VEJLEDNING
til 360 graders-film og VR-oplevelsen

se verden med en
flygtnings øjne

VR-oplevelse eller 360-graders film?
Når du skal i gang med forløbet ’Se verden med en flygtnings øjne’, så skal du allerførst finde ud
af, om klassen skal prøve hele VR-oplevelsen eller se de tre 360-graders-film.
Vi anbefaler som udgangspunkt, at 1.-2. klasse ser de tre 360-graders-film, da disse film kan ses
fælles på et SmartBoard, og da 360-graders-filmene ikke kræver brug af elevernes egen telefon.
Vi anbefaler som udgangspunkt, at 3.-5. klasse prøver hele VR-oplevelsen individuelt med de medfølgende VR-briller, da det giver den mest optimale VR-oplevelse. Dette kræver brug af elevernes
egen telefon.
Link til instruktionsvideo og film
Du finder alt, hvad du skal bruge på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr.
På hjemmesiden er der en instruktionsvideo, links til den gratis app Wonda VR (som er nødvendig
for at se VR-oplevelsen), startknap til VR-oplevelsen samt de tre 360 graders film.
Lærerens forberedelse
Uanset om du vælger VR-oplevelsen eller 360-graders-film, så anbefaler vi, at du prøver det af på
forhånd, så du kan guide eleverne bedst muligt.
360-graders-filmene kræver ingen anden forberedelse, end at du skal have et SmartBoard eller en
computer med projektor eller andre former for udstyr, der kan afspille en almindelig Vimeo-video.
VR-oplevelsen kræver lidt mere forberedelse. VR-oplevelsen bliver nemlig afspillet i den gratis app
Wonda VR, som skal downloades til elevernes egen telefon.
I kan også afspille VR-oplevelsen på en tablet. Men så skal du på forhånd sørge for at få downloadet WondaVR-app’en til hver tablet, og man kan kun få VR-oplevelsen uden VR-briller på en tablet.
Vi anbefaler, at du først går ind på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr og ser den lille instruktionsvideo om VR-oplevelsen. Prøv derefter selv VR-oplevelsen og gå gennem alle valgmuligheder, så du kender de forskellige scener. Når først eleverne sidder med deres egne VR-briller på,
kan du nemlig ikke følge med i, hvad eleverne ser.

Elevernes forberedelse
Det er vigtigt, at du beder eleverne om at forberede sig hjemmefra et par dage før, at I skal prøve
VR-oplevelsen i klassen. Eleverne skal nemlig have installeret den gratis app Wonda VR på deres
smartphone. Den fungerer som afspiller for VR-oplevelsen. Eleverne vil have brug for forældrenes
hjælp, hvis der kræves et password eller forældrenes tilladelse for at kunne installere en ny app.
Der er et link til den gratis app Wonda VR på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr.
Udover at downloade den gratis app skal du bede eleverne om at møde i skole med en fuldt opladet telefon og helst også hovedtelefoner til telefonen. Desuden er det klogt at bede dem tage
opladeren til telefonen med - og det er også fint, hvis du kan have et par powerbanks i beredskab:
Det er ærgerligt, hvis telefonen løber tør for strøm midt i en opdagelsesfærd med VR-briller på!
VR-brillerne
Der medfølger syv gratis VR-briller i pap til hvert klassesæt. Brillerne leveres sammenfoldet, så de
skal foldes ud inden brug. På omslaget til hver brille er der en manual, der viser, hvordan man gør.
Du får det også forklaret i instruktionsvideoen på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr.
Hvis skolen eller eleverne har andre former for VR-briller til smartphones, så kan de også sagtens
bruges. VR-brillerne skal blot kunne indeholde en telefon.
Sådan starter du VR-oplevelsen - og sådan navigerer du rundt
• Du skal bruge en telefon (eller tablet) for hver person.
Har I ikke nok telefoner kan I evt. skiftes.
• Hver telefon (eller tablet) skal have installeret den gratis
app Wonda VR (på 2018.u-landskalender.dk/vr kan du
finde links).
• Vi anbefaler, at telefonen er fuldt opladet og har hovedtelefoner til lyden.
• Gå ind på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr
• Tryk på knappen ’Start VR-oplevelse’
• På nogle telefoner starter app’en Wonda VR selv op – på
andre telefoner skal man lige trykke på den trekantede
”play-knap” eller på knappen ”åben”, før app’en åbner.
• Når app’en er åbnet er der to startknapper i bunden af
telefonen. Har du VR-briller, så tryk på knappen med en
tegning af VR-briller nederst til højre, og sæt din telefon
i VR-brillerne og tag brillerne på. Har du ikke VR-briller,
så tryk på knappen med en tegning af en telefon nederst
til venstre.
• Du er nu inde i VR-oplevelsens startskærm og kan starte
oplevelsen ved at kigge på den lilla firkant (med VR-briller) eller pege telefonen mod den lilla firkant (uden
VR-briller).
• Der er andre lilla firkanter i resten af VR-oplevelsen, og
dem skal du kigge/pege på, når du skal vælge og navigere rundt.
• Husk, du kan kigge til siderne og op og ned ved at dreje
hovedet (med VR-briller) eller ved at bevæge telefonen
eller din tablet (uden VR-briller).

Hvis VR-oplevelsen driller
Hvis du får en fejlmelding om, at din telefon er inkompatibel, når du forsøger at downloade app’en
Wonda VR, så skyldes det, at din telefons eller tablets styresystem er forældet. For at app’en virker
på din mobil/tablet, så skal den have følgende styresystem:
Android: Android Lollipop, Marshmallow og Nougat (5.0/6.0/7.0).
iOS: iOS 9 og iOS 10 fra iPhone 5S og op efter.
Hvis VR-filmen ofte bliver afbrudt af pauser, hvor filmen loader, så er der flere muligheder, der kan
hjælpe:
• Skift til en bedre Wi-Fi forbindelse, eller tjek om din mobildata fungerer bedre, hvis du er på et
Wi-Fi med langsom internetforbindelse.
• Tjek om der mangler plads på din telefon. Hvis dit lager næsten er fyldt op, så kan du slette
f.eks.gamle apps eller fotos og videoer, som du har gemt et andet sted.
• Tjek om din telefon er langsom, fordi du har mange andre apps åbne på samme tid. Prøv at lukke alle dine apps.
• Er det lang tid siden, at din telefon har været slukket, så kan du prøve at slukke og genstarte
telefonen.
Sådan starter du 360 graders-filmene
• Gå ind på hjemmesiden 2018.u-landskalender.dk/vr.
• Scroll ned til 360 graders-film.
• Klik på den 360 graders-film, som du gerne vil se.
• Hvis du bruger en computer, så starter filmen af sig selv. Hvis du bruger en telefon eller tablet,
så skal du installere den gratis app Vimeo, før du kan se filmen.
• Husk, at du kan pause filmen, og at du kan ”kigge rundt” i filmen ved at scrolle/swipe til siderne
eller op og ned.
GOD FORNØJELSE MED
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