
 

 

Generelt om Virtual reality - VR 

Virtual reality, eller bare VR, er virtuel verden, som man træder ind i ved hjælp af et par VR briller. 
VR er i hastig udvikling og teknologien bliver bedre og billigere hver dag, og det bliver brugt flere 
og flere steder hele tiden. Der findes forskellige teknologier som strækker sig fra papbriller til 
mobiltelefonen til de helt store VR maskiner med sensorer, der lader dig gå rundt i den virtuelle 
verden frem for bare at kigge på den. 

 

Hvad er det VR kan? 
VR lader dig komme ind i en anden verden, som føles meget 
virkelig. Vi kan altså flytte mennesker fra den virkelige verden til 
et sted eller en situation, vi ønsker. Det kunne fx være SOSU-
elever, der besøger en borger på et lukket psykiatrisk bosted, 
som ellers ikke er muligt at besøge. Synet og hørelsen snydes til 
at tro, at du er et helt andet sted, selvom hjernen godt er klar 
over, at du ikke er der. Så VR er en måde at inddrage flere sanser 
og hele kroppen i undervisningen.  

 

Hvor bliver VR brugt i praksis?  
 SOSU uddannelser bruger VR til det psykiatriske område, demensområdet og pædagogisk 

assistentområdet i form af scenarier, hvor man oplever ting fra praksis, der ikke så nemt kan 
fremkaldes i et klasserum 

 Rigshospitalet Børneafdeling bruger det som underholdning og smertedistraktion 

 Plejehjem bruger det som reminiscens og aktiviteter 

 Til underholdning generelt. Til alle fag med mennesker kan VR være en god underholdning, som 
ikke behøver at være faglig relevant. Rigshospitalet Børneafdeling bruger det til børn, der er 
indlagt lang tid 

 Behandling af diverse former for angst. Fx social angst, hvor patienten udsættes for at stå i 
køen i et supermarked, hvor personen bag ved hidser sig op på kassedamen 

 Uddannelser bruger VR til at træne håndværksfærdigheder og til grundfag - eksempelvis dansk i 
forhold til kunst og naturfag i forhold til atomer, celler og bakterier 

 VR bliver mange steder brugt som træningsredskab. Fx for piloter, gynækologer, 
vindmøllereparatører, mekanikere, service personale (varmeanlæg på rigshospitalet), forsvaret 
og mange andre steder 

 

 

 



 

 

 

 

Hvad findes der af teknologier til VR? 
Der findes generelt to typer af VR teknologier, hvor den store forskel ligger i, hvor meget du kan 
bevæge dig frit omkring i den virtuelle 3D verden. Dertil kommer, om den skal tilsluttes 
computer/telefon eller kan fungere alene. 
 

 360 VR, hvor du kan kigge rundt og op og ned, men du kan ikke 
bevæge dig frit og gå tættere på eller kigge rundt om tingene. Her er 
du altså tilskuer til den virtuelle verden.  Det føles stadig meget ægte, 
men der er mindre interaktion i forhold til den ”ægte” VR. Dette er 
Oculus Go et godt eksempel på, hvor du samtidig har en håndholdt 
controller 

 Ægte VR, hvor du rent fysisk kan bevæge dig rundt i en 3D 
verden og kigge rundt om ting. Fx studere kunstværker fra flere 
vinkler og gå helt tæt på. Dette kræver ofte både håndholdte 
controllere og sensorer i rummet, hvilket gær det til en dyrere 
løsning. Ofte kræver denne løsning også tilslutning til en stor 
computer. 

 Stand Alone betyder, at brillen fungerer uden at skulle tilsluttes 
telefon eller computer. Oculus Go er igen et godt eksempel på en VR 
brille, hvor alt er indbygget. HTC Vive er typen, der skal tilsluttes en kraftig computer. 

 

Filmklip, hvor VR liver brugt i praksis 

 http://www.kortlink.dk/wcu2 - Plejehjemsbeboere får kæmpe oplevelser bag virtual reality-
briller 

 http://www.kortlink.dk/vumn - 83-årige Elisabeth er stærkt dement: Genoplever fortid 
igennem Virtual Reality 

 http://www.kortlink.dk/wcu3 - Virtual reality giver ALS-ramte Jørn friheden tilbage 
 http://www.kortlink.dk/wcu4 - På Rigshospitalet får unge tilbuddet om oplevelser gennem 

virtual reality 
 http://www.kortlink.dk/wcvr - Casper bruger VR-brille mod social angst 

 
 

Artikler om VR 
 http://www.kortlink.dk/wcu5 - Virtual reality giver mindre "av" på børneafdelingen 
 http://www.kortlink.dk/wcvt  - Fremtidens angstbehandling foregår i virtual reality 
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Hvad er AR - Augmented Reality - så? 

AR er en teknologi, der lægger en virtuel virkelighed oven på den virkelige verden. Det kan være 
igennem en telefon, hvor man bruger kameraet og så lægger app’en et nyt lag oven på. Så kan 
man fx k se de indre organer ved at se på et menneske igennem telefonen. 

AR kan også være igennem nogle AR briller som fx HoloLens, men princippet er 
det samme. Du ser den virkelige verden med et kunstigt lag på. Et sjovt 
eksempel på dette er app’en ”shARk by Curiscope”, hvor en haj svømmer rundt 
omkring dig igennem din telefon.  


