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Projektbeskrivelse for udvikling af mobile labs for professionspraksis i diplomuddannelser   

 

1. Baggrund og formål  

Som bidrag til Københavns Professionshøjskoles (KP) tværgående satsning omkring mobile 

laboratorier og laboratoriedidaktik, søger nærværende pilotprojekt at udvikle, afprøve og evaluere 

konkrete teknologiunderstøttet læringslaboratorier med sigte på at træne professionspraksis i 

undervisning på videreuddannelsen (VU).  

 

Projektet etableres ved de to videreuddannelsesområder: (1) Ledelse, Organisation og Forvaltning 

(LOF) samt (2) Sundhed, Social og Beskæftigelse (SSB) i perioden 1. februar 2020 – 30. juni 2021.   

2. Beskrivelse af VU’s behov og handling i praksis  

Det er en tilstræbt intention på KP’s diplomuddannelser, at de fagprofessionelle (de lærende/ 

studerende/kursister), der søger opkvalificering og kompetenceudvikling, kan benytte deres 

praksisviden i undervisning. Undervisningen skal således anspore til, at de fagprofessionelles 

praksisviden kommer i spil på en sådan måde, at de gennem øvelser kan anvende, afprøve og udfordre 

deres allerede eksisterende viden, færdigheder og kompetencer med ny viden udenfor hverdagens 

drift og handletvang. Ofte strander intentionen ved en fag- og lærestyret undervisningsform med svag 

praksisanknytning, eller ved at praksisviden tænkes inddraget i undervisningen gennem fælles 

refleksion over egne og andres erfaringer, understøttet af teoretiske perspektiver fra anvendt 

litteratur. Med nærværende pilotprojekt udvikles og afprøves et teknologiunderstøttet 

læringslaboratorium, der gennem Virtual Reality (VR) kan træne fagprofessionelles praksisviden. 

Ambitionen er at:   

• Designe, udvikle, afprøve og evaluere et didaktisk og fysisk koncept for mobile labs, hvor VR-

teknologi anvendes til at understøtte den lærendes induktive undersøgelse af egen praksis 

• Mobile labs skal virke som systematiseret simulation af sundheds- og ledelsespraksis med henblik 

på, at professionspraktikere erfarer egen praksisviden på nye måder i en uddannelseskontekst. Se 

bilag 2, note 1., 2. og 5  

• De mobile labs sammensættes tematisk i forhold til aktuelle læringsmål og er derfor ikke primært 

artefakt/teknologidrevet. Tematikkerne skal således tage udgangspunkt i det aktuelle modul/ 

kursusformål og læringsmål samt understøtte praksisfokus. Med andre ord har læring og 

praksisviden forrang fremfor teknologi i de mobile labs  

• Udvikle og koble indsigter fra pilotprojektet til Praksis- og Innovationshuset samt VU’s 

tværfaglige indsat Didaktikhuset. Der skal udvikles kollaborative fællesskaber for sparring samt 

vidensdeling.  

 

Den langsigtede ambition med pilotprojektet er, at erfaringerne med mobile labs kan bidrage til viden, 

inspiration og didaktik for at inddrage fagprofessionelle praktikere aktivt og undersøgende i 

undervisning og forskning. Ikke mindst med sigte på, at de mobile labs kan bidrage til at flere 

undervisere end dem, der allerede vil og kan, arbejder med læringslaboratorier og laboratoriedidaktik. 

 

I indsatsen vil vi danne ramme for læringsprocesser ud fra de didaktiske retningslinjer jf. bilag 1. VR- 

teknologi som apparatur i læringslaboratorier (se figur 1. bilag 2.) er uafprøvet i LOF og SSB. Derfor er 

der et stort behov for at undersøge, videreudvikle og lokalt forankre didaktik for 

teknologiunderstøttede læringslaboratorier med VR.     

3. Design af mobile labs – konceptet og aktiviteter 

Nedenstående skema illustrerer vores design som en 3-trins raket over udstyr, produktion, hensigt 

samt didaktiske overvejelser for mobile labs med VR. De tre kolonner viser skalering af 

sværhedsgrader i omfang af udstyr samt brug af VR. På pilotprojektet anser vi det kun realistisk at 

gennemføre den lette sværhedsgrad, samt forsøg på at påbegynde middel sværhedsgrad.       
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3-trins raket over VR-udstyk, produktion og hensigt, sammenholdt med didaktik 

 

Vi antager, at udbyttet ved pilotprojekter er: 

• Afprøvet format for konkret træning af professionspraksis i undervisningen. At vi med denne 

erfaring i højere grad kan ressourcevurdere og designe læringsforløb med kobling mellem teori og 

praksis på specifikke fag 

• Med gennemført midtvejsevaluering i 2021 står vi med afprøvet viden om kvalitetssikring og 

kapacitetsopbygning af vores uddannelser med laboratoriebaseret undervisning 

Sværhedsgrad Let Middel Svær 
Udstyr & 
programmerin
g 

• 360 grader kamera 

• HTC vive 

• Flad skærm 

Program for editering af 

360 grader videos: Pinnacle 

studio 

 

VR-konsulentbistand ved:  

www.amunetstudio.com 

• 360 grader kamera 

• HTC vive 

• Flad skærm 

 

Program: Interaction  

Authoring toll 

 

Program for editering af 360 

grader videos: Pinnacle 

studio 

 

Samarbejde med 

programmør:  

www.amunetstudio.com 

Realtime (game 
technology) 
virtual solutions 
 
Program: Unity 

Hensigt De studerende filmer egen 
professionspraksis med 360 
grader kamera  
 
Flytte 360 grader virtuel 
virkelighed fra egen 
professionspraksis ind i 
undervisningsrummet 
 
Få en gruppe studerende 
med HTC vive brille til at 
observere og kommentere 
feltet af praksis 
 
Få en gruppe studerende til 
at observere den anden 
gruppes observation. 
 

At den 360 grader virtuelle 
virkelighed kan 
programmeres med ”hot 
spots”, såkaldte 
interaktionspunkter, med 
muligheder for forskellige 
udslag af interaktion i den 
virtuelle virkelighed 
 
At der i undervisningen 
reflekteres over de 
studerendes handlinger i 
den virtuelle verden med 
teoretiske og/ eller praktiske 
perspektiver 
 
At de studerende på 
baggrund af deres refleksion 
kan opstille hypoteser for 
indsatser/handlinger i egen 
praksis, som kan genoptages 
og testes.  

At muliggøre en 
tæt på realistisk 
fagprofessionel 
interaktion i en 
virtuel verden, 
udenfor 
hverdagens 
handletvang 
 
Mulighed for en 
mere kompleks 
refleksion over 
interaktion i 
eget 
professionsfelt.  

Didaktik Orkestrering af forskellige 
niveauer af observation- og 
opmærksomheds- 
orienterede processer 
 
Afprøvning og videre- 
udvikling af nævnte 
retningslinjer 
 
Et fortrinsvis transformativt 
læringsperspektiv i 
undervisningen (se bilag 4, 
s. 5-6). 
 

Anvendelse af lokalt 
designet feedback model på 
LOF, med henblik på at 
forstå egen praksiserfaring 
samt at kunne fremstille 
testbare hypoteser 
 
Arbejde med et 
transformativt 
læringsperspektiv i 
undervisningen. 

   
 

? 

about:blank
about:blank
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• Forstærkede samt nye samarbejdsrelationer mellem projektgruppe, deltagergruppe og 

netværksgruppe (se model nedenfor). 

4. Organisering  

Projektet er organiseret i samarbejde mellem LOF og SSB med VU-direktør Tove Hvid Persson, VU-

vicedirektører Niels Ejersbo og Dorte Vangsø Rasmussen som ansvarlig ledelse. Ledelsesforankring og 

-opbakning er afgørende gennem hele projektet for at sikre opbygning af kapacitet både i forhold til 

underviserressourcer og tid til gennemførsel. Den udførende del af projektet er organiseret med en 

projektleder, der leder og koordinerer projektets aktiviteter på tværs af de to VU-områder. 

Realisering af aktiviteter gøres i samarbejde med projektgruppen af ressourcepersoner, der 

indbefatter centrale personer fra Praksis- og Innovationshuset og VU-didaktikhuset. Praksis- og 

Innovationshuset har rum- og skærmfaciliteter, der muliggør, at vi kan koble udstyr fra mobile labs, jf. 

ovenstående skema. I relation til VU-didaktikhuset vil en del af pilotprojektets organisering bestå i at 

aktualisere de didaktiske retningslinjer i sparring med ressourcepersoner til konkret agenda for 

læringsprocesser på lokale fag, hvor de mobile labs anvendes. Via VU-didaktikhuset og Praksis- og 

Innovationshuset dækkes således didaktiske kompetencer inden for VR-læremidler samt deling og 

udlån af teknologi til laboratoriebaseret undervisning. Pilotprojektet involverer ligeledes en 

deltagergruppe af 2 x 3 medskabende undervisere fra hvert VU-område. Hertil en netværksgruppe af 

interessenter inden- som udenfor KP af undervisere, forskere, film- og animationsfaglige aktører, som 

vil videndele eller indgå i fremadrettede samarbejde eller partnerskaber om VR-understøttet 

læringslaboratorier.     

 

4.1 Tidsplan for aktiviteter 

I overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1., vil indsatser i hhv. forårs- og efterårssemester bestå af: 

Forår 2020: (1) Ansvarlig ledelse, projektledelse og deltagergruppen af underviser afholder intromøde 

om pilotprojektet, med henblik på udvikling af undervisningsdesign for mobile labs med VR. Her 

deltager en konsulent for Amunet Studio. Der er afsat en budgetpost i hele 2020 på 4.000 kr. for 

Amunets service (se bilag 3.). (2) Deltagergruppe af undervisere og projektledelse arbejder med 

afprøvning og tilegnelse af kompetencer for undervisning med VR. (3) Deltagergruppe af undervisere 

og projektledelse forbereder undervisning med de mobile labs i samarbejde med projektgruppe af 

ressourcepersoner. (4) I tråd med testbare antagelser for udbytte, testes og afprøves mobile labs i 

undervisning ved hhv. LOF og SSB.  

Efterår 2020: 

(1) Fortsatte aktiviteter med indsats 4. (2) Projektledelse gennemfører midtvejsevaluering og analyse 

af indsatser i 2020.   

5. Budget  

Pilotprojektet involverer et indkøb af udstyr, som VU-områderne ikke har på nuværende tidspunkt. Jf. 

VU-budget, bilag 3 er der afsat et mindre beløb til indkøb af udstyr til dækning af første lette fase af 

ovenstående 3-trins raket. Her søger vi tilskud til 50% af udgifterne gennem den tværgående satsning. 

Dvs. at der søges om 15.000 kr. Udgifter til timeforbrug på pilotprojektet er skitseret i det vedlagte 

budget, bilag 3. Som det fremgår af ovenstående planlægger vi, at 2 x 3 undervisere fra hhv. LOF og 

SSB deltager med timer i pilotprojektet. Reelt regner vi med at trækket i timer kun kommer til at svare 

til 2 x 2 undervisere grundet VU-områdernes hverdagsdrift.  

Ledelsesforankring på VU

Projektgruppe: 
ressourcepersoner fra LOF, 

SSB, PriHu og VU didaktikhus

Deltagergruppe: 2 x 3 
undervisere på VU

Netværksgruppe relateret til  
VU

Projektledelse



4 
 

Endvidere skal det undersøges, hvilke muligheder der er for ekstern finansiering fra fx 

Kompetencefonden. Muligheden for at få ekstern finansiering kan bl.a. afhænge af, hvorvidt projektet 

kan tilpasses rammer og krav fra en ekstern finansieringskilde, hvorfor det skitserede projekt kan 

blive genstand for mindre justeringer. Hvis det ikke er muligt at finde ekstern finansiering, vil det 

eventuelt være nødvendigt at reducere det fulde projekts omfang, så det kan realiseres inden for den 

økonomiske ramme, som VU selv kan finansiere.  

 

Det er også planen, at vi gennem erfaringer fra pilotprojektets samarbejde med Praksis og 

Innovationshuset på længere sigt kan indgå joint venture fællesskab for indkøb af teknologi, som et  

netværk af øvrige afdelinger og/eller institutter på KP med fordel også kan anvende og bidrage til. 

 

 

 

 


