VR Cognition
Underviserens vejledning
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Introduktion
Ideen til VR Cognition opstod i undervisningen for voksne med erhvervet hjerneskade, i ønsket om at forbedre
mulighederne for overførsel fra undervisning til kursistens hverdag. Muligheden for individuel undervisning af
strategier ved hjælp af VR Cognition betyder samtidig, at det er muligt at fastholde de styrker, der er ved
holdundervisningen i form af erfaringsudveksling/spejling med andre i lignende situation, socialisering og
modtage undervisning i en række relevante temaer vedrørende følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.
VR Cognition er ikke et program, hvor man træner sin hjerne til at huske bedre, de programmer findes allerede.
VR Cognition er et undervisningsprogram til at træne kognitive strategier. Kognitive strategier der i alt sin
enkelthed gør, at man kan udnytte sin kognitive kapacitet bedre efter en hjerneskade.
Virtual reality platformen gør det meget håndgribeligt for kursisten, og hvor platformen har den læringsmæssige
fordel, at være praksisnær strategitræning i en tilrettelagt virkelighed. Underviseren kan dermed tilrettelægge
opgaven vha. strategiprompt og distraktioner, så læringen bliver optimal - til forskel fra den virkelige verden.
VR Cognition er designet ud fra principperne om errorless learning (på dansk fejlfri læring). Fejlfri læring er en
anerkendt tilgang inden for rehabilitering. Tilgangen er at tilrettelægge opgaven, så forkert respons begrænses
vha. kognitive strategier, så kursisten kan lykkes med opgaven. Støttesystemer og kognitive strategier skal
justeres løbende, og kan mindskes over tid afhængigt af kursisten behov.

Hvad er det?
VR Cognition er en virtual reality platform, hvor kursisten skal handle ind i et supermarked vha. en
indkøbsseddel og her benytte sine kognitive strategier. Underviseren vil undervejs vejlede kursisten i forhold til
anvendelse af kognitive strategier. Strategierne er: Stoppe op og tænke efter, Gentag det højt for dig selv, En
ting ad gangen, Ned i tempo. Undervejs i opgaven kan kursisten blive forstyrret af distraktioner såsom muzak,
afspærring af område, lyde fra andre kunder/dyr.
I tilfældet hvor de digitale distraktioner ikke er tilstrækkelige, lægges der op til at underviseren foretager
mundtlige distraktioner ved siden af VR Cognition, f.eks. midt i opgaveløsningen at bede kursisten om at tælle
ned fra ti, stå på ét ben eller bede de resterende kursister om at snakke indbyrdes. Disse mundtlige distraktioner
registreres ligeledes i platformen så de fremgår i den afsluttende log for opgaveløsningen.
Sværhedsgraden, antallet af distraktioner og selve opgaven tilpasser underviseren løbende i samarbejde med
kursisten. Når der promptes strategier, vil kursisten både selv kunne læse strategien på skærmen, og kursisten
vil samtidig opleve, at controllerne vibrerer i hænderne. Dette som en fysisk markør i anvendelsen af strategien.

Hvem er det til?
VR Cognition er udviklet til kursister, der har kognitive følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade i form af
nedsat hukommelse, overblik, struktur, koncentration. Selvom programmet er udviklet til denne målgruppe, kan
programmet også bruges til andre målgrupper, der oplever de nævnte kognitive funktionsnedsættelser. Hvis
man er ramt af nedsat balance anbefales det, at man sidder ned, mens man bruger VR Cognition.
Man kan opleve at blive utilpas, når man bevæger sig i virtual reality miljøer. For nogle går det over efter nogle
gange, og for enkelte går det ikke over, og hvor VR derfor ikke kan anbefales som undervisningsmateriale.
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Teorien bag
I dette afsnit starter vi med lidt teori om hvordan vi mener man bedst lærer i virtual reality miljøer, for derved
efterfølgende at argumentere for, hvordan platformen skal anvendes i undervisningen

Virtual reality teori
Som teoretisk grundlag, har vi anvendt Guido Makranskys (Motivational and cognitive benefits of training in
immersive virtual reality based on multiple assessments (2019)) teorier om anvendelse af Virtual Reality i
undervisningen.
Ifølge Makransky (2019) er virtual reality som undervisningstilgang ikke bedre end traditionelt
klasserumsundervisning, medmindre det i den virkelig verden enten er umulig, for farlig eller for dyr at genskabe
i virkeligheden. Her passer VR Cognition godt ind, da det giver underviseren mulighed for at præsentere en
praksisnær arena, og hvor kursisten har et øverum uden negative konsekvenser, som der kan opleves i den
virkelige verden, i form af blufærdighed eller andre menneskers reaktioner.
Makansky (2019) pointerer, at virtual reality ikke kan stå alene som undervisningstilgang. Det er vigtigt, at der
før VR er en analog lær og forbered proces mellem underviser og kursist. Kursisten skal have viden om formålet
med at bruge VR Cognition og introduceres til virtual reality programmet. Efter kursisten har oplevet og trænet i
virtual reality, skal der efterfølgende foregå en refleksion af undervisningen i virtual reality. Her skal kursisten
have mulighed for, sammen med underviser/andre kursister, at reflektere over opnået erfaring, og hvor det kan
anvendes i hverdagen.

LÆR og FORBERED

OPLEV/TRÆN i VR

REFLEKTÉR

Fysiske rammer og omfang
Vi anbefaler at have minimum 8 undervisningsgange á to timer. Dette giver mulighed for at kursisterne får
tilstrækkelige med tid til at bliver fortrolig med VR Cognition samtidig med at underviser også har den
nødvendige tid til at observere og give feedback.
Vores erfaring er at det er to til tre kursister, der tilbydes undervisning ad gangen. Dette sikrer plads til hver
kursist, men også så at hver kursist kan nå at træne VR Cognition flere gange i løbet af en undervisningsgang.
Krav til undervisningslokalet: Minimum 10 m2. rum hvor både kursist og underviser har plads til at bevæge sig.
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Undervisning
For at kunne udføre den bedst mulige undervisning med VR Cognition, beskrives her de forskellige funktioner i
platformen, samt hvad du som underviser skal gøre dig af overvejelser i forhold til platformens funktioner:
●
●
●
●
●
●

Træningsbane
Energiniveau
Valg af opgave
Distraktioner
Strategier
Evaluering af opgave

Træningsbanen
Formålet med Træningsbanen, er at introducere kursisten til VR Cognition, så den bliver fortrolig med
platformens funktioner og formål, inden selve undervisningen går i gang. Det vil ofte betyde, at de første par
undervisningsgange udelukkende er, at afprøve Træningsbanen. Udfordringen kan her være, at både underviser
og kursist ønsker at komme i gang med undervisningen i selve programmet, men her er det vigtigt, at prioritere
Træningsbanen, så kursisten får et så optimalt læringsrum som muligt.
I Træningsbanen er der tre forskellige øvelser. Underviseren skal sikre at kursisten får læst og afprøvet hver
øvelse og først afslutter træningsbanen, når der er opnået fortrolighed med øvelserne. Underviser og kursist vil
allerede her få en fælles viden om kursistens hukommelse, opmærksomhed og koncentration i forhold til at
lære nyt og udføre nye praktiske handlinger jf. procedural hukommelse.
Øvelserne skaber fortrolighed med:
1. Basale funktionerne på controlleren
Her ser kursisten en plakat på væggen, hvor den bliver trænet i hvilken knap kursisten skal trykke på
controlleren for at få vist indkøbslisten. Derefter bliver kursisten trænet i at trykke på samme knap, for
at skjule indkøbslisten igen. Sidst trænes kursisten i hvad den skal trykke på, for at bevæge kursisten i
platformen og hvordan kursisten ved, hvor den kan bevæge sig hen (grøn laser pointer) og hvor den ikke
kan bevæge sig hen (rød laser pointer).
2. Bevægelse i platformen
Her trænes kursisten i at pege laser pointeren på fire forskellige cylindre i træningsbanen. De er hver
især med teksten 1, 2, 3 og mål. Borgeren trænes dermed også i, hvor man kan bevæge sig hen og hvor
man ikke kan bevæge sig hen i banen.
3. Samle varer op og lægge varer fra sig
Her ser kursisten en plakat ved siden af flaskeautomaten, hvor den bliver trænet i at samle en vinflaske
op med controlleren og sætte den fra sig igen.
Opgaven afsluttes når kursisten putter vinflasken i flaskeautomaten.
4. Kaste med æbler
Efter at have puttet vinflasken i flaskeautomaten, bevæger kursisten sig over til bordet hvor den kan
samle æbler op og kaste dem efter opstillede dåser som er placeret i den anden ende af bordet.
Når borgeren er færdig med dette, er træningsbanen overstået.
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Energiniveau
Mange kursister rammes af træthed efter en erhvervet hjerneskade. En træthed der oftest påvirker kursistens
kognitive ressourcer, og hvor kursisten derfor også kan opleve en svingende præstation. Dette er vigtig viden for
kursisten, så kursisten kan lære at tage højde for dette. Ofte vil en træthed betyde, at der er i højere grad er
brug for at benytte strategier som en hjælp til at økonomisere for hjernens kognitive ressourcer.
I VR Cognition er der en funktion, hvor man sammen med kursisten kan notere kursistens energiniveau inden
opgaven skal løses.
Denne viden skal bruges både til:
•
•
•
•

Den aktuelle planlægning af opgave
Fælles viden i forhold til hvordan kursisten energiforvalter i hverdagen
Ændres træthed over tid
Har trætheden en betydning for hvordan opgaven løses.

Valg af opgave
Planlægning af undervisningen
Før:
•

•
•

Med udgangspunkt i fejlfri-læring skal forløbet tilrettelægges, så kursisten lykkes med opgaven uden at
lave fejl undervejs f.eks. skal man ikke spørge om kursisten kan gentage indkøbslisten uden at være helt
sikker på at dette er muligt. Der må ikke opstå situationer hvor kursisten gætter sig til svaret.
OBS: Hvis man som underviser tilrettelægger undervisningen i VR Cognition, med udgangspunkt i at
kursisten skal lære af sine fejl, er det ikke fejfri-læring men Trial and error.
Indkøbet tilrettelægges på baggrund af kursistens erfaringer fra træningsbanen i forhold til:
 Hvordan kursisten modtager verbale instrukser
 Hvordan kursisten omsætter verbale instrukser til handling.
 Hvordan kursisten over tid genkalder sig instrukser/ handling

Opstart af indkøb:
•
•
•

Strategi vælges. Underviser prompter kursist i strategien, mens der handles ind.
Indkøbsliste vælges. Hellere for let end for svært. Husk det handler ikke om hukommelsestræning men
strategitræning.
Kursist læser indkøbsliste højt, og underviser spørger til hvilken rute der planlægges og hvilke strategier
kursist vil benytte til at huske indkøbslisten. Her vil der oftest være brug for undervisers sparring.

Strategier
Hele formålet med VR Cognition er med baggrund i, at når hjernen er ramt, kan den ikke det den plejer at
kunne, men ved at kompensere, kan man tilbyde egen hjerne mere optimale kognitive vilkår. GIV HJERNEN EN
CHANCE!
Det kan man både gøre med eksterne hjælpemidler, støtte fra andre og ved selv at benytte memoteknikker og
kompenserende hjernestrategier.
Strategierne er på papiret forholdsvis enkle: Stoppe op og tænke efter, Gentag det højt for dig selv, En ting ad
gangen og Ned i tempo, men det er ikke så let at omsætte til nye rutiner. Nye rutiner og tænkemåder fordrer en
hel del træning og opfølgning, og ved at det foregår i et Virtual reality miljø, har kursisten muligheden for at øve
sig i trygge rammer og uden at stå alene med opgaven. Ofte beskriver kursister, at de glemmer ting de går efter,
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glemmer beskeder og glemmer aftaler. For mange handler det om, at de ikke giver hjernen tid til at forstå og
omsætte og først derefter handle på det, men at “de gør som de plejer” og gentagne gange bliver overrasket
over, at de ikke længere kan.
At træne strategier handler i lige så høj grad om indsigt i kognitive følgevirkninger og accept af de forandringer
der fulgte med en erhvervet hjerneskade. F.eks. hvis man tidligere har haft mange bolde i luften og nu skal
arbejde med en strategi, der hedder en ting ad gangen for at lykkes bedst muligt.
Strategitræning er ikke let - heller ikke for underviser, men ved at det kan trænes i en Virtual reality platform
håber vi på, at det bliver både mere håndgribeligt og overførbart for kursisten.
Målet er nået, når kursisten kan melde tilbage at min. en af strategierne er brugbare og benyttes i hverdagen.

Distraktioner
Distraktioner anvendes i VR Cognition, når der er behov for at distrahere kursisten. Enten for at stimulere
kursistens brug af sin kognitive strategi, eller for at give kursisten nogle virkelighedstro distraktioner, som i
hverdagen, kan få kursisten ud af mental balance og derfor skal tænke sig om og anvende strategien.
I platformen findes følgende distraktioner:
●
●
●
●
●

Musik i højttaler - der afspilles muzak i butikkens højtalersystem
Blokering af kolonial - en blokering tvinger kursisten til at tage en anden vej
Indsæt kunder i butik - lyde med menneskestøj afspilles i butikken
Indsæt hund i butik - en gøende hund afspilles i butikken
Distraktioner ved siden af platformen

En anden form for distraktioner, er de mundtlige distraktioner som genereres udenfor VR Cognition. Der er kun
fire distraktioner i VR Cognition, derfor er det et godt redskab for underviseren, at indtænke distraktioner som
er tilpasset til situationen og kursisten. Eksempler på mundtlige distraktioner:
●
●

●

Bede de andre kursister i undervisningslokalet, om fåmælt at snakke med hinanden.
Stille kursisten overskuelige spørgsmål, som får den ud af opgavekontekst, f.eks.:
• tæl ned fra 10
• Sig fem-tabellen højt
• Hvad fik du til morgenmad
Få kursisten til at foretage en fysisk øvelse, f.eks.:
• Stå på ét ben i 5 sekunder
• Tag armene ud fra kroppen

Kultur i undervisningsmiljøet
Det er vigtigt at der skabes en tryg atmosfære i undervisningslokalet når VR Cognition anvendes. Særligt at der
er ro og ikke foregår noget, når en kursist er i VR Cognition - medmindre det har et læringsmæssigt formål. At
være i en virtual reality platform er en anderledes fornemmelse og mange vil de første gange være ekstra
blufærdige, da man ved at andre kan se ens færden, men man kan ikke se dem. Lav eventuelt et sæt spilleregler
for undervisningslokalet hvor VR Cognition anvendes, så kursisterne ved, hvordan et godt undervisningsmiljø
skabes.
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Installation
Inden du installerer VR Cognition vil du herunder se en beskrivelse af de tekniske krav til den computer som skal
køre platformen, derefter en kort vejledning til hvordan du installerer VR Cognition.

Tekniske krav
Det anbefales at du indkøber den nyeste computer som står til at være VR Ready. Ligeledes skal du have en
virtual reality maske, der kan afvikle programmet Steam VR. Herunder kan du dog se en liste med
minimumskravene for at køre VR Cognition i laveste kvalitet:
●
●
●
●
●
●
●

Styresystem: Windows 10
Processor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 og lignende
Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 480 og lignende
Ram hukommelse: 8 gb ram
En god stor skærm, hvor underviseren og de andre kursister kan følge med
VR maske: HTC Vive, Valve Index eller Oculus Rift
Steam VR (link til program: http://kortlink.dk/2avwq), efterfølgende installeres udvidelsen Steam VR i
programmet.

Hent og installér VR Cognition
Før du går i gang skal du gøre følgende:
●
●

Hent installationsprogrammet til din computer.
Du har modtaget en e-mail indeholdende et link til hvor du henter installationsfilen til VR Cognition.
Hav licenskoden klar.
Du har modtaget et brev hvori du finder din personlige licenskode til VR Cognition.

Åbn programmet VR Cognition installation ved at dobbeltklikke på
programmets ikon.
Følg installationsprogrammets proces indtil du når til stedet hvor du
indtaster din licenskode - som du modtog med velkomstbrevet.
Fortsæt installationsprocessen.
Vælg stedet hvor du vil installere VR Cognition på din computer.

Det er en god ide at sige Ja til at skabe ikoner på computerens skrivebord,
derved får du både en genvej til VR Cognition, men også en genvej til
stedet hvor du kan hente kursisternes logfiler til eventuel senere brug.
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Første gang du starter VR Cognition
Første gang VR Cognition starter, bliver du bedt om at lave en administrationsbruger. Før du går i gang er det
vigtigt, at du har aftalt hvem der skal være administrativ bruger og får gemt brugeroplysningerne et sted hvor de
igen kan findes. Glemmer du loginoplysningerne til administrationsbrugeren og ikke har oprettet andre
underviser-brugere, skal du geninstallere VR Cognition for at kunne anvende platformen!
Når du første gang starter VR Cognition indtaster du brugeroplysningerne
for Administrationsbrugeren.
Afslut ved at trykke på knappen Opret.

Nu bliver du bedt om at logge ind som underviser.
Administratorbrugeren er også en underviser-bruger.
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Funktioner
Opret underviser
Alle som kan logge ind i VR Cognition, kan oprette en underviser-bruger.
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

Øverst i højre side
Vælg knappen Rediger undervisere

Til højre udfylder du underviserens brugeroplysninger
Afslut ved at trykke på knappen Opret
Du får nu vist underviserens brugeroplysninger, gem dem et sikkert sted.

Slet underviser
Da VR Cognition ikke understøtter skift af adgangskode, kan det blive nødvendigt at slette en underviser bruger,
enten pga. mistet adgangskode eller ophør af tilknytning.
Kursisters data og opgaver slettes ikke ved sletning af underviser-bruger.
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

Øverst i højre side
Vælg knappen Rediger undervisere
I sidemenuen vælg Slet underviser
Tryk på underviserens navn til højre (administratorbrugeren kan ikke slettes)
Afslut ved at trykke på knappen Bekræft i advarselsvinduet
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Opret kursist
Vi skal nu oprette en bruger til en kursist. Denne kursist-bruger giver ikke login-adgang til VR Cognition.
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

Som standard er menuen opret bruger valgt.
Til højre udfylder du kursistens navn
Afslut ved at trykke på knappen Opret

Slet kursist
Vi skal nu slette en kursist-bruger. Kursistens logs bliver slettet sammen med kursist-brugeren!
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

I sidemenuen, vælg Slet bruger
På listen i højre side, tryk på brugerens navn
Afslut ved at trykke på knappen Bekræft i advarselsvinduet
Kursistens bruger-logs bliver også slettet sammen med brugeren!
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Opret opgave
Vi skal nu oprette en opgave som kursisten kan handle ind efter.
OBS! I VR Cognition kan der maksimum være 10 varer pr. opgaver og der kan maksimum være 8
brugerdefinerede opgaver i alt på listen.
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

I Rediger menuen
Tryk på Opret opgave i sidemenuen

A. Vælg varen der skal handles på listen under Vare:
B. Indtast hvor mange af varen der skal bruges under Antal:

A

B

C

C. Tryk på knappen Tilføj og varen kommet på listen under Opgaveindhold.
Gentag disse tre trin for hver vare der skal være i opgaven.
Har du tilføjet en forkert vare, kan du trykke på varen under Opgaveindhold
nedenfor og derved fjerne den fra listen igen.
Giv opgaven en titel under Opgavetitel:
Afslut ved at trykke på knappen Opret

Slet opgave
Vi skal nu slette en Opgave. Bruger-logs som er oprettet via en opgave slettes ikke!
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Rediger

I sidemenuen, vælg Slet opgave
På listen i højre side, tryk på opgavens navn
Afslut ved at trykke på knappen Bekræft i advarselsvinduet
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Start opgave
Vi skal nu starte en opgave. Det er en god ide, at alle kursister der skal løse opgaver, er oprettet på forhånd.
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Start

Under Bruger vælg den relevante kursist på listen.
Hvis kursisten ikke er på listen, tryk på knappen Ny bruger
Under Brugerens energiniveau, vælg, fra 1 til 5, hvordan kursistens parathed
er før opgaven initieres.

Under Bruger vælg den relevante kursist på listen.
Hvis kursisten ikke er på listen, tryk på knappen Ny bruger
Under Brugerens energiniveau, vælg, fra 1 til 5, hvordan kursistens parathed
er før opgaven initieres.
Nederst vælger du en opgave fra listen.
Er det første gang for en kursist, kan Træningsbanen være en god start.
Sidst tryk på knappen Start
Inden du trykker på start, er det en god ide at kursisten har taget Virtual
Reality headsettet på og er klar til at løse opgaven!
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Strategi i opgaven
I opgaven kan du aktivere et strategi-prompt på tre forskellige måder. Alle disse strategi-promps gemmes i
bruger-loggen.
Ønsker du ikke at Virtual Reality controllerne vibrerer når du aktiverer en
strategi, skal du fjerne krydset ved Vibration på prompt.
For at prompte en strategi-påmindelse, tryk på kursistens strategi øverst i
underviser-menuen
Har du minimeret Underviser-menuen, og har du allerede promptet en
strategi én gang, kan du trykke på Gentag strategi for at prompte senest
anvendte strategi.
Det kan også være nødvendigt at foretage en strategi-prompt, hvor kursisten påmindes ved hjælp af tale
udenom VR Cognition.

Distraktion i opgaven
I opgaven kan du aktivere en distraktion.
Alle disse distraktioners start- og sluttidspunkter gemmes i bruger-loggen.
I Underviser-menuen trykker du på den relevante Distraktion-titel.
Når du ønsker at slukke for en Distraktion, trykker du på Distraktion-titlen.
Du kan se hvilke Distraktioner der er aktiveret, ved at teksten har en blå
baggrund.
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Læs bruger-log
Hver gang en kursist har gennemført en opgave og underviseren har indtastet den afsluttende evaluering, vil
bruger-loggen bliver gem under brugerens brugerdata. En brugerlog indeholder en masse informationer om
kursistens gennemførsel af opgaven, f.eks. distraktioner osv. Gør følgende for at se disse brugerlogs:
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Brugerdata

I sidemenuen, tryk på kursistens navn
I den midterste sidemenu, Tryk på den relevante bruger-log under Logs:
Tryk på knappen Gem nederst under Log-vinduet for at eksportere loggen.

Slet en bruger-log
Hvis du ønsker at slette en bruger-log, skal du gøre følgende:
Fra VR Cognitions hovedmenu
Tryk på knappen Brugerdata

I sidemenuen, tryk på kursistens navn
I den midterste sidemenu, Tryk på den relevante bruger-log under Logs:
Under den midterste sidemenu, tryk på knappen Slet?
Afslut ved at trykke på knappen Bekræft i advarselsvinduet
Har du eksporteret en bruger-log vil denne stadig være i mappen Bruger-logs
på din computers skrivebord!
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God praksis på skærmen for Underviseren

Hvordan du som underviser benytter Underviser-menuen og Registrér-menuen i løbet opgaveløsningen har stor
betydning for hvor stort et overskud du har på at fokusere på kursistens opgaveløsning. Herunder er et par råd
til god praksis:
Genvej til strategi-prompt
Da man oftest udelukkende anvender den samme strategi i løbet af en
opgave, er det en god ide at starte spillet med at prompte den korrekte
strategi for kursisten. Kursisten ved derved hvordan en strategi-prompt føles
og ser ud, og du kan nøjes med at anvende genvejen til strategi-prompt i
stedet. Genvejen til strategi-prompt er når Underviser-menuen er minimeret
og man trykker på Gentag strategi for at prompte den senest anvendte
strategi.
Minimér Underviser-menu
Når du første gang har aktiveret den rette strategi og den eller de rette
distraktioner, er det en god ide at minimere Underviser-menuen. Dette
gøres ved at trykke på knappen Minimér øverst i Underviser-menuen.
Registrér-menuen
Når Underviser-menuen er minimeret kan du se Registrér-menuen nederst!
Ved at trykke på knappen Registrér, kan du vælge én af fire registreringer
der kommer i bruger-loggen:
●

Underviser påminder
Nogle gange er strategi-prompten ikke nok, og der er behov for at
påminde og vejlede i tale.

●

Bruger anvender strategi
Denne registrering er god til at give en oversigt i bruger-loggen om
kursisten bliver bedre til at anvende sin strategi.

●

Bruger holder pause
Anvendes når pause starter og stopper

●

Underviser distraherer
Hvis distraktionerne i VR Cognition ikke er nok, registreres disse med
denne.

Har man åbnet Registrér-menuen og gerne vil lukke den uden at vælge én af
de fire registreringstyper, kan du trykke på Registrér titlen i menuen!
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Brug af controlleren
VR Cognition er afprøvet på flere virtual reality systemer, men det er kun hvis man har et HTC Vive virtual reality
system, at controlleren i spillet ser ud som nedenunder. Har man et HTC Vive system, vil der også være tekst på
knapperne, så der står Liste på den knap som viser/skjuler indkøbslisten og Gå på den knap som aktiverer laser
pointeren som flytter kursisten rundt i platformen. Ved andre virtual reality platforme, er der ikke titler på
knapperne i platformen.
Tryk for at vise
eller skjule
indkøbslisten

Indkøbslisten

Hold ned og
naviger til stedet
hvor laseren peger

Hold inde for at samle
varen op. Slip knappen
for at slippe varen.

På indkøbslisten kan kursisten se hvilke varer der skal i indkøbsvognen. Varerne på listen står opstillet, så
antallet står til venstre for varens titel.
Er titlen grøn, er varen i indkøbskurven i det rette antal. Er titlen rød, er varen i indkøbsvognen, men hvor der er
for mange af den givne vare.
Er der forkerte varer i indkøbskurven, registreres det ikke på indkøbslisten.

Laser pointeren
Når kursisten skal bevæge sig rundt i platformen, skal den anvende laser pointeren. Når knappen til laser
pointeren holdes inde, kommer en laser ud af controlleren. Dér hvor laseren rammer, vil kursisten blive flyttet
til, når den slipper laser pointer knappen.
Er laseren grøn når man slipper knappen, bliver kursisten flyttet over hvor laseren peger. Er laseren rød, er det
ikke muligt at blive flyttet, da det enten er for tæt på eller oven i en reol.
I VR Cognition er der skabt en usynlig ramme foran alle reoler og frysere. Hvis borgeren forsøger at pege laseren
helt hen til en reol, vil laseren være rød, indtil den er ca. 20 cm fra reolen.

Saml varer op
For at samle en vare op, skal varen være inden i den gennemsigtige grønne kugle som er foran controlleren,
hvorefter kursisten holder saml-op-knappen inde. Når varen er over indkøbsvognen, slippes knappen.
Der kan opstå problemer med at varen ryger ud af bunden på indkøbsvognen, hvis kursisten vil lægge varen helt
ned i kurven.
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Varer i butikken
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Æble (valgfri)

Æg

Grønt marked

Æg & smør

Reol 5

Reol 28

Ærter på dåse

Ananas

Konserves

Grønt marked

Reol 14

Reol 7

Appelsin

Artiskok

Grønt marked

Grønt marked

Reol 7

Reol 2

Avocado

Bacon (valgfri)

Grønt marked

Svinekød

Reol 1

Reol 33

Badesæbe

Banan

Personlig hygiejne

Grønt afdelingen

Reol 48

Reol 8

Barberskraber

Bleer

Personlig hygiejne

Personlig hygiejne

Reol 46

Reol 45 & 46
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Blegemiddel

Bøffer (frossen)

Personlig hygiejne

Frostvarer

Reol 48

Reol 32

Bog (valgfri)

Bønner (frossen)

Kasse 1 & Kasse 2

Frostvarer

Reol 51 & 52

Reol 32

Bønner på dåse

Broccoli

Konserves

Grønt marked

Reol 13

Reol 4

Champignon i bakke

Chips (valgfri)

Grønt marked

Snacks

Reol 3

Reol 35 & 36

Chokoladeplade

Citron

Snacks

Grønt marked

Reol 44

Reol 6

Cola i pakke

Cookie

Øl & vand

Bake off

Reol 25

Reol 53
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Croissant

Croissant (chokolade)

Bake off

Bake off

Reol 53

Reol 53

Deodorant

Dukke

Personlig hygiejne

Spotvarer

Reol 46

Reol 38

Fennikel

Fisk (frossen)

Grønt marked

Frostvarer

Reol 3

Reol 32

Fløde halv liter

Fløde kvart liter

Mejeri

Mejeri

Reol 29

Reol 29

Fødselsdagslys

Franskbrød (valgfri)

Spotvarer

Bake off

Reol 39

Reol 54

Græskar (grøn)

Græskar (Hokkaido)

Grønt marked

Grønt marked

Reol 2

Reol 3
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Gulerod

Gulerødder (frossen)

Grønt marked

Frostvarer

Reol 4

Reol 32

Hakket oksekød

Hakket svinekød

Oksekød

Svinekød

Reol 34

Reol 33

Hamburgerryg

Hårgelé

Pålæg

Personlig hygiejne

Reol 20

Reol 45

Hundefoder

Hvedemel

Dyrefoder

Kolonial

Reol 49

Reol 12

Hvidløg

Juice (valgfri)

Grønt marked

Juice

Reol 4

Reol 41 & 42

Kaffe på pose

Kakaopulver

Te & kaffe

Te & kaffe

Reol 9 & 10

Reol 9
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Kålhoved

Kalkun (fersk)

Grønt marked

Fjerkræ

Reol 4

Reol 31

Kalvefond

Kartoffel

Kolonial

Grønt marked

Reol 11

Reol 4

Kattemad

Knoldselleri

Dyrefoder

Grønt marked

Reol 50

Reol 3

Kødpølse

Køkkenrulle

Pålæg

Personlig hygiejne

Reol 20

Reol 47

Kokuslikør

Krydderi (BBQ)

Øl & vand

Kolonial

Reol 18

Reol 11

Krydderi (karry)

Krydderi (oregano)

Kolonial

Kolonial

Reol 11

Reol 11
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Krydderi (paprika)

Kyllingepølse

Kolonial

Pålæg

Reol 11

Reol 20

Lasagneplader

Løg

Kolonial

Grønt marked

Reol 12

Reol 4

Lommetørklæde

Mælk

Personlig hygiejne

Mejeri

Reol 47

Reol 30

Majroe

Majs på dåse

Grønt marked

Konserves

Reol 2

Reol 14

Mango

Melon (grøn)

Grønt marked

Grønt marked

Reol 8

Reol 1

Øl (valgfri)

Olivenolie på flaske

Øl & vand

Kolonial

Reol 17, 23 & 24

Reol 11
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Opvaskemiddel

Ost (valgfri)

Personlig hygiejne

Mejeri

Reol 47

Reol 29

Pære

Pakke sokker

Grønt marked

Spotvarer

Reol 6

Reol 37

Pasta i pakke

Peber

Kolonial

Grønt marked

Reol 12

Reol 2

Pizza (frossen)

Plastikdyr

Frostvarer

Spotvarer

Reol 32

Reol 37

Pommes frites (frossen)

Printerpapir i pakke

Frostvarer

Spotvarer

Reol 32

Reol 38

Rejer på glas

Rengøringsmiddel

Fisk & skaldyr

Personlig hygiejne

Reol 21 & 22

Reol 48

Side 24

Revet ost i pose

Roastbeef

Mejeri

Pålæg

Reol 29

Reol 19

Rom

Rugbrød (valgfri)

Øl & vand

Bake off

Reol 15

Reol 54

Rullepølse

Rundstykke (valgfri)

Pålæg

Bake off

Reol 19

Reol 54

Saks

Shampoo på flaske

Spotvarer

Personlig hygiejne

Reol 40

Reol 45

Sild på glas

Skrællekniv

Fisk & skaldyr

Spotvarer

Reol 21 & 22

Reol 39

Slikpose

Småkager (Biscotti)

Snacks

Snacks

Reol 43

Reol 44
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Småkager (chokolade)

Småkager (jordbær)

Snacks

Snacks

Reol 43

Reol 43

Småkager (nougat)

Smør

Snacks

Æg & smør

Reol 44

Reol 27

Sodavand (valgfri)

Spandauer

Øl & vand

Bake off

Reol 17, 25 & 26

Reol 53

Spegepølse

Squash

Pålæg

Grønt marked

Reol 20

Reol 3

Sukker

Suppe på dåse

Kolonial

Konserves

Reol 12

Reol 14

Syltede agurker

Tandbørste

Spotvarer

Personlig hygiejne

Reol 40

Reol 46
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Tandpasta

Tebreve

Personlig hygiejne

Te & kaffe

Reol 46

Reol 9

Toastbrød

Toiletpapir

Pålæg

Personlig hygiejne

Reol 19

Reol 48

Tomat

Tomat på dåse

Grønt marked

Konserves

Reol 2

Reol 13

Vådservietter

Vand

Personlig hygiejne

Øl & vand

Reol 45

Reol 25 & 26

Vin (valgfri)

Vindruer

Øl & vand

Grønt marked

Reol 16 & 18

Reol 1

Whiskey
Øl & vand
Reol 15
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Holdet bag
Ide:
Anne Mette Aalund Jakobsen
Koncept:
Thomas Østerlund Mortensen og Anne Mette Aalund Jakobsen
Menu og brugergrænseflade:
Thomas Østerlund Mortensen
Programmør:
Mads Bøtker Randeris
Programmørsparring:
Rene Brender Bigum og Thomas Østerlund Mortensen
Grafik:
Rene Brender Bigum, praktikanter ved Vifin og Thomas Østerlund Mortensen
Opbygning af butikken:
Rene Brender Bigum, Thomas Østerlund Mortensen og Anne Mette Aalund Jakobsen
Lyd:
Rene Brender Bigum
Tester:
Thomas Østerlund Mortensen, Jenni Denise Hansen og Anne Mette Aalund Jakobsen
Ansøgning og fondsmidler:
Thomas Kryger Hansen, Anne Mette Aalund Jakobsen og Thomas Østerlund Mortensen

Tak for samarbejdet 
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Egne noter
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Kontakt

Kommunikation & Teknologi
CSV Vejle
Solsikkevej 6
DK-7100 Vejle
csv@vejle.dk

Links

VR Cognitions hjemmeside: www.csv-viden.dk/vr-cognition
På hjemmesiden kan du finde underviservejledningen og andre
ressourcer med tilknytning til platformen.

Ophavsret

VR Cognition™ er skabt af CSV Vejle, en del af Vejle Kommune og
platformens titel, udtryk, menudesign, didaktik og funktioner tilhører
CSV Vejle.

Licens

VR Cognition™ er til fri afbenyttelse, men videreudvikling eller
anvendelse af dele af VR Cognition™ må kun ske efter skriftlig
aftale med CSV Vejle.

