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1: Stamdata 

 

1.1: Projekttitel Real or Fake News? – Et socialt læringsspil i Virtual Reality 

1.2: Hovedleverance Gennem en iterativ proces er der udviklet et læringsspil rettet mod 

udskolingen (7.-9. klasse) baseret på virtual reality (VR). Spillet har 

kildekritik og digital dannelse som omdrejningspunkter. Projektet har 

arbejdet med at skabe en social oplevelse og kobling mellem det digitale 

VR-univers og den fysiske verden udenfor. Konkret sker det ved, at 

eleverne to grupper inviteres ind i et VR-spil. I spillet skal eleverne løse 

mysteriet om, hvem der har været skyld i et atomkraft-udslip. For at løse 

opgaven er eleven afhængig af informationer, som kammeraterne 

udenfor VR-universet sender ind i spillet. Informationerne finder eleverne 

dels i bibliotekets digitale ressourcer (faktalink.dk), og dels producerer de 

dem selv med udgangspunkt i roller/motiver, som de har fået tildelt. 

Pointen er, at eleverne hele vejen igennem 1.) skal forholde sig kritisk til 

den information, de søger og anvender, 2.) bliver bevidste om motiverne, 

der altid ligger bag information/kommunikation, og 3.) erfarer, at alle 

valg har konsekvenser. I projektet udnyttes de helt særlige muligheder 

for indlevelse, som VR giver, og som noget nyt er der fokus på 

samarbejdet og samspillet mellem elever udenfor og inde i spillet. Spillet 

er en central del af et læringsforløb på 2-3 timer, der er blevet udviklet i 

projektet og inkluderer forberedelse og "debriefing" med fælles refleksion 

og læring på baggrund af det oplevede spilforløb. 

 

1.3: Projektansvarlige Projektejer: Viborg Bibliotekerne 

Styregruppeformand: Lone Engel Westphall, Afdelingsleder, Læring og 

Viden, Viborg Bibliotekerne 

Projektleder: Jeanne Skak Harboe, Viborg Bibliotekerne 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé • Beskriv kort projektets formål.  

Projektet havde tre sideordnede formål:  

• At styrke elevernes evne til at forholde sig kritisk til viden og 

information, som de præsenteres for online på sociale medier og andre 

platforme, ved at give dem konkrete værktøjer og en tryg, men 

realistisk ”øvebane” i VR.  



 

• At undersøge, hvordan der kan skabes en social oplevelse med 

udgangspunkt i VR, som skaber læring for alle eleverne, der deltager i 

spillet. 

• At formidle udvalgte digitale biblioteksressourcer gennem et 

engagerende læringsspil.  

 

• Beskriv kort projektets produktmål. 

I projektet er der udviklet en fungerende spilprototype med tilhørende 

læringsforløb (i alt 2-3 timer), som nu implementeres som bibliotekstilbud til 

skolerne i de deltagende bibliotekskommuner. 

Det har været tilstræbt, at projektet resulterede i et så færdigudviklet 

læringsspil som muligt, og at dette efter projektperioden kan bruges af andre 

biblioteker og skoler via en alm. computer med netadgang og et par VR-briller 

(HTC Vive). 

 

Beskriv kort projektets målgruppe/r. 

Produktet retter sig mod elever i udskolingen, da vi ønsker, at eleverne har et 

abstraktionsniveau, der sætter dem i stand til at reflektere over egen praksis.  

 

Efter udviklingsperioden ønsker vi, at andre biblioteker, som har lyst og mod 

på opgaven, kan udbyde spil og læringsforløb i den pågældende kommunes 

skolesamarbejde. 

 

• Beskriv kort projektets organisering. 

Viborg Bibliotekerne er projektejer. Derudover har der været en styregruppe 

med repræsentanter for de deltagende biblioteker og ITK.  

Viborg Bibliotekerne har haft ansvar for projektledelsen 

Projektgruppen bestod af en deltager fra: Viborg Bibliotekerne, Vizlab 

Studios, ITK, Vejle Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne og Rødovre Bibliotek. 

It-pædagogisk konsulent Brian Overgaard Kjeldsen fra Viborg Kommune har 

været involveret af arbejdsgruppen i forbindelse med relevante dele af 

projektet.  

Vizlab Studios, http://vizlab.dk/, var ansvarlige for den tekniske løsning og 

gamedesign,  

ITK under Biblioteker og Borgerservice i Aarhus Kommune på Dokk1, 

https://dokk1.dk/hvem-bor-her/itk har bidraget til konceptudvikling og med 

viden fra relevante projekter og indsatser, brugerundersøgelser og 

brugertests, til evaluering af teknisk løsning (ansvarlig for workshop 

angående Sansar).  

It-pædagogisk konsulent Brian Overgaard Kjeldsen, Børn og Unge i Viborg 

Kommune: har været konsulent i forhold til projektets pædagogiske indhold 

og derudover også været involveret i udarbejdelse af evalueringsdesignet. 

2.2: Resultater • Beskriv, hvilke resultater der er opnået med projektet (fx analyser, 

løsninger, netværk, kampagner, erfaringer). 

http://vizlab.dk/
https://dokk1.dk/hvem-bor-her/itk


 

I projektet er der blevet udviklet en fungerende spilprototype med tilhørende 

læringsforløb, der nu er blevet implementeret/ er på vej til at blive 

implementeret som bibliotekstilbud til skolerne i de deltagende 

bibliotekskommuner 

Desuden har bibliotekerne i Vordingborg, Esbjerg, Odense, Ringsted, 

Vesthimmerland og Tønder vist interesse for at udbyde forløbet i deres 

respektive kommuner. 

 

- Projektet er blevet udnævnt til årets Trendspotter på DB’s 

bibliotekspolitiske topmøde 11.-12. april 2019 

- Projektet er blevet præsenteret på DDB’s strategiseminar 7. maj 2019 

- Projektet er blevet præsenteret i forbindelse med Internet Week 

Denmark 9. maj 2019 

- Projektet præsenteres på den internationale bibliotekskonference 

NEXT 4. juni 2019 

- Projektet er inviteret med som speaker på konferencen Animated 

Learning til Viborg Animationsfestival 26.-27. september 2019 

 

• Beskriv, hvordan projektet har bidraget til DDB’s vision og mission. 

Projektet er med til at styrke bibliotekernes anvendelse af nye teknologier 

til at udbrede viden omkring kildekritik, et emne der er vanskeligt 

tilgængeligt for mange unge mennesker. Samtidig bliver målgruppen 

både gjort opmærksomme på og gjort stærkere i anvendelsen af de 

digitale tilbud, som DDB udbyder.  

2.3: Næste skridt for 

projektet 

• Hvad er fremtidsudsigterne for projektets resultater:  

På baggrund af projektets resultater udbyder bibliotekerne i Ballerup dele af 

forløbet. Vejle og Viborg udbyder hele forløbet ’Real or Fake News?’  til 

udskolingselever i folkeskolen. Rødovre afventer den videre udvikling af vers. 

2.0. 

Vi er desuden allerede gået i gang med en version 2.0, der henvender sig til 

gymnasieelever og handler om valg. Denne videreudvikling støttes med 

midler fra DDB-puljen og Viborg Kommunes Animationspulje. 

 

 

3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

• Beskriv, i hvilken udstrækning projektet lever op til de oprindelige 

succeskriterier i projektbeskrivelsen. 

 
Succeskriterie 1)  

Alle deltagende biblioteker kan som afslutning på projektet udbyde en 

fungerende spilprototype med tilhørende læringsforløb via lokale 

pædagogiske/kulturelle læringscentre som eksempelvis Kulturelt 

Læringscenter i Viborg Kommune (KLC)  

 



 

Dette succeskriterie er opfyldt. Prototypen er færdig og kan benyttes af alle 

folkebiblioteker og andre, der ønsker det. Både Viborg, Ballerup, Vejle og 

Rødovre udbyder læringsforløbet til udskolingen. Derudover har flere andre 

danske biblioteker ytret ønske om at udbyde læringsforløbet. Vi arbejder pt. 

på at færdiggøre det grafiske arbejde på vejledningen således, at denne og 

prototypen kan lægges på centralbibliotek.dk til fri afbenyttelse.  

 
 

Succeskriterie 2) 

Der er udviklet et VR-spil, som skaber interaktion mellem og læring blandt 

alle eleverne, der deltager uanset, om de er inde i VR-universet eller udenfor. 

 

I projektet har vi på forskellige måder forsøgt at skabe interaktion mellem 

og læring hos elever, der er både udenfor og inde i spillet. Her har vi 

fokuseret på rollespil som redskab til at skabe interaktionen. Succeskriteriet 

er delvist opfyldt. Der været en blandet grad af aktivitet blandt de elever, 

som er inde i spillet, og de elever som er udenfor spillet. Det har været meget 

forskelligt, om eleverne engagerede sig i det. Vi har oplevet, at rollespillet har 

fungeret med varierende succes. I nogle klasser har det fungeret godt, i 

andre klasser har det fungeret mindre godt. Det varierende udfald kan 

begrundes med forskelligartet vejledning fra den faciliterende bibliotekar, 

forskellige gruppedynamikker og/eller forskelle i lærerens engagement i 

forløbet. 

Generelt har forløbet fungeret bedre på de ældre klassetrin, hvorfor vi 

anbefaler, at man gennemfører forløbet med 8.-9.klasse for at opnå det bedst 

mulige resultat. 

Uddrag fra observation: ”Der var koncentration fra starten, selv fra de 

passive i de andre grupper, som egentligt bare så på. Der blev grinet 

undervejs, mest når journalisten gjorde underlige ting i VR.” 

Størstedelen af eleverne i vores fokusgruppeinterviews udtaler, at de synes, 

at samspillet mellem den person, der er inde i VR, og dem, der er udenfor, 

fungerer rigtig godt.  

Sidst i forløbet forsøgte vi at indføre et element fra spilverdenen, idet 

eleverne skulle uddele sorteperkort.  Men vi har ikke nået at teste det nok til 

at se, om det gør en forskel, fordi vi fandt på det så sent i processen. Vi har 

også overvejet at indføre en falsk kilde, som eleverne selv skulle regne ud. 

Men dette har vi heller ikke nået at indføre, da vi fandt på det efter sidste 

test.   

Det har hele tiden været et overordnet problem, at alle eleverne gerne vil 

være inde i spillet og det giver god mening: Eleverne, der ikke er i VR-

universet, får ikke den immersive VR-oplevelse, som medfører, at de kommer 

til at leve sig fuldstændigt ind i universet og på den måde får den kropslige 



 

oplevelse, som er kendetegnende for VR. Det skal vi helt sikkert arbejde med 

i version 2.0.  

 

Succeskriterie 3) 

90 % af eleverne i testforløbene tilkendegiver, at de har fået redskaber til at 

forholde sig kritisk til viden og information, som de finder på nettet  

Det har været vanskeligt at indsamle resultater fra eleverne i forbindelse med 

udsendelse af spørgeskema. Hvad det skyldes er uklart. Det kan handle om 

det til tider lidt udfordrede samarbejde med skolerne. Derfor kommer der ikke 

et procentvist svar fra eleverne på dette succeskriterie. Besvarelsen af dette 

succeskriterie er derfor lavet på baggrund af fokusgruppeinterview og 

udførlige observationer under testene.  

Uddrag fra observation: ”Eleverne viste stor interesse for spillet og det at de 

var med til at teste, der var hænder i vejret, og de kiggede op under hele 

introen og hørte efter.” 

Størstedelen af eleverne udtaler i fokusgruppeinterviews, at de er blevet 

meget mere bevidste om, at de skal tjekke deres fakta.  

Alle eleverne har været igennem et læringsforløb, hvor de arbejder med 

kildekritik og Faktalink. De fleste af eleverne var opmærksomme og 

interesserede undervejs og besvarede spørgsmål.  

 

 

Succeskriterie 4) 

Lærerne, hvis klasser deltager i testforløb, tilkendegiver, at brug af spillet og 

det tilhørende forløb har ført til, at eleverne er blevet bedre til kildekritik og 

anvendelse af digitale databaser  

 

Dette succeskriterie er ikke fuldt ud opfyldt.  

En af lærerne udtaler: ”Eleverne var meget positive, de lærte noget og synes 

det var spændende. Kildekritik er et meget vigtigt og normalt meget tørt 

emne at undervise i. Jeg synes jeres tilgang var rigtig fin.” 

 

De fleste af lærerne er enige om, at eleverne ikke nødvendigvis er blevet helt 

udlærte i kildekritik og anvendelse af digitale databaser ovenpå forløbet. Dog 

er de meget positive omkring forløbet og synes, at det er en utrolig 

spændende måde at undervise i et emne, som er meget svært tilgængeligt 

for eleverne.  

Samtidig er det vores erfaring, at læringsforløbet og i særdeleshed 

spilelementet har formået at engagere nogle af de elever, som ellers typisk 

var stået af på emnet. Dette tyder på, at den anderledes tilgang til læring kan 

motivere elever med præference for den involverende læringsstil og 

gamification. 

3.2: Fremgangsmåde • Beskriv, hvilke erfaringer der er gjort i forhold til den valgte 

fremgangsmåde for projektet. 



 

Vi har erfaret, at vi kom alt for hurtigt i ”produktionsmode”. Det medførte, at 

vi næsten med det samme blev låst fast på konceptet, og så var det meget 

vanskeligt at ændre. Kick off-mødet, der varede over to dage, var en rigtig 

god måde at starte projektet op på. Det gav os en god start, fordi vi alle 

mødtes og fik indflydelse på projektet. På denne måde fik vi sikret et bedre 

grundlag for at opretholde interessen løbende igennem processen. Det er et 

ønske fra projektgruppen, at de gerne fremover i forbindelse med version 2.0 

vil mødes oftere fysisk. Det er svært for de projektdeltagere, der sidder langt 

væk, når de kun deltager via mail og skype.  

3.3: Løsning • Beskriv de positive og negative egenskaber ved det opnåede resultat/den 

opnåede løsning. 

Det positive er, at vi har erfaret, at VR som teknologi er en god vej til at 

engagere elever. De husker bedre, hvad de har lært, fordi det er en 

anderledes og kropsligt forankret oplevelse, og det fanger de elever, som 

føler sig tiltrukket af teknologi. VR har som forventet vist sig at være en rigtig 

god øvebane, hvor eleverne kan arbejde med et emne, der er rigtig svært for 

dem. 

 

Det negative ved den opnåede løsning er, at forløbet ikke er dybdegående 

nok. Det giver ikke eleverne en grundig indføring i emnet, og da de fleste 

elever ikke kommer ind i VR-universet, får de ikke den fulde kropsligt 

engagerende oplevelse, som VR ellers kan give. Derfor kan forløbet og 

spilprototype med fordel anvendes som optakt eller supplement til et 

længerevarende læringsforløb om kildekritik i skolen evt. som intro til 

journalistugen, som mange folkeskoler gennemfører i efteråret. 

 

3.4: Samarbejde 

omkring 

projektresultatet 

• Beskriv erfaringerne i forhold til det interne samarbejde i projektet. 

Det interne samarbejde i projektgruppen har fungeret rigtig godt. Alle har 

bidraget aktivt ind i forløbet, dog har det været svært at engagere 

skolerne. Også den skole, der har siddet i projektgruppen, har været 

svær at få med. Måske grundet manglende lederengagement.  

Skypemøder er utroligt effektive. 

 

• Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejdet med DDB. 

Samarbejdet med DDB har også fungeret rigtig godt. Vi har haft en 

løbende dialog, og når vi har haft spørgsmål eller overvejelser og haft 

brug for sparring, har vi hurtigt kunne få kvalificerede svar og vejledning. 

 

• Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejde med andre relevante parter. 

 

Skolerne:  Det har til tider været vanskeligt at arbejde med 

folkeskolelærerne. De har været svære at komme i kontakt med, og 

lærerne har haft vanskeligheder med at sætte tid af til at deltage i 

projektets tests. Vi har erfaret, at det ledelsesmæssige engagement er 

afgørende for succes og engagement. Det er svært at finde de gode 



 

samarbejdspartnere, som sådan et projekt kræver. Det kræver rigtig 

meget engagement fra lærerne og skolelederne. Det kræver, at de tør 

satse på noget, hvor de ikke nødvendigvis kan være sikre på et bestemt 

resultat. 

Eksempel: At lederen sidder med ift. planlægningen og giver lærerne den 

fornødne tid til projektet. Hvis projektet er noget, som lærerne skal gøre 

ved siden af, så lykkes det ikke i samme grad. 

Det har været en vigtig læring for os, at lærerne i folkeskolen for at 

kunne deltage skal gå all in og have tildelt mange timer til projektet for at 

kunne gøre det ordentligt. De skal ikke være bange for at sætte mange 

timer af, og gerne have flere lærere involveret, så de også kan støtte 

hinanden i projektarbejdet lokalt. 

 

Vizlab: Det har været meget givende at arbejde sammen med en mindre 

lokal virksomhed, som er meget engageret i projektet. Det giver en 

stabilitet og en fleksibilitet, som gør det nemt at arbejde sammen. På 

denne måde er vi ikke bare en kunde i mængden, hvor man betaler sig 

fra at få løst en opgave, men virksomheden lægger meget sjæl og 

identitet i at løse opgaven rigtig godt.   

3.5: Evaluering • Er der planer om at evaluere på anvendelse af det opnåede resultat/den 

opnåede løsning, fx via brugerundersøgelser, tests eller andet efter 

projektets afslutning? Hvis ja, beskriv da dette. 

 

Vi har løbende evalueret både projektets tekniske løsning og det 

indholdsmæssige. Der er ikke planlagt yderligere evaluering efter projektets 

afslutning. Se mere i bilaget: Evaluering ROFN. 

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 

 

2.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

• Har projektet levet op til tidsplan, budget og de aftalte betingelser for 

projektet, fx med hensyn til løsningens/resultatets kvalitet? 

o Projektet lever op til de aftalte betingelser 

2.1.1: Tidsplan • Er projektets tidsplan blevet overholdt?  

o Ja tidsplanen er overholdt stort set efter planen. 

2.1.2: Budget • Er projektets budget blevet overholdt?  

o Ja budgettet er blevet overholdt 

 



 

2.1.3: Udbytte • Har projektet opnået de aftalte resultater? Er resultaterne i den aftalte 

kvalitet?  

Projektet har stort set opnået de aftalte resultater: Vi har en spilprototype 

med tilhørende læringsforløb, som er velfungerende. I forhold til 

succeskriterier er de ikke alle opnået fuldt ud, men projektet har givet os en 

dyb og omfattende viden om læring i VR, som vi tager videre til version 2.0 

 

2.2: Ressourcer • Har projektets ressourceallokering været tilstrækkelig?  

Som projektleder har der været meget få timer i projektet. Det har sat 

projektet en smule under pres. Der har været et betydeligt skel mellem, hvor 

mange timer udviklerne har haft i forhold til hvor mange timer projektleder og 

projektets deltagere har haft. Det har betydet, at projektdeltagerne ikke altid 

har kunnet følge med i spillets udvikling og derfor ikke altid har kunnet nå at 

ændre beslutninger og indholdsfokus undervejs.  

• Er der undervejs i projektet blevet ændret i projektets planlagte 

ressourceallokering? 

Nej 

2.3: Evt. afvigelser • Er der afvigelser fra det oprindelige projektgrundlag, som ikke er 

beskrevet ovenfor? 

Nej 

 

2.4: Samarbejdet 

omkring 

projektprocessen 

• Hvordan har samarbejdet med DDB fungeret i forhold til 

projektprocessen? 

Samarbejdet med DDB gennem vores kontaktperson Sidsel Stenbek Andersen 

har fungeret fuldt tilfredsstillende. Sidsel har været meget hjælpsom, når vi 

har haft spørgsmål, og har vist oprigtig interesse i, hvordan projektet forløb.  

 


