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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ingveig: Velkommen til workshopen! Du skal nå få bli med på en digitale reise, i virtuelle virkelighet, ved bruk av appen Expeditions. I denne workshopen skal dere får følge en ekspedisjon ved å være i rollen som elever/utforskere. 



Virtual reality (VR)

Digital virkelighet som lukker omgivelsene ute

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velkommen! Denne workshoppen handler om VR, virtual reality,  Virtuell virkelighet er en digital virkelighet som lukker omgivelsene rundt deg ute ved bruk an en lukket «brille» som du ser inn i.  Denne digitale virkeligheten kan f.eks. bestå av bilder, film, ulike apper spill og omgivelser i 3D. 



Mangfold i vr- teknologi og muligheter

https://www.virtualiteach.com/vr-edu-model

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne brillen du ser inni kan være alt fra en enkel pappbrille som du putter inn en smarttelefon i, til et mer avansert Vr-utstyr som HTC Vive , som er koblet til en datamaskin. Innholdet varierer også. Det kan også være alt fra  enkle 360 bilder til komplekse programmer og spill i 3D med store muligheter for interaksjon med omgivelsene.Type utstyr og innhold er også avgjørende for mulighetene, opplevelse og utbytte, noen denne modellen fra Steve Bambury illustrererEn kan dere studere nærmere på egenhånd, lenken finner der under. 

https://www.virtualiteach.com/vr-edu-model


BOYD

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I denne sammenhengen, her i dag, skal vi ta utgangspunkt i noe elevene gjør hver dag, de tar med mobiltelefonen på skolen .  Their bringing their own device. Dette er en mulighet skolen burde benytte seg av, ikke stenge inne i et mobilhotell hele dagen. Elevene kommer til skolen med kraftigere datamaskiner i lommen!Ved å bruke de i undervisningen, på en pedagogisk forankret måte, tar vi elevenes digitale hverdag på alvor, og viser de at telefonen kan bidra positivt i undervisning, for eksempel ved å bruke vr.teknologien



Pappbrillen - Det enkle er ofte bra nok

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I tillegg til telefonen, trenger du bare en enkel pappbrille. Da er utstyret i orden. Det neste blir å finne gode apper og programmer og pedagogisk tilrettelegging



Se filmen på Youtube

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnen til at vi er opptatt av vr-teknologi, er at den skaper et lett tilgjengelig rom eller sted, som plutselig gjør at du opplever å befinne deg et helt annet sted enn det du egentlig gjør. Du reiser I en digitale verden. I dette rommet, finnes mange muligheter, alt avhengig av appen som du bruker. I dag skal vi vise dere en appe som heter Expeditions. Denne vr-teknolgien vi skal bruke I dag, er den enkle, billige og lett tilgjenglige varianten. Den tar utgangspunkt I at elevene har sin egen telefon og skolen har en vr-brille I papp. Dere skal først få se en kort film bare for å gi dere et raskt innblikk I konseptet. 

https://www.youtube.com/watch?v=3MQ9yG_QfDA


«Virtuell virkelighet
erstatter ikke virkeligheten, 
men kan tilføre noe der den 

møter begrensninger»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dette tilfellet ser vi at vr ikke erstatter virkelighetn, men tilfører noe der den ikke strekker til 



Pedagogiske muligheter

Visuell støtte 
Aktiviserer elevene
Forsterke inntrykk ved å oppleve at en "er der"
Motivasjon og variasjon, ny innfallsvinkel til lærestoff
Legge til rette for utforsking, undring og dialog
Reis til steder som ellers er utilgjengelige 
Inkludering - Skape felles opplevelser 

Lærerens rolle og evne til å tilpasse og tilrettelegge er avgjørende for 
elevens utbytte og teknologiens relevans for økt læring og inkludering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Siw: VR-teknologien gir deg en opplevelse av å være et annet sted.  Istedenfor å bare lese eller høre om, se bilder og film, kan vi nå oppleve I 360 grader og I størrelser I forhold til oss selv, som er mer realistiske enn om vi ser det på et bilde. Det finnes mange pedagogiske muligheter med bruk av VR. Visuell støtte og konretisering I 3D vil støtte opp om innholdsforståelsen av ulike tema elevene skal lære om. Opplevelsen av å være et sted legger til rette for å lære gjennom å "erfare" og forsterker erfaringer og inntrykk av lærestoffet. Expeditions og andre apper som google street view, gir deg muligheten til å reise rundt I hele verden. Økonomi, ressurser, funksjonsevne kan hidre deg I å reise. Steder som er utilgjengelige er nå tilgjengelige for alle. Bruken av VR-briller aktiviserer elevene fysisk, er med på å skape variasjon I undervisningen og vil også være motiverende for elevene. Det er lærerens rolle og evne til å utnytte teknologien som avgjør hvor stort læringsutbytte til elevene blir. Bruk av vr i undervisningen blir ikke bedre enn læreren gjør det til.  TIlretteleggelsene som visuell støtte, forsterke erfaringer, motivasjonsfaktoren, aktiviteten og variasjonen er eksempler på hvordan vr kan bidra til å inkludere elever med ulike behov I fellesundervisningen. Satt inn I en pedagogisk kontekst.



VR og Expeditions i 
praksis

- Hvordan funker dette i 
klasserommet? 

- Hvilke utfordringer møter 
man?

- Veien fra scratch til VR-klart 
klasserom



Lærerhverdagen

Å få til noe helt nytt 
krever mye.



Forutsetninger

Alle norske klasserom har 
minimum 50% dekning av 
fungerende 
smarttelefoner
Trådløst nett – ikke en 
selvfølge 
VR-briller 25-200,-
VR-pakke



Expeditions

Ferdige 
undervisningsopplegg
Utrolig enkelt
Klasseledelse
Motivasjon
Elevaktivitet



Expeditions

Virtuelle ekspedisjoner
Søk i ulike kategorier
l appen velger du en rolle; lede eller følge
Lærerveiledning med faktatekst
Hotspots
Leder kan se hvor følgerne er
Kan utforske på egenhånd

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Først  litt om info om expeditions , deretter pedagogiske muligheter og så tar vi en kjapp guide til hvordan dere  kommer i gang selv, på deres egen telefon. Deretter får dere brillen som dere skal bruke for å følge ekspedisjoner. 



Kom i gang

Du trenger:
En vr-brille
En smarttelefon
Appen Expeditions installert på 

telefonen

Koble til nettverk: ,
Passord:

Alle må være på samme nettverk for å 
lede og følge samme ekspedisjon.

Les mer om Expeditions på 
www.statped.no/expeditions

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å komme i gang med appen trenger vi en vr-brille, smarttelefon og installert app. Bildet viser en gutt som holder en vr-brille med en smarttelefon inni, for an øynene.  Alle må være på samem wi-fi for at det skal fungere. Logg på.Note:Mail til deltakere I forkant med påminnelse om å laste ned appe og oppdatere telefon/app. Husk koble til riktig nettverk.  passord, kode. Legg inn flere slides med steg for steg og skjermdumper . Husk koble til riktig nettverk.  passord, kode. Alle må være på samme nettverk for at det skal fungere å dra på samme ekspedisjonSiw deler ut.

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-larevansker/expeditions/


Velg rolle i ekspedisjonen

Åpne appen og velg "Følg" for å 
delta på en ekspedisjon. Krever 
ikke innlogging.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når du skal delta på en ekspedisjon som andre leder, velger du roller som utforsker ved å trykke på "Følg" nederst til høyre I appen. Dette krever ikke innlogging med google-konto. Til info: Velg "Led" for å lede andre i en ekspedisjon. Krever innlogging med Google – konto.



Vær utforsker - følg ekspedisjon

• For å se best mulig må du 
konfigurer telefonen med vr-
brillen du skal bruke. Det gjør 
du ved å trykke på brille-
symbolet øverst til høyre.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øverst I appen ser du hvilket nettverk du er koblet til og om det er noe veiledere på samme nettverk. Her har du også tilgang til en meny og rollebytteMen før vi går igang, er det lurt å konfigurere telefonen med brillen du skal bruke. Vi må da scanne en qr-kode med informasjon om brillen, til telefonen. Velg brille-symbolet øverst I høyre hjørne på appen. 



Konfigurer telefon med brille

2: Når du har skannet qr-koden 
trykker du på pilen tilbake, 
øverst i venstre hjørne.

1: For å skanne qr-koden 
med telefonen din, velg "Bytt" 
nederst i høyre hjørne.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For at din telefon skal fungere best mulig med pappbrillen, må du scanne en qr-kode som forteller telefonen hvilken brille du bruker. Ikke alle briller blir solgt med en slik kode. Det gjorde ikke de vi kjøpte. Noen ganger følger det også med en qr-kode, men den går kanskje bare til produsentens nettside eller app, og gir ikke informasjon til telefonen om hvilken brille dette er. For å vite om det er en kode for brillen, er det avbildet en vr-grille inni qr-koden. Det er også mulig å lage en egen qr-kode, se lenke; http://www.hypergridbusiness.com/2015/11/creating-a-cardboard-qr-code/Koden i sliden er hentet fra http://www.hypergridbusiness.com/faq/vr-headset-qr-codes/



Vær utforsker - følg ekspedisjon

Du ser nå tilgjengelige 
ekspedisjoner.

Trykk på "Bli med" Ingveig 
Aronsen.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øverst I appen ser du hvilket nettverk du er koblet til og om det er noe veiledere på samme nettverk. Her har du også tilgang til en meny og rollebytteMen før vi går igang, er det lurt å konfigurere telefonen med brillen du skal bruke. Vi må da scanne en qr-kode med informasjon om brillen, til telefonen. Velg brille-symbolet øverst I høyre hjørne på appen. 



Vent til veileder starter ekspedisjonen



En liten smakebit av tre ekspedisjoner



Tips og ideer

Muntlig formidling; la elevene lede ekspedisjoner
Begrepslæring og språkstimulering
Tilrettelegge for behov for forutsigbarhet (Google Street View)
La elevene lage virtuelle ekspedisjoner (kommer i Expeditions)
Les mer om  muligheter med VR og andre apper på statped.no/vr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
spårsmål

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/teknologitema/virtuell-virkelighet/


Hvilke muligheter ser du?

Gå til www.menti.com og tast inn koden 743292

Tankestorm! Skriv inn dine tanker 

http://www.menti.com


02196

www.statped.no

www.facebook.com/statped

www.twitter.com/statped
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