
Evaluering 

Projekt Real or Fake News? - Et socialt læringsspil i Virtual Reality 

 

Evalueringsdesignet er som følger: 

• Evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative data 

• Der er udført tests af tre omgange; i alt er der udført 8 tests:  

o En indledende test i Vejle, Ballerup, Rødovre og Viborg 

o En midtvejstest i Aarhus 

o En afsluttende test i Ballerup, Rødovre og Viborg. 

• Der er foretaget interviews med de lærere, hvis klasser har gennemført læringsforløb og 

spil 

• Der er udsendt spørgeskemaer til alle klasser, der har gennemført læringsforløb og spil  

• Efter de allerfleste tests er der lavet et fokusgruppeinterview med 3-4 elever. Gruppen har 

hver gang bestået af elever, der har spillet roller i og udenfor VR-universet. Der er udført i 

alt 7 fokusgruppeinterviews. 

• Derudover har bibliotekarerne, der faciliterer læringsforløbet, haft en kollega til at 

gennemføre observationer i forbindelse med hver test og selv udført deltagerobservation.  

• Vizlab Studios har selv deltaget i flere tests i Viborg for at observere spil og eventuelle 

spiltekniske fejl 

• Afslutningsvis har der været udført kvalitativ evaluering i både styregruppe og 

projektgruppe 

Spillet er blevet testet på følgende skoler i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse:  

- Mønsted skole, Mønsted skole, Søndre skole – Viborg 

- Måløvhøjskole, Måløvskole, Nyager skole – Rødovre 

- Firkløverskolen, Give skole, Vinding skole – Vejle 

- Skovvangsskolen – Aarhus 

Selve evalueringen er hovedsageligt baseret på de afsluttende tests, som siger mest om det 

endelige resultat af projektet. 

Fejlkilder  
Det har været meget vanskeligt at få eleverne til at udfylde de udsendte spørgeskemaer. Hvad det 

skyldes, er uklart. Det kan både handle om et vanskeligt samarbejde med skolerne og om 

glemsomhed.  

Desuden oplevede vi til sidste test, at en af siderne på faktalink.dk, som eleverne skal bruge for at 

kunne tjekke deres fakta, var blevet slettet. Dette har bevirket, at spillet til sidste test ikke har haft 

optimale forhold og har selvfølgelig også påvirket elevernes læring og lærernes meninger omkring 

spillet (Den pågældende side er dog i samarbejde med Faktalink.dk sidenhen blevet lagt op igen). 

Opnåelse af succeskriterier 
Herefter vil evalueringsrapporten gennemgå de forskellige succeskriterier og evaluere, hvorvidt det 

enkelte punkt er lykkedes. 



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, der ønsker det. Både 

Viborg, Ballerup, Vejle og Rødovre udbyder i forskellige former læringsforløbet til brug i 

udskolingen. Derudover har flere andre folkebiblioteker ytret ønske om at benytte sig af 

læringsforløbet. Vi arbejder pt. på at færdiggøre det grafiske arbejde på vejledningen, så denne og 

prototypen kan komme 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 og læring blandt elever, der er 

både ude og inde i spillet. Her har vi fokuseret på rollespil som redskab til at skabe interaktionen.  

Succeskriteriet er delvist løst. 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 eller variationer i lærerens engagement.  

Generelt har det 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.” 

Næsten alle eleverne har i fokusgruppeinterviews udtalt, at de synes, at samspillet mellem den der 

er inde i VR og dem der er udenfor, fungerer godt. Dog skal det nævnes, at gruppedynamikken 

nogle gange blev lidt ”stiv” under selve spillet. Det endte nogle gange med, at kun én elev 

svarerede pr. gruppe. Her er det vigtigt, at facilitatoren af forløbet hjælper eleverne til at leve sig 

ind i rollerne undervejs.   

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 haft overvejelser omkring at indføre en falsk kilde, som 

eleverne selv skulle regne ud. Dette har vi imidlertid heller ikke nået at indføre, da vi fandt på det 

efter sidste test.   

Det overvejende problem hele vejen igennem har været, at alle eleverne gerne vil ind i spillet, og 

det giver god mening. Eleverne, der ikke prøver spillet, får ikke den immersive VR-oplevelse, som 

medfører at de kommer til at leve sig 100 % ind i universet og på den måde får den kropslige 

oplevelse, som er kendetegnet på VR. Det skal vi helt sikkert arbejde med i fase 2.  

 



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 meget vanskeligt at indsamle resultater fra eleverne i forbindelse med udsendelse af 

spørgeskema. Hvad det skyldes, er uklart. Det kan både handle om det til tider lidt udfordrede 

samarbejde med skolerne og helt enkelt om glemsomhed. Derfor kommer der ikke et procentvist 

svar fra eleverne på dette succeskriterie. Besvarelsen af dette succeskriterie er i stedet lavet på 

baggrund af fokusgruppeinterview og udførlige observationer under testene.   

Alle eleverne har været igennem et læringsforløb, hvor de arbejder med kildekritik og Faktalink.dk. 

De fleste af eleverne var vågne og interesserede undervejs og besvarede spørgsmål. 

Citater fra fokusgruppe:  

Elev: ”Jeg synes, det var fedt, og man lærte også meget af det” 

Anden elev: ”… og vi kommer også til at bruge sådan nogle værktøjer, som vi ikke bruger normalt. 

Jeg vil bruge det der Faktalink til projektopgaver og avisugen og sådan noget” 

Størstedelen af eleverne udtaler i fokusgruppeinterviews, at de er blevet meget mere bevidste om, 

at de skal tjekke deres fakta.  

Informationssøgningen blev brugt lidt forskelligt af de enkelte grupper. Nogle søger på hver deres 

enhed og andre grupper kigger sammen på den samme skærm og læser højt. 

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.” 

Vi har været udfordret i vores arbejde med Faktalink.dk, da vi mellem den anden og den sidste test 

oplevede, at en af siderne, som eleverne skulle bruge, var blevet taget af. Det skabte stor 

forvirring, da eleverne så var nødt til at søge informationen andetsteds. I samarbejde med 

Faktalink.dk er siden dog kommet på igen, så forløbet igen kan bruges. Det betyder imidlertid 

også, at spillet er en smule skrøbeligt, da det er hængt op på en enkelt side, og informationen er 

vanskelig at finde i andre kilder. Det skal vi helt sikkert arbejde med i fase 2.0. 

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.  

Her har lærerne haft meget forskellige oplevelser: 

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. ” 

En anden lærer udtaler: ”De bliver udfordret på deres forståelse af kilder, men det skal gribes… 

Rollespillet er en stor styrke, måske med mere tid og udfoldet i flere etaper – kriser der skal løses, 

nogen skal gøre noget. Benspænd.” 

En tredje lærer udtaler: ”Jeg tror, det kan noget i kraft af, at det er anderledes, men for at det skal 

virke rigtigt, skal alle ind i spillet. Det er svært at se, at det er et fælles læringsprojekt. – Vi mangler 



lidt det producerende, selvom de jo har en smule i rollekortene. Det bliver en kognitiv knage, så de 

kan huske, at de har arbejdet med det før, fordi det var anderledes.” 

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

og anvendelse af digitale databaser efter at have gennemført forløbet. Dog er de meget positive 

overfor spil og forløb og synes, at det er en spændende måde at undervise i et emne på, som er 

meget svært tilgængeligt for eleverne. Flere af lærerne synes også, at brugen af Faktalink.dk i 

denne sammenhæng var en øjenåbner. Sådan har de ikke brugt ressourcen før. 

Opsamling  
Eftersom spillet ikke havde optimale forhold under den sidste test på grund af problemerne med, at 

en nedlagt side på Faktalink.dk, er det vanskeligt at vurdere spillets endelige potentiale ud fra de 

sidste tests. Generelt er det projektgruppens oplevelse, at forløbet helt sikkert har en masse 

positive effekter og er noget, som vi på folkebibliotekerne kan bruge til at undervise elever i 

udskolingen med.  

Det er imidlertid ikke et forløb, som eleverne går fra og er udlærte i kildekritik. Et så komplekst 

emne er noget, der kræver længerevarende undervisning og megen øvelse, før man bliver dygtig. 

Til gengæld kan forløbet være med til at gøre eleverne interesserede i kildekritik og vække deres 

interesse omkring et meget svært tilgængeligt emne. Måske er det en god nok målsætning for 

bibliotekerne. Det er i hvert fald interessant at diskutere, hvor højt ambitionsniveauet skal være hos 

bibliotekerne.  

Vi har endnu ikke knækket koden til, hvordan man engagerer alle eleverne på én gang, mens kun 

en af dem befinder sig i VR-universet. Det viser sig at være særdeles vigtigt, at så mange som 

muligt af eleverne får lov til at opleve den immersive oplevelse, som VR giver dem, for at få det 

fulde udbytte af forløbet. Rollespillet og fokus på at flere elever kommer ind i VR-verdenen er 

vigtige læringspunkter, som vi vil tage med til fase 2.0 

Desuden vil vi i fase 2.0 arbejde med ikke at hænge forløbet op på en enkelt digital ressource, da 

dette gør forløbet for skrøbeligt.  

Alt i alt er vi blevet meget klogere på hvordan man laver læringsforløb i VR og har masser af viden, 

som vi tager med ind i ROFN 2.0 


