
TakeAWalk 
-  Virtual Reality Platformen

Af Anders Vejgaard

TakeAWalks VR platformen er et værktøj, der bruges af to personer. Den ene er brugeren (Det 
kunne ex. Være en handicappet), og den anden styrer det tekniske (Ex. En pædagog eller lærer). 
Brugeren skal have VR-masken på, og den anden sidder med en tablet. Hos Gladsaxe Pæda- 
gogiske Videncenter har vi brugt en Oculus Go og en Samsung Galaxy Tab s5e til dette.  

Det er vigtigt, at der er meget plads på harddisken på begge devices, da de film, man downloa-
der, vil ligge begge steder.  

For at komme i gang skal brugeren blot tage Oculus Go-headsettet på og starte app’en TakeA-
Walk. Er det af forskellige årsager ikke muligt for brugeren at gøre dette selv, kan den anden 
person gøre dette inden brugeren får det på hovedet. Derefter kan filmene startes og stoppes fra 
app’en efter behov.  

App’en byder på en masse fede features, som man kan bruge alt efter hvilken bruger man sidder 
med. Her er nogle af dem:  

• Start / Stop / Pause 

• Se, hvad brugeren kigger på 

• Medarbejderen kan flytte brugerens fokus til et andet sted. (Kunne bruges til en person, der 
ikke kan bevæge hovedet) 

• Medarbejderen kan selv tilføje tekst (Måske hvis der er noget, de skal huske eller opkalde  
forskellige ting) 

• Medarbejderen kan snakke til brugeren  

• Juster farver

En platform med muligheder

Jeg synes personligt, at TakeAWalks VR platformen er et fedt stykke værktøj til at kunne vise  
forskellige film for mine brugere, og fungerer godt, hvis man gerne vil vise brugeren natur- 
områder, dyr, specifikke storbyer eller noget helt fjerde. Det er også muligt at optage sine egne 
film, man så bagefter kan lægge ind i TakeAWalks VR platformen. Det kunne eksempelvis være, 
at man ville lave en video om, hvordan man bruger en opvaskemaskine - så kan man nemt lave 
en lille film, der derefter kan ses i VR platformen.  



Udstyret fylder ikke mere, end at jeg nemt kunne have det i min cykeltaske, så det var 
nemt at transportere ud til brugeren. Hvis jeg besøger en bruger, vil jeg vælge at bruge 
internettet fra min egen mobil, da jeg så ved, at det virker.  

Vær opmærksom på, at du skal teste grundigt, om udstyret virker med dit internet, før du 
tager det i brug. Jeg arbejder i den kommunale verden, og her kan sikkerheden godt være 
så høj, at udstyret ikke bare kommer på, hvis man vælger at bruge det åbne Wi-Fi. Jeg 
havde problemer med nogle porte, der skulle fikses, før det virkede perfekt.  

Hvis man skal bruge udstyret til undervisning eller vejledning, kan det være en god idé at 
lave en pædagogisk plan på forhånd, hvis du ikke har erfaring med at bruge VR-forløb. Det 
kunne eksempelvis være, hvis du vil tale med brugeren om angst ved at tage bussen - så 
er det vigtigt at have planlagt spørgsmål og samtalepunkter på forhånd, så du ved, hvad 
du går ind til.  

Bedømmelse
Alt i alt er TakeAWalk et godt stykke værktøj, der er let at bruge og giver en masse mulig-
heder for nogle gode oplevelser og snakke med brugeren.  

Klik her for at se en videanmeldelse af TakeAWalk.

https://youtu.be/WsGU-AQK8wg

