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Baggrund 

Denne evaluering samler erfaringerne fra projekt ’Virtuel Reality – et nyt biblioteksrum for læ-

ring’.  

Med støtte fra Slots og kulturstyrelsens Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske 

læringscentre har Viborg Bibliotekerne i samarbejde med en række partnere, herunder Her-

ning Bibliotekerne, undersøgt, hvordan Virtual Reality-teknologien kan bruges i biblioteker-

nes digitale lærings- og formidlingsaktiviteter. 

Samarbejdspartnerne i projektet er som følger: Herning Bibliotekerne, Viborg Kommune, 

Energimuseet, Fotograf Morten Dueholm, Alexandra Instituttet, Søndre Skole 

Det overordnede formål med projektet var at skabe de første biblioteksspecifikke erfaringer 

med Virtual Reality (VR) med henblik på at videreudvikle bibliotekets formidlingspraksis samt 

synliggøre sig som stærk og attraktiv læringspartner for folkeskolen, herunder ’åben skole’.  

Undersøgelsesspørgsmålet for evalueringen er, hvorvidt VR kan bruges i elevinddragende 

læringsforløb, så VR kan bruges som læremiddel i åben skole? Et underspørgsmål hertil er, 

hvordan VR tilfører noget nyt i forhold til digitale billeder og video i læringsforløbene? Videre 

undersøger evalueringen, hvad bibliotekerne skal have af kompetencer for at gennemføre 

faglige VR-forløb sammen med folkeskolen og andre eksterne aktører.  

Evalueringen er gennemført i perioden marts 2017 til marts 2018, og ud over denne evalue-

ringsrapport udgiver projektet også en VR-pixi til formidling af projektets erfaringer og resul-

tater. 
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Om evalueringen  

Evalueringstilgangen er inspireret af ’Innovativ Evaluering’. Fokus ligger her på at bruge eva-

lueringen til at skabe udvikling og læring snarere end at føre bevis for projektets resultater og 

effekter. Denne tilgang er valgt for at sikre, at evalueringen kan bruges til at udvikle bibliote-

kernes brug af VR i formidlings- og læringsprocesser. Evalueringen bliver på denne måde en 

del af projektets lærings- og forandringsproces.  

Omdrejningspunktet i evalueringen er en forandringsteori. Den bidrager til at skabe en evalu-

ering med viden, der kan anvendes efterfølgende, fx på andre biblioteker nationalt, hvor det 

er afgørende at vide, hvilke forhold og omstændigheder, der fremmer og hæmmer de resul-

tater, der er opnået igennem projektets afprøvning af VR-teknologi i lærings- og formidlings-

forløb i forskellige kontekster.  

Forandringsteorien beskriver den forventede forandringsproces for projektforløbet, dvs. den 

overordnede forventning til den læring og udvikling, der kan finde sted. Teorien kan beskrive 

og opfange projektets kontekst og ressourcer, konkrete aktiviteter, faktorer/mekanismer, der 

henholdsvis hæmmer og fremmer de intenderede resultater samt de handlinger fra delta-

gerne, der fører til projektets resultater. Ved at inddrage alle disse perspektiver er det muligt 

at afdække, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.  

Evalueringen baserer sig på aktiviteter gennem hele projektforløbet, således at indsigter og 

læringspunkter indgår i en iterativ kvalificering af projektet. Første skridt var at udarbejde for-

andringsteorien i samarbejde med projektdeltagerne, og dette arbejde har reelt foregået i di-

alog med projektlederen.  

Gennem denne dialog suppleret med læsning af alle projektdokumenter har vi søgt at af-

dække de mål og antagelser, der ligger til grund for projektets forandringsproces. Foran-

dringsteorien er efterfølgende blevet omsat i spørge- og observationsguides til dataindsam-

ling, og i den afsluttende analysefase er der afholdt en fælles workshop, hvor projektdelta-

gerne har kvalificeret analysen med afsæt i projekterfaringerne.  
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Figur 1: Evalueringens hovedelementer i forhold til projekts aktiviteter, der er afviklet i tre faser med 
undersøgelse, afprøvning og evaluering/formidling. 

Dataindsamling og analyseproces 

For at svare på evalueringens undersøgelsesspørgsmål har vi inddraget elev- og lærerper-

spektivet, ligesom vi har indarbejdet de varierende kontekster – med to biblioteker, flere for-

skellige faggrupper, tre skoler og andre eksterne samarbejdspartnere – i evalueringsdesig-

net.  

I evalueringens datagrundlag indgår observationer af seks workshops, hvor elever fra 5., 7. 

og 8. klassetrin på forskellig vis har arbejdet med indhold og VR-produktion, redigering og 

fremvisning af deres VR-produktioner. Her har vi fulgt processen, set på samspil og dynamik 

og lyttet til spørgsmål. Vi har set, hvad der vækker begejstring, og hvad der sker, når teknik-

ken ikke vil makke ret. Tilgangen er åben og eksplorativ, da vi er interesseret i det, der ikke 

umiddelbart er åbenlyst. Samtidig har vi haft fokus på at observere de faktorer, der er identifi-

ceret gennem arbejdet med forandringsteorien. 

13 kvalitative interview er gennemført på forskellige tidspunkter i projektets forløb med i alt 

20 elever og 10 projektdeltagere; det vil sige biblioteksansatte, lærere og eksterne samar-

bejdspartnere.  

Interviewene er semistrukturerede, hvilket vil sige, at der på forhånd var en interviewguide 

med spørgsmål og punkter, vi ville omkring i interviewet. Samtidig åbner interviewformen for 

at spørge videre ind til de emner, deltagerne selv bringer på banen. Det betyder, at der åb-

nes op for uforudsete aspekter. Med eleverne har interviewene haft en mere uformel tone og 

har fundet sted straks efter eller i løbet af forløbene.  
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Foruden den kvalitative dataindsamling baserer analysen sig på læsning af projektdokumen-

ter og -kommunikation. Undervejs i dataindsamlingen har evaluator ligeledes deltaget i pro-

jektdeltagernes interne evalueringssessioner, ligesom interviewsamtaler med projektlederen 

indgår i evalueringsgrundlaget.  

Analysearbejdet har fundet sted som en induktiv og deduktiv proces. Temaer, kategorier og 

sammenhænge er trådt frem i analyseprocessen, hvor vi i en induktiv proces har kigget ned i 

og på tværs i empirien i samspil med den deduktive databearbejdning med afsæt i evaluerin-

gens forandringsteori.  

Et resultat af analysearbejdet er forandringsteorier, som er en skematisk fremstilling af res-

sourcerne set i konteksten af aktiviteter påvirket af virksomme mekanismer, samt hvilke vær-

dier og resultater, dette samspil har skabt. De giver et overblik over, hvad der er på færde og 

hvad det er, der fremmer eller hæmmer den intenderede udvikling. Den skematiske fremstil-

ling i forandringsteorien indgår ikke i denne rapport, men ligger til grund for evalueringens 

analyser og anbefalinger. 



Side 7  26 

  

Alexandra Instituttet · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk 

Projektet kort fortalt  

Sammen med Viborg Bibliotekerne har Herning Bibliotekerne indgået som partner i projektet 

med henblik på at afprøve, hvordan VR-teknologien kan bruges i bibliotekets digitale lærings- 

og formidlingsaktiviteter.  

Organisering og videnspartner  

Organiseringen og inddragelsen af samarbejdspartnere har været forskellig hos de to biblio-

teker.  

Viborg Bibliotekerne valgte at etablere et projektsamarbejde mellem flere parter, hvor Børn & 

Unge afdelingen ved Viborg Kommune, Energimuseet, to 7. klasser fra Søndre Skole og de-

res lærere samt fotograf Morten Dueholm har indgået.  

Herning Bibliotekerne valgte mere afgrænset at trække på fotografens tekniske indsigt, og en 

8. klasse og en 5. klasse deltog sammen med deres lærere, og selve projektgruppen har her 

været intern og sammensat af biblioteksansatte på tværs af funktioner. Samlet har godt 80 

elever fra fire forskellige klasser og tre forskellige trin deltaget de to steder.   

Oprindeligt var det intentionen i projektet at undersøge brugen af VR i forhold til et naturvi-

denskabeligt fagindhold, men udviklingsarbejdet har taget forskellige retninger for de to bibli-

oteker. I Viborg har Energimuseet indgået som viden-/kulturinstitution i afprøvningsforløbene 

med en forventning om, at museet skulle indgå som medudvikler af læringsforløb og work-

shops om energi og grøn omstilling. Herning Bibliotek fravalgte en ekstern partner og brugte i 

stedet for bibliotekets egne rammer, steder og emner som det faglige vidensindhold.   

Afprøvning af VR-forløb  

Indledningsvis drog projektdeltagere fra begge biblioteker afsted på fælles studietur for at få 

VR-ekspertinput til valg af teknologisk løsning og med afsæt i denne udvikle, tilrettelægge og 

afvikle VR-forløb. Fælles for forløbene i Viborg og Herning var ønsket om, at eleverne selv 

skulle producere og skabe indhold til deres VR-produktioner.  

I observationerne har vi set stor variation i forløbenes varighed og rammer, og det forskellig-

artede vidensindhold har givet afprøvningsforløb med vidt forskellige anslag, dvs. startpunkt 

for VR-forløbene med eleverne. Det er ikke evalueringens formål at bedømme og lave en 

benchmarking af forløbene i forhold til hinanden, men analysen viser, at følgende elementer 

indgår som vigtige faktorer, der hhv. hæmmer og fremmer de ønskede effekter:  
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På trods af store variationer i de to bibliotekers afprøvningsforløb, er det påfaldende hvor 

ensartet en grundstruktur, der er i de forskellige læringsforløb. Begge afprøvningsmodeller 

har en grundstruktur med: 

1. En introdel med præsentation af teknologien 
2. Indholdsarbejde og rundvisning med præsentation af indhold 
3. En ideudviklingsdel med brainstorm, hvor eleverne udvikler på ideer til konkret ind-

hold. 
4. En produktionsfase hvor grupperne producerer indhold og optager video og foto 
5. En redigeringsdel hvor eleverne arbejder med deres produkter  
6. En afslutning med videreformidling hvor produkterne ses og vises frem  
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Opfyldelse af succeskriterier 

Herunder beskrives hvordan projektets enkelte succeskriterier er blevet opfyldt. 

1) Konkrete anbefalinger til hvordan bibliotekerne kan bruge VR i deres formidlings-og 
læringsarbejde 

De konkrete anbefalinger til at bruge VR i formidlings og læringsarbejde er alle nedfældet i 

en folder som blev udleveret på konferencen, ”Nye Læringsformer” og som desuden ligger i 

projektbanken. Derudover kan evaluator Suzan Tugcus konkrete anbefalinger læses på s. 

23. 

2) Min. 4 klasser gennemfører fagspecifikke læringsforløb inkl. VR produktion 

I projektet har vi kørt to forskellige læringsforløb henholdsvis i Herning og i Viborg. I Viborg 
har to 7. klasser været igennem et fagspecifik læringsforløb med fokus på det naturfaglige. 
Helt specifikt har emnet været grøn omstilling, og forløbet har kørt som en del af deres un-
dervisning i fysik. I Herning har eleverne gennemført kortere forløb, hvor fokus i stedet har 
været på formidling og de 21. århundredes kompetencer 

3) Prod. Af min. 25 VR produktioner der kan videreformidles på fælles VR dag. 

I Viborg blev der i foråret kørt et testforløb med en 8. klasse, hvor der blev lavet 5 VR pro-

duktioner 

I Herning har eleverne fra 5. og 8. klasse lavet 4 produktioner, i alt 8 VR produktioner  

I Viborg har to 7. klasser lavet i alt 13 VR produktioner 

Der er samlet set blevet lavet 26 VR produktioner i projektets forløb. 

Grundet de meget forskellige forløb eleverne har været igennem, vurderede vi i projektgrup-

pen, at det ikke gav mening at lave en samlet VR dag for eleverne. I stedet lavede vi en 

messe for de elever på Søndre Skole i Viborg, som havde været i gennem et længereva-

rende forløb. Her var der dommere, som skulle bedømme hvem der havde lavet den bedste 

produktion og eleverne havde mulighed for at se hinandens produktioner. I Herning afslutte-

des de enkelte forløb med en fremvisning af produktionerne. 
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Teknologiafklaring  

En vigtig del af projektet har været teknologiafklaringen, der fandt sted blandt projektets del-

tagere i den indledende undersøgelsesfase. Her var udfordringen at finde ud af, hvilke tekno-

logiske løsninger, der ville være anvendelige i lærings- og formidlingsaktiviteter, hvor ele-

verne er tiltænkt en aktiv, producerende rolle. Hvad er VR-teknologi, og hvilke platforme og 

udstyr egner sig til ’hands on’ i elevinddragende processer? 

At forventningerne til elevernes produktioner skulle nedjusteres italesættes blandt flere af 

projektdeltagerne, og de forestillinger, der havde været på forhånd om at skabe oplevelser i 

VR-universer, skulle revurderes. 

Efter gennemgangen af teknologierne, blev vi klar over, at vi måtte nedskalere 

forventningsniveauet, når man vælger, at eleverne skal kunne lave det.  

Det var vigtigt for os, at eleverne kunne skabe noget. Vi skulle glemme det avan-

cerede. Vi besluttede for eksempel, at det ikke skulle være Oculus Rift men pap-

briller. Vi kunne ikke arbejde på så højt et produktionsniveau.     

Det blev tydeligt, at VR-begrebet er meget bredt. Flere af projektdeltagerne sætter ord på 

den kløft, de oplever mellem VR som en professionel teknologi med ’cutting edge’ produktion 

og de behov der er, når teknologien skal anvendes i processer, hvor elever selv producerer 

indhold.  
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Det var fint med en grundlæggende intro om, hvor det kan føre hen med VR. 

Øresimulatoren vi så, det er state-of-the-art. Det er dyrt udstyr fx til læger, der 

skal træne øreoperationer. Men vi arbejder ikke med dyrt udstyr. 

Der er stor forskel mellem VR-teknologiske produkter med dyrt og professionelt produceret 

3D-indhold i høj grafisk opløsning til anvendelse i professionel træning og til at skabe interak-

tion i selve brugeroplevelsen, og så teknologiske VR-løsninger, der kan anvendes i en pro-

ces, hvor brugeren selv skaber og formidler et indhold. Der er også stor forskel på den form 

for brugeroplevelse, der kan skabes i det virtuelle univers. 

Den valgte VR-løsning 

Medskabende processer kalder på low-tech tilgængeligt grej, og resultatet af projektgrup-

pens afsøgning af teknologiske løsninger blev derfor valget af en eksisterende software-plat-

form, som eleverne kan producere direkte på. Samme platform passer med skolernes it-in-

frastruktur. Samtidig blev der indkøbt prisbilligt og brugervenligt udstyr.  

I et separat ark beskriver Viborg Bibliotekerne den valgte teknologiske løsning. Det giver ikke 

mening at inkludere en oversigt over programmer og udstyr i denne evaluering, eftersom den 

teknologiske udvikling går så stærkt, og udstyr bliver stadigt billigere. Ønskes konkrete råd i 

forhold til anvendelige tekniske løsninger er det bedst at tage direkte kontakt til bibliotekerne, 

der har fået ’hands on’ erfaringer med, hvad der virker i praksis.  
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Positive effekter og udbytte 

Dykker vi ned i observationerne af forløbene og interviews med projektdeltagerne, er der en 

hel række positive effekter, der træder frem. Det gælder for elever og lærere såvel som de 

involverede biblioteksmedarbejdere.  

Medieforståelse  

Det har været en udbytterig proces for elever, lærere såvel som bibliotekspersonale at prøve 

kræfter med VR-mediet. Mange af deltagerne har fået udbygget deres forståelse af mediet. 

Ikke mindst hvor VR-mediet har udfordret deltagerne allermest. Eksempelvis i forhold til 

vante præsentationsformater. En af biblioteksmedarbejderne fortæller om udfordringen: 

Hvis det var en videofilm, kunne man se den sammen, men det er svært at præ-

sentere et 3D-projekt. Hvordan gøres det individuelle til noget kollektivt? VR er så 

meget ego. 

Særligt i det afprøvningsforløb, hvor eleverne havde mulighed for at fremlægge deres pro-

duktioner for et dommerpanel på en samlet afslutningsdag, fik deltagerne prøvet kræfter med 

VR-mediet i forhold til fremlæggelsen. Hvilket set-up dur, og hvilket præsentationsformat er 

anvendeligt, når kun én ad gangen kan kigge på elevproduktionen gennem VR-brillen? Her 

viste det sig, at en vigtig del af at få forståelse af mediet – dets muligheder og begrænsnin-

ger – er at forholde sig til, at VR-produktionen skal kunne fungere i sig selv netop på grund af 

mediets særlige egenskaber1. 

 

                                                

1 Udviklingen går stærkt, og en af de store softwareudviklere arbejder i øjeblikket på en løsning, så det der i dag 

er en individuel VR-oplevelse kan gøres mere kollektivt. ’Take a walk’ hedder løsningen og kan bruges som fx en 

turguide.  
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Nye tekniske færdigheder 

Med afsæt i afprøvningerne taler biblioteksmedarbejderne om at have udvidet deres it-faglig-

hed. At de har fået ny teknisk indsigt og viden om teknologi.  

Vi er blevet bedre til, hvad der skal til for at køre forløbet. Vi kan lave vejledning. 

Der har været mange teknologiske udfordringer. 

Til gennemførelse af workshops har bibliotekernes brug af fotograf-kompetencen varieret. 

Det ene sted indgik fotografen aktivt i afviklingen af workshoppen med eleverne. Det andet 

bibliotek valgte selv at afprøve VR-teknikken i en workshop sammen med fotografen, inden 

afprøvningsforløbene med eleverne. 

Vi var usikre på det tekniske. Vi havde en antagelse om, at det var teknisk kræ-

vende, men det var nemt. Så det var godt at afklare.  

 

Så kunne vi stille alle de dumme spørgsmål og prøve det af. Det er os, der skal 

have det og stille det til rådighed.  

At klæde sig selv på til at kunne formidle teknologien og selv facilitere workshoppen med ele-

verne viste sig at give et stort udbytte for bibliotekspersonalet. At sætte sig ind i teknikken og 

afprøve den og derefter selv formidle det til eleverne. Samtidig fik de undersøgt, hvor udfor-

dringerne ligger i at producere digitalt indhold med teknologien. De fandt eksempelvis ud af, 

at de nemt ville kunne sætte eleverne til at lave 360-graders optagelserne, da det ikke er så 

svært teknisk, som de troede. Særligt det ene bibliotek trak således en teknisk kompetence 

hjem og understreger, at de nu mestrer teknikken og værktøjet.  

Kompetenceudvikling  

Denne type forløb, hvor ny teknologi anvendes i formidling til og med børn, er krævende. 

Flere af de biblioteksansatte fremhæver, at de gennem forløbet er blevet klogere på samspil-

let mellem børn og teknologi og har fået en forståelse af, hvad det kræver, når elever selv 

producerer digitalt indhold. At det handler om meget mere end tekniske færdigheder at køre 

den slags forløb italesættes blandt flere af biblioteksmedarbejderne, ligesom det træder tyde-

ligt frem i observationerne.  

Mens det for nogle af de biblioteksansatte har handlet om at bygge videre på eksisterende 

kompetencer, har det for andre været en synliggørelse af de kompetencer, der er vigtige for 

at kunne gennemføre sådanne forløb.  

Der har været læring i det her. Hvor lang tid det tager for eleverne at gøre ting. I 

har 10 minutter til det og ikke tre timer. Det er bedre med klarere tid. Processen 

skal struktureres. Når vi arbejder med eleverne, lærer vi at stille de rigtige 

spørgsmål, for at eleverne kan tænke, hvad de skal gøre. Vi har fået erfaring 
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med, hvordan vi præsenterer det hele. Hvordan det er hensigtsmæssigt – det 

med at lave den ’stilladsering’. 

I observationerne har vi set biblioteksmedarbejderne indtage forskellige roller. Deltagerne 

indgår på forskellig vis som facilitatorer og laver en didaktisk tilpasning undervejs. Nogle er 

omvisere på biblioteket, formidlere af en ny teknologi, mens andre agerer teknisk support og 

backup.  

 

Det er vigtigt med VR-produktionskompetencer, ikke blot teknisk kompetence. At man kan 

arbejde didaktisk og tænke flowet igennem. Også det med nogle forklaringer børnene forstår. 

Vi snakkede meget om teknikken i forhold til didaktikken. Holder det nu, det program, der er 

for dagen. Vi sparrede – vil det fungere for eleverne? 

Det er hovedindtrykket, at forløbene har bidraget til at skærpe og synliggøre de forskellige 

faglige kompetencer, der skal være tilstede og bringes i spil blandt biblioteksmedarbejderne i 

forhold til at gennemføre forløb for skoleklasser, hvor ny teknologi inddrages i skabende pro-

cesser. Her har det især vist sig, at formidlingskompetencen er vigtig, og at ’stilladsering’ 

styrker deltagelsesrammen for eleverne.  

Eleverne producerer – og i nye rammer  

Det har været en stor drivkraft og værdi for mange elever, at de selv skulle være aktive. Det 

går både igen i lærer- og elevudsagn. Det er værd at bemærke, at det ikke er teknologien i 

sig selv, der motiverer, men det at producere selv.  

De er fedt at lave det selv. At bestemme og have indflydelse. 

Det synes at generere et enormt ejerskab, når eleverne selv får mulighed for at definere, op-

tage og placere indhold. At det finder sted uden for klasseværelset, gør det anderledes og 

spændende. Det fylder meget og går igen som noget positivt i elevernes udsagn.  

 

Afprøvningsforløbene har blandt andet bestået af rundvisninger uden for skolens rammer, 

hvor indholdet er blevet præsenteret, og det har vakt engagement i elevgruppen, hvad enten 
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det er på bibliotekerne eller på Energimuseet. Det er slående, hvor stor en drivkraft og energi 

det skaber i elevgruppen, at læringsaktiviteterne foregår i andre rammer end skolen og med 

et væsentligt anderledes indhold. 

Det er sjovere at være her end at sidde og lytte på sin stol på skolen. Det er bare 

sjovere end almindelig undervisning og en normal skoledag. Vi opdager i virke-

ligheden. Det er anderledes end at kigge i en bog. 

Når eleverne oplever det som positivt at bruge VR-teknologien, er det derfor ikke til at vide, 

om den positive oplevelse og det store engagement skyldes selve teknologien, eller bare det 

at de prøver noget nyt, og at de er aktive i nye rammer uden for klasseværelset.  

Læringsværdien er i processen  

Det kan være svært at opgøre, hvor meget og hvad eleverne reelt har lært. Fælles for delta-

gerne – lærere såvel som elever – er imidlertid en tydelig og fælles opfattelse af, hvor vær-

dien ligger i VR-forløbene. Det samme går igen i vores observationer, hvor vi kan se, hvad 

der engagerer eleverne, og hvor de taber tråden. Og svaret er klart: Den største lærings-

værdi ligger for deltagerne primært i selve processen med at skabe et produkt – ikke i det 

fagfaglige. Som en lærer fortæller: 

Læringen knytter sig ikke til et bestemt emne, det er emneuafhængigt. Processen 

har værdi i sig selv. At de har været med til at skabe – det har været i forgrunden. 

Den største værdi er, at eleverne selv har skabt noget. At de er skabende og pro-

ducerende i stedet for altid at tage imod.  

Lærerne taler også om, at eleverne har fået erfaringer med en anden måde at fremlægge på, 

og udskolingseleverne har fået prøvet kræfter med en formidlingskompetence, de får brug for 

til deres afgangsprøver.   

Jeg ser det som en metode, eleverne skal lære. Det er et nyt værktøj i redskabs-

kassen, der skal læres. Gennem forløbet er jeg blevet klar på, at det er kommuni-

kationskompetencen, der er resultatet for eleverne. 

Et andet aspekt, der fremhæves af lærerne som en væsentlig værdi for eleverne, berører 

den læring, der finder sted i såkaldte kollaborative processer. Aspektet går også igen i ele-

vernes egne udsagn, når de taler om denne sociale samarbejdsdimension. Ord som ’samar-

bejde’ og ’hygge’ er tilbagevendende, og mange fremhæver, ’at vi kan gøre det sammen 

med andre’.  
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Lærerne har fået inspiration  

At lærerne har fået inspiration på flere niveauer, er der ingen tvivl om. Flere af de deltagende 

lærere fungerer til dagligt som it-vejledere på deres skole, og de nævner, at de har fået ideer 

til nyt udstyr – fx et godt 360-graders kamera og flere gode VR-briller, de gerne vil investere i 

på skolen. Udskolingslærerne fremhæver især de nye erfaringer med at arbejde i SkoleTube-

programmet ThingLink 360 sammen med eleverne og peger på perspektivet i forhold til nye 

måder at formidle på.  

Jeg har fundet et nyt program. Det er en anden måde at fremlægge på. Der er 

mange muligheder, og jeg kan få øje på, hvor det kan gøre gavn. Kan se det i 

forhold til flere fag, hvor man skal præsentere. Jeg ser det som en metode, ele-

verne skal lære. Jeg har tanker om at bruge det på et valghold. Når eleverne skal 

lave præsentationer, kan de gøre det i 360-graders billeder. Det er som Power-

Point for 20 år siden. Det er et nyt værktøj i redskabskassen. 

Flere af lærerne har intentioner om at bringe erfaringerne med hjem i undervisningen på sko-

len, hvorved der kan ske en redidaktisering i klasseværelset. Mens nogle understreger medi-

ets styrke som en særlig formidlingsform og et præsentationsværktøj, med relevans for 

mange forskellige fag, peger enkelte lærerne på, hvordan mediet – på grund af dets visuelle 

og rumlige karakter – er særligt velegnet i forhold til fx billedanalyse og dermed kan berige 

danskundervisningen.  
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Biblioteket som læringsparter for skolerne  

Et overordnet formål med projektet har været at synliggøre biblioteket som læringspartner 

over for skolerne i forhold til brug af ny teknologi herunder som stærke partnere for ’åben 

skole’. 

Når man ser samlet på deltagernes beskrivelse af deres udbytte, er det vurderingen, at VR-

forløbene har bidraget til en afklaring af, hvordan biblioteket kan bruge og byde ind med VR 

som læremiddel i åben skole. Det ene bibliotek italesætter oplevelsen af at have udvidet de-

res it-formidlingsmæssige muligheder med afsæt i afprøvning af den nye teknologi. Og i for-

hold til de øvrige digitale medier, de allerede gør brug af i bibliotekets fysiske og virtuelle 

rum, giver det endnu et værktøj i paletten.  

Vi kan stille en teknisk merværdi til rådighed for skolerne. Vi kan tage alt det tek-

niske.  

Lærerne understreger det samme blot fra eget perspektiv. At bibliotekerne kan tilbyde noget, 

de ikke selv kan på skolen. At biblioteket kan tage noget af det tekniske og dermed åbne mu-

lighederne for, at lærerne har en lettere adgang til at anvende mediet sammen med ele-

verne. Således har projektet foruden ny inspiration bidraget til at synliggøre biblioteket som 

en ressource for lærerne.  

Fælles for eleverne er deres positive oplevelser på biblioteket, hvilket har bidraget til at ud-

vide deres perspektiv på, hvad biblioteket kan og er. Det har desuden været med til at gøre 

dem mere fortrolige med, hvad biblioteket er for et sted. 

Man føler, man kender det lidt bedre. Nu er biblioteket ikke bare et fremmed sted. 

Jeg vidste ikke, at man kunne sådan noget på biblioteket. Det er sjovere end at 

kigge ned i en bog. 

Blandt de konkrete målsætninger for projektet var drift af nye VR-tilbud og formidlingsaktivite-

ter på bibliotekerne. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke udviklet konkrete standardi-

serede tilbud til skolerne med afsæt i projekterfaringerne, men på det ene bibliotek er de i 

fuld gang med at udvikle en VR-pakke til det kommende forårskatalog til skolerne. På begge 

biblioteker er der udviklet materialekasser med VR-udstyr, og det ene sted er der investeret i 

yderligere udstyr, der skal indgå i forløb fremover.  
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Faktorer der fremmer og 
hæmmer   

I denne del af rapporten dykker vi ned i de faktorer, der fremmer og hæmmer de ønskede ef-

fekter af forløbene. Det handler med andre ord om, hvilke forudsætninger, der skal være til 

stede for at opnå de ønskede effekter af VR-forløbene.  

Hvad er og kan VR-mediet?  

Det har vist sig at være en stor udfordring at forstå og formidle, hvad mediet er, og hvad det 

kan. Først har det været en udfordring for projektdeltagerne selv at få greb om mediets sær-

lige egenskaber, dernæst at formidle mediet til eleverne. Udfordringen er ikke blevet nem-

mere af, at selve VR-begrebet er bredt, og at den valgte teknologiske løsning med interaktive 

360-graders billeder bryder med de erfaringer nogle elever – særligt drengene – har med VR 

i forvejen.   

I billederne kan de jo ikke bevæge sig. Der var ingen, der ikke kendte til rutsjeba-

neturene, derfor havde de svært ved at se billederne. De begyndte at gå rundt, 

de har jo også prøvet spil. ”Men det bevæger sig jo ikke”, sagde de. Eleverne 

havde en idé om, at de kunne gå rundt i en virtuel verden.  

For en hel del af eleverne har det været uklart, hvad det vil sige at arbejde med 360-graders 

billeder. Eleverne har arbejdet i programmet ThingLink 360, som er et program, der er udvik-

let til at skabe visuelle fortællinger gennem interaktive 360-graders billeder.  

Det er en udfordring for dem at bruge dette medie. Eleverne forstod ikke koncep-

tet med at have sådan et foto, før vi kom langt hen i forløbet. De manglede bag-

grund om, hvad det er, og hvordan de kan bruge det. Det gik op for mig sent, at 

de ikke ved, hvad et 360-graders foto er, og hvad de kan med det. 

Særligt uklart har VR-mediet været for eleverne i de forløb, hvor vidensindholdet er fagfag-

ligt. Anslaget til dette forløb var grøn energi, og først længere henne i forløbet blev VR i form 

af et interaktivt 360-graders billede introduceret.  

Det er samtidig tydeligt, at eleverne har forskellige forudsætninger for at arbejde med VR-

mediet. Umiddelbart finurlige misforståelser undervejs har tjent til at synliggøre formidlings-

udfordringen og variationen i elevgruppen. Eksempelvis troede en elevgruppe, at et ’hotspot’ 

er et varmt sted, indtil de fandt ud af, at hotspot er en betegnelse, der har at gøre med at de-

finere klikbare felter med deres producerede digitale indhold i et hyperlink i deres 360-gra-

ders billede.  
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Fælles forståelse 

Ser vi på tværs af forløbene, er det tydeligt, at en fælles forståelse af teknologien og 

forløbets mål har fremmet samarbejdet i projektgruppen og muligheden for at opnå de 

ønskede effekter. Omvendt er det en faktor, der kan virke hæmmede. Hvad er i centrum for 

VR-afprøvningen? Er det selve processen og mediet, eller er det tilegnelsen af et naturfagligt 

stofområde og formidling af dette?  

Det er et forløb i naturfag, hvor der er noget naturvidenskabeligt i det. Så der er 

teknologisk afdækning og noget fag-fagligt omkring naturvidenskab, og så er det 

med peer to peer, hvor der er elev til elev læring. 

Jeg kan ikke se det naturfaglige i forløbet. Det synker i baggrunden. Mediet er 

ikke vores mål. VR er et professionelt og dyrt medie, og det er vigtigt med kvalitet 

i output. Proces er ikke nok i sig selv, det skal være en god oplevelse. 

Udsagnene er hentet fra deltagere i samme projektgruppe og viser forskellige opfattelse af 

teknologien og dens plads i forhold til forløbenes mål. Udfordringen med at skabe en fælles 

forståelse og en klarhed omkring mål har været mest gennemtrængende i den 

projektgruppe, der var bredt sammensat og med Energimuseet – en ekstern parter og 

kulturinsitution – som fag-faglig videnleverandør.  

Den fælles forståelse – eller mangel på samme – i projektgruppen ser vi også afspejlet i 

elevgrupperne. Hvor målet og forståelse af teknologianvendelsen er entydig, er det også 

klart for eleverne og dermed nemmere for dem at håndtere forløbet med VR-produktion og 

formidling.  

Klarhed over fokus og mål  

Fælles for mange af eleverne er deres forventning om at skulle se og præsentere deres VR-

produktion for deres kammerater. Det er med andre ord noget, der motiverer dem og noget, 

de ser frem til undervejs i processen. På det ene bibliotek har eleverne også en opfattelse af, 

at VR-produktionerne skal bruges i biblioteksrummet som formidling til andre børn. 

Det bliver sjovt at se, hvad hinanden har lavet. 

Når vi er med på videoen, og at andre kommer ind og ser den. Det er alligevel en 

god følelse at tænke på, at man har været med til at lave den der guide – at lave 

noget, der bruges herinde 

Vægtningen mellem proces og produkt i forløbet er ikke en overvejelse, der knytter sig til VR-

mediet alene. Det er en overvejelse, der indgår i ethvert forløb, hvor eleverne inddrages som 

aktive og medskabende producenter. Hvad er I fokus? Hvad er endemålet? Og til hvem? En 

af biblioteksmedarbejderne reflekterer også over dette. 
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Det vigtigste for os er, at eleverne skal kunne skabe noget. En ting er produkt, en 

anden er proces. Fokus er at arbejde med et nyt medie. Proces og det skabende. 

Vi har haft mere fokus på, hvordan vi gjorde end målet med det. 

Produktets plads og selve videreformidlingen har forskellig plads i de to forskellige forløb i 

bibliotekerne. Det ene sted har eleverne ganske få minutter til at se deres VR-produktion. De 

får ikke set hinandens produkter, og ifølge lærerne har der ikke været tid til at følge op efter-

følgende på skolen. I det andet forløb – på det andet bibliotek – var der arrangeret en frem-

visningsdag, hvor eleverne skulle vise deres VR-produktion til et dommerteam, der cirkule-

rede rundt blandt de 13 elevgrupper, men ikke til hinanden.  

Hensigten er ikke fremhæve den ene forløbsmodel som eksemplarisk frem for den anden. 

Erfaringerne fra disse afprøvningsforløb understreger blot vigtigheden af, at der fra bibliote-

kets side skal være en klar italesættelse af forløbets mål ift. målgruppen samt en opmærk-

somhed på produktets betydning. Ellers giver det usikkerhed omkring mål og retning – også 

for lærerne, og kan i værste fald afføde skuffelse, hvis det ikke er klart.  

En gennemgående formidler  

Ser vi på tværs af tværs af forløbene, er der stor forskel på, hvorvidt eleverne oplever, at for-

løbet hænger sammen og har retning. Med andre ord: Hvornår har de en forståelse af, hvad 

opgaven går ud på og en fornemmelse af, hvad der så skal ske, og hvornår glipper sammen-

hængen? Selvom de fleste elevgrupper nåede i mål med at få lavet en VR-produktion, er det 

hovedindtrykket, at der på tværs af eleverne og mellem elever inden for samme klasse er 

store forskelle på, hvor aktive de har været. Mens nogle elever har arbejdet selvstædigt og 

fokuseret – og udbygget eksisterende færdigheder – har andre kørt mere på frihjul. 

En faktor der træder frem som helt central for, om flertallet i elevgruppen oplever sammen-

hæng og retning er, om der har været en gennemgående biblioteksmedarbejder, der har ta-

get rollen som formidler. En gennemgående formidler fra biblioteket er med til at skabe en 

rød tråd i forløbet og er også med til at lave den løbende ’stilladsering’, der bidrager til at give 

en klar deltagelsesramme for eleverne.   

 

Det ene afprøvningsforløb har haft en tidslig udstrækning på to måneder, mens det andet var 

skruet sammen som en tre timers workshop.  

Det har været for lang en periode. Hvis vi skulle gentage det igen, skal der være 

mange delmål undervejs og kortere og mere stringente deadlines. Det må ikke 

flyde for meget (lærer).    

Nogle gange kunne man godt gå sådan lidt død-i-det-agtigt (elev). 

Forløbets varighed, om det er kort eller langt, synes ikke i sig selv at være en faktor, der 

hæmmer eller fremmer udbyttet. Men koblet med de andre andre faktorer – eksempelvis om 

der er en gennemgående formidler – kan forløbets varighed få en utilsigtet virkning og der-

med hæmme den ønskede effekt. Der er en parallel til, hvorvidt VR-forløbet er samlet på en 
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enkelt fysisk lokalitet eller gennemføres på forskellige lokaliteter. I sig selv er antallet af ste-

der ikke en betydningsfuld faktor men koblet med de mange øvrige faktorer, der er i spil, kan 

skiftet mellem forskellige lokaliteter virke hæmmende i forhold til de ønskede effekter. Tilsva-

rende samspil gør sig gældende i forhold til de tekniske udfordringer.  

Teknikken er en udfordring 

Eleverne har med stor iver og ihærdighed kastet sig ud i arbejdet. Samtidig viser observatio-

ner og interview, at der er meget i gang – både software og hardware. At de tekniske udfor-

dringer er noget, der fylder, går igen både blandt lærere, elever og biblioteksansatte.  

Episode: Når teknikken driller 

Tre piger sidder på trappen i Energimuseets formidlingsrum. Pigen i midten har bærbar PC på skødet. 

”Vi har ikke netforbindelse, så vi kan ikke lægge vores optagelser ind”. De har lavet optagelser uden-

for og er nu i gang med at flytte fotos og de to videoer fra deres telefoner over på computeren. ”Jeg 

kan ikke få linket til at fungere”, siger den ene pige til de to andre. De kan ikke få videoen til at afspille i 

deres ThingLink. Der går noget tid. En pige løber afsted og forsøger at finde en voksen, der kan 

hjælpe. Hun kommer tilbage og løfter skuldrene. Hun kunne ikke finde én. Til sidste lykkedes det. De 

havde først forsøgt at lægge videoen ind som et foto, så programmet kunne ikke genkende formatet. 

Efter noget tid finder pigerne ud af, at det er nemmest at trække video og billedfiler ind via SkoleTube.  

Med den teknologiske løsning, der er valgt, bruger eleverne fx deres egne telefoner til at op-

tage video og billeder. For at få vist VR-produktionerne skal der downloades en app, og tele-

fonen sættes i VR-brillen.  

Og der er distraktion og frafald, hver gang teknikken driller – eller frister. Disse udfordringer 

er imidlertid ikke noget, der er særligt for arbejdet med VR-mediet. Det er en udfordring, der 

genkendes på mange fronter i folkeskolen og kulturinstitutioner, hvor digitale medier og tek-

nologier inddrages aktivt i læringsforløb.  

Vi har bokset med teknikken. Det er en udfordring at få teknikken til at virke, og 

det har fyldt meget. 

Det store fokus har været på teknikken og finde ud af det. 

I observationerne har vi set, at eleverne har brug for rigtig meget hjælp til det tekniske under-

vejs. Det gælder i alle faser af processen; fra ideudvikling over produktion til redigeringsfasen 

og fremvisning. 
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Her har det været en aktiv ressource i forløbene, når der blev trukket på lærernes it-kompe-

tence. Mens nogle lærere fungerede som tekniske hjælpere undervejs og havde en vigtig 

rolle ift. at bygge bro mellem skolens og bibliotekets platform, var andre mere usikre på, 

hvordan de kunne bidrage, og hvilken rolle de skulle have i forløbet.  

Ikke overraskende viser observationerne, at det fremmer de ønskede effekter, når lærerne 

aktivt byder ind med teknisk kompetence og kendskab til skoleprogrammerne. I denne for-

bindelse er det værd at bemærke, hvad flere lærere tilkendegiver: At de kunne have bidraget 

mere aktivt i såvel proces som i forhold til elevprodukternes kvalitet, hvis de havde været 

bedre inde i programmet for forløbet og de tekniske værktøjer.  

Vi ville gerne have været mere inde i det. Så kunne vi bedre have hjulpet ele-

verne undervejs, og vi kunne have oprettet en fælles kanal på vores platform, så 

vi kunne gemme produktionerne et sted. 
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I observationerne har vi set, at teknikken meget nemt kan komme til at overskygge proces-

sen. Det forudsætter stor fortrolighed at inddrage digitale medier og tilmed i processer, hvor 

elever tildeles en aktiv rolle i produktion af medieindhold.  

Det er tydeligt, at afprøvningerne er med til at opbygge fortrolighed og færdigheder. Den ene 

projektgruppe havde stor glæde af at gennemføre samme VR-forløb med to forskellige klas-

ser, og allerede i andet forløb var der en meget større fortrolighed end i det første forløb. Det 

handlede om en bred vifte af tekniske aspekter, der kunne tages hånd om mellem første og 

anden afprøvning. Fra download af apps, installation af hjælpeprogrammer over elevernes 

filhåndtering og log-ins til bibliotekets kommunikation med skolens platform til udveksling og 

upload af VR-produktioner.   
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Anbefalinger 

Med udgangspunkt i projekt ’Virtual Reality – nyt biblioteksrum for læring’ har evalueringen 

undersøgt, hvordan VR kan bruges i elevinddragende læringsforløb, så VR kan bruges som 

læremiddel i åben skole. Et underspørgsmål har været, hvordan VR tilfører noget nyt ift. digi-

tale billeder og video i læringsforløb, samt hvad bibliotekerne skal have af kompetencer for at 

gennemføre VR-forløb.  

Analysen viser, at en afgørende læringsmæssig værdi findes i selve processen, hvor ele-

verne inddrages aktivt som medproducenter. Tyngden ligger således i VR som et nyt medie-

værktøj, der kan anvendes på mange stof- og emneområder. Analysen viser imidlertid, at det 

er væsentligt, at en række forudsætninger er tilstede for at opnå de ønskede effekter.  

Følgende anbefalinger retter sig mod biblioteker, der ønsker at bruge VR-teknologi i elevind-

dragende formidlings- og læringsforløb rettet mod skolerne. Herunder anbefaling af, hvilke 

kompetencer der skal til.  

Mål og fokus skal være klart  
Vi anbefaler, at man starter med at afklare, hvad det er for en form for læring, man vil under-

støtte med brug af ny teknologi og i fortsættelse heraf at gøre sig klart, hvor fokus ligger i for-

hold til elevernes læring. Er det i arbejdet med kvaliteten af VR-produktet eller i selve ar-

bejdsprocessen? 

Vær tydelig omkring, hvilken form for VR-teknologi, der anvendes 
Selve VR-begrebet er bredt, og det er afgørende for en succesfuld inddragelse af mediet, at 

det formidles tydeligt, hvilken form for VR, der anvendes. Vi anbefaler, at det sikres, at alle 

involverede projektdeltagere har en fælles forståelse af teknologien, og at der sker en klar 

formidling til elever og lærere.  

Opbyg tekniske færdigheder gennem eksperimenter og tests  
Få greb om hvad medieteknologien kan, og opøv tekniske færdigheder gennem eksperimen-

ter og testforløb. Teknik er en udfordring og kan nemlig nemt stjæle fokus. I starten kan test-

miljøet med fordel afgrænses (fx tidsligt, rammer og antallet af partnere), så der ikke er for 

mange faktorer, der kan spænde ben.  

Træk på, og brug eksisterende læringsressourcer 
Vi anbefaler, at de eksisterende læringsressourcer til VR-produktion bringes i spil. På Skole-

Tube er der eksempelvis videoinstruktioner til, hvordan programmet ThingLink 360 kan an-

vendes, og der er inspiration at hente. Der er informationer om, hvad der skal til af forbere-

delse fra lærerside, ligesom der er forslag til konkrete læringsforløb med angivelse af, hvilke 

læringsmål de forskellige forløb understøtter.  
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Formidleren skal være med hele vejen 
Vi anbefaler, at der er en gennemgående formidler i forløbene. Formidleren tydeliggør fokus 

og mål og skaber en rød tråd for lærere såvel som elever.  

Hav fokus på udvikling af formidlingskompetencer   
Denne type inddragende læringsforløb er en krævende formidlingsdisciplin, og teknologiske 

færdigheder gør det ikke alene. Solide formidlingskompetencer, som for eksempel brug af 

relevante metoder i forhold til at ’stilladsere’ elevernes produktionsproces og gøre deltagel-

sesrammen klar, fremmer uden tvivl en succesfuld og målrettet tilrettelæggelse.  

Tydeliggør forudsætninger for lærerne  
Lærerne er en ressource. Vi anbefaler, at det gøres klart for lærerne, hvilke tekniske og fag-

lige forudsætninger, der skal til for at deltage, samt hvilken rolle de selv har i forløbet.  

 



  

Alexandra Instituttet · Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 70 27 70 12 · www.alexandra.dk · alexandra@alexandra.dk 

 

 


