugen af digitale værktøjer. I casen om VR-filmene i arbejdsmiljøundervisningen på sosu fremgik
det, at eleven følte sig intimideret af, at den psykisk syge borger kom tæt på. Eleven overraskes
ikke blot kognitivt men også fysisk. Overraskelse er ifølge læringsteori en anledning til refleksion
(Schön, 1983) hvor man gennem denne sætter begreber på sin oplevelse, så man kan håndtere
den og bruge den i senere lignende situationer. Der er således værdifulde læringsmuligheder i
brug af digitale værktøjer. Men, refleksionen sker ikke automatisk. Læreren har en central rolle,
med ikke blot igangsætte refleksionen, men også fastholde eleverne i refleksionsprocessen til oplevelsen er bearbejdet.

Sammenfatning med fokus på didaktik
Medens konklusionen i midtvejsnotatet fra projektet var, at der på skolerne var fokus på, hvordan eleverne håndterede de digitale teknologier (Aarkrog, 2020), kan der i 2021 konstateres et stigende fokus på, hvilke didaktiske overvejelser de digitale teknologier medfører.
En gennemgående konklusion fra dataindsamlingen er, at det digitale værktøj ikke kan stå alene,
hvis det ikke blot skal være en sjov oplevelse, men også styrke elevernes læreproces og læringsudbytte.
Resultaterne peger således på, at det digitale værktøj skal indtænkes i et sammenhængende forløb,
der omfatter forskellige aktiviteter. Et sammenhængende forløb betyder, at læreren overvejer,
hvilken faglig viden eller hvilke praktiske erfaringer, eleverne skal have, før de anvender det digitale værktøj. Fasen før brugen af det digitale værktøj drejer sig således ikke kun om, at eleverne
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skal introduceres til den digitale teknologi, men også om at de skal have tilegnet sig en faglig viden i forhold til det læringsmål, de skal nå. Ligeledes indebærer et sammenhængende forløb, at
fasen efter brugen af det digitale værktøj ikke kun drejer sig om, hvad eleverne syntes om at arbejde med værktøjet, men væsentligst om hvad de har lært, og hvordan de kan anvende det lærte
i virkelige praksisser. Oversættelsen fra den digitale virkelighed til den virkelige virkelighed kræver, at eleven kan tænke abstrakt. Dels skal eleven være ’med på legen’ og agere, som om det var
virkeligt, selv om det digitale værktøj ikke kan gengive virkeligheden fuldstændigt. Dels skal eleven være i stand til at se de ligheder mellem den digitale og virkelige verden, der gør, at eleven
kan omsætte oplevelsen fra den ene verden til den anden. Oversættelsen mellem det virkelige og
det virtuelle indeholder også forskelle i den måde, man fysisk løser arbejdsopgaverne på. Fx bemærkede en deltager i et VR-læringsforløb for sosu-medarbejdere, at det var mærkeligt, at man
skulle sige goddag til borgeren ved at trykke på en knap, når man i det virkelige liv ville trykke
borgeren i hånden (Aarkrog, 2021b).
Som det er fremgået ovenfor, kan brugen af det digitale værktøj give eleverne en bred og dyb læringsmæssig oplevelse, der omfatter noget fysisk, følelsesmæssigt, erkendelsesmæssigt (kognitivt).
Men som det fremgår i læringsteori (Dewey, 1910; Kolb, 1984), sker der ingen læring, hvis oplevelsen ikke bearbejdes gennem refleksion og begrebssætning, for først efter denne proces får eleven en erfaring, der kan anvendes i andre sammenhænge.
Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel kan anvendes til at pege på, at ændring i én faktor i
modellen har konsekvenser for de andre elementer i undervisningsforløbet. Fx viser casene, at de
digitale værktøjer kan medføre, at læreren må ændre de fysiske rammer, fordi der ikke er tilstrækkelig plads til, at eleverne kan anvende værktøjet.
Casene har vist, at der er forskel på GF1- og GF2- elevers anvendelse af de digitale værktøjer.
Mere generelt viser casene, at det er vigtigt at overveje, hvordan undervisningsforløb med brug af
digitale værktøjer tilpasses forskellige elevforudsætninger. Det kan dreje sig om at tilpasse selve
værktøjet og eller de faser, der omkranser elevernes brug af værktøjet. Casene viser, at det digitale
værktøj kan anvendes til at observere en virkelighed som i casen fra SOSU H eller til at handle
som i de tre andre cases. Det kræver mere af eleverne at skulle handle end blot observere, hvorfor denne skelnen kan være én måde at differentiere på.
Som led i skelnen mellem leg og læring, minder den didaktiske relationsmodel om faktoren ’vurdering’. Hvilke kriterier skal der lægges til grund for vurderingen af undervisningsforløbet? Skal
eleverne have en sjov og motiverende oplevelse, der fx kan give dem lyst til at fortsætte på uddannelsen, som casen fra Learnmark Hosens viste? Skal eleverne have indsigt i en bestemt teknologi, her AR eller VR? Skal eleverne udvikle bestemte kompetencer, fx samarbejdsevne, refleksionsevne eller evnen til at overføre og anvende det lærte i praksis? Osv.
Undersøgelsen har vist, at AR og VR byder på en række fordele, der gennem lærerens didaktiske
overvejelser kan komme i spil i forhold til at styrke elevernes læreproces og læringsudbytte.
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