
Undervisning med 
Virtual Reality 
på SOSU-uddannelsen

I et samarbejde med Videnscenter for Vel-
færdsteknologi Vestdanmark og SOSU-sko-
lerne har Aalborg Universitet gennemført 
et studie om brugen af Virtual Reality (VR) 
i forbindelse med SOSU-uddannelsen. På 
SOSU-uddannelsen anvendes flere forskelli-
ge VR-løsninger i undervisningen. Der an-
vendes blandt andet programmet Sharecare 
VR til visualiseringer af kroppens anatomi 
og sygdomsprogression samt platformen 
ViVA der giver mulighed for at eleverne kan 
opleve verden, som en borger med demens 
ser den, afprøve velfærdsteknologiske hjæl-
pemidler og meget mere. 

 I undersøgelsen er 8 undervisere og koordinatorer 
blevet interviewet om deres brug og erfaringer med 
VR i forbindelse med deres undervisning. Under-
søgelsen har haft fokus på de specifikke læringsak-
tiviteter, underviserne faciliterer, når de inkluderer 
VR-værktøjer i deres undervisning. Herunder 
hvordan de anvender VR-værktøjer som en del af 
undervisningen og hvilket læringsudbytte, der for-
søges opnået med aktiviteterne. 
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Gennem analysen af interviewene kom det blandt 
andet frem at hvis eleverne, uden videre introdukti-
on, fik lov til frit at udforske løsningerne, resultere-
de det i, at eleverne bevægede sig overfladisk rundt i 
VR-miljøet uden noget reelt formål. I stedet under-
stregede undervisere, at VR-oplevelsen skal være 
knyttet til læseplanen og andre læringsaktiviteter. 
Derfor har underviserne designet læringsopgaver 
og materiale, som skal formidle en dybere udforsk-
ning og refleksion omkring VR-scenarierne. Under-
viserne oplevede, at eleverne ofte havde svært ved 
at reflektere over det de oplevede og havde brug for 
vejledning fra dem for at få en dybere forståelse og 
dermed opnå et mere raffineret læringsudbytte. Ved 
hjælp af f.eks. ViVA-platformen kan eleverne opleve 
borgere med demens, hvor eleverne har mulighed 
for at opleve flere virkelighedstro scenarier og ef-
terfølgende reflektere over, hvordan de håndterede 
situationen, og hvordan scenariet påvirkede dem 
selv. Til studerende, der ikke har nogen praktisk 
erfaring, kan VR altså på denne måde bruges til at 
forbinde teori med praksis.

”Mange elever har svært ved at 
koncentrere sig, når de deltager 
i traditionelle undervisningsakti-
viteter, men det ser ud til, at det 
med VR er lettere at holde dem 
fokuserede.”



Undervisere finder især VR brugbart i forhold til 
den affektive læringsproces, da de mener det kan 
være med til at styrke elevernes empatiske forståel-
se for de figurer de møder i VR-scenarierne. Dette 
indbefatter, at VR-scenarier også gør det muligt for 
eleverne at lære om deres egne reaktioner, når de 
konfronteres med grænseoverskridende situationer. 
Deres refleksion over dette kan derved give indsigt 
i deres egen adfærd og som sådan gøre eleverne 
komfortable i lignende situationer i deres fremtidi-
ge arbejde.

Mange elever har svært ved at koncentrere sig, når 
de deltager i traditionelle undervisningsaktiviteter, 
men det ser ud til, at det med VR er lettere at holde 
dem fokuserede. Mens mange elever er glade for 
VR-løsningerne og undervisere oplever en øget 
motivation for at lære fra elevernes side, er det dog 
ikke alle elever som er lige glade for VR. Nogle er 
utrygge ved teknologien og oplever f.eks. at de bli-
ver køresyge, når de bevæger sig rundt i de virtuelle 
miljøer. Denne udfordring løser undervisere ved 
at opdele eleverne i mindre grupper, hvilket giver 
eleverne en følelse af tryghed, da de har hinanden at 
støtte sig op ad. Samtidig muliggør grupperne også 
peer-learning-situationer, hvor eleverne skal være 
opmærksom på hinanden under VR-processen og 
sørge for, at den peer-student, der bruger VR, føler 
sig sikker hele tiden.

Der findes mange forskellige læringsaktiviteter med 
VR som kan være med til at understøtte forskellige 
typer læring: associativ (anatomi), konstruktiv (løse 
problemer relateret til læseplanen) og situeret læ-
ring (refleksioner relateret til grænseoverskridende 
situationer). Dog så pegede denne undersøgelse på 
at VR er mindre anvendelig til psykomotorisk træ-
ning, såsom at betjene specifikke hjælpemidler, da 
simuleringen af det kropslige i de konkrete scenari-
er ikke er overførbar til virkeligheden, da man her 
skal bruge controllerne i stedet for hænderne.

Det virkede til, at VR blev bedst udnyttet, når de 
studerende først blev introduceret læringsindholdet 
efterfulgt af peer-learning-gruppeøvelser i VR, og 
endelig en diskussion med hver gruppe om deres 
oplevelse for at hjælpe dem med refleksioner om 
indholdet og implikationerne for deres fremtidige 
arbejde som professionelle plejere. Udover mulighe-
derne og fordelene med hensyn til kognitiv læring 
viste VR også et potentiale for affektiv læring, da 
VR syntes at øge interessen og motivationen for 
læring og den studerendes koncentration. 


