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Introduktion 
 

Workshopen Definition: 

"Ett möte där människor lär sig om ett ämne genom att diskutera det 
eller göra aktiviteter relaterade till det". 

XRL AR/VR Workshop är en multi-user inlärningsupplevelse som levereras genom ett "virtuellt 
förenklingsgränssnitt". Den kombinerar en rad gruppsamarbete och diskussionsaktiviteter, VR- 
och AR -inlärningssimuleringar och kan levereras på distans. 

Workshopen har utformats för mellan 2-4 deltagare per workshopgrupp och kan användas med 
eller utan utbildningsanordnare. Om det inte finns någon utbildningsanordnare bör en av 
gruppmedlemmarna nomineras för att styra workshopen (t.ex. styra när gruppen är redo att gå 
till nästa avsnitt eller session, ställa in timern etc.). 

Den här guiden innehåller information om hur du konfigurerar och använder AR/VR -
workshopen, tips för handledare och ytterligare information, frågor och exempel på svar på 
diskussionsfrågorna. 

Leveranskrav 

Antal studenter per workshop: 2-4 deltagare + handledare (valfritt) 

Obs: För större grupper kan flera workshops levereras. 

Utrustning som behövs 

Online mötesverktyg t.ex. Zoom, Skype, Microsoft Teams. 

Varje deltagare behöver: 
 
 Android -surfplatta med internetanslutning 
 En smart telefon 
 Kartong VR -headset 
 Högtalare eller hörlurar 
 QR -kodskanner 
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Uppstart 
 
 1. Bestäm vem som ska vara handledare. Detta kan vara en lärare eller tränare eller en av 
gruppmedlemmarna. Skapa en "grupp" genom att registrera dig på plattformen: 

https://platform.e-learningstudios.com/authentication/xrl  

 

. När du har lagt till gruppens e -postmeddelanden kommer du sedan till webbplatsen för att 
ladda ner apparna. 

Före starten av workshopen bör workshopläraren skapa ett virtuellt mötesutrymme som Zoom, 
Microsoft Teams eller Skype för gruppen. Så kommer du att kommunicera med gruppen på 
distans 

2. Ladda ner verkstadsapparna direkt från XRL -webbplatsen till din Android -surfplatta och smarttelefon. 

https://www.xrlproject.com/vr-ar-workshop 

eller, från länkarna nedan: 

Virtual Facilitator App: https://cdn.xrlplatform.com/static/unity_builds/XRL_1.3.5.apk 

AR Vision 
Simulator: https://cdn.xrlplatform.com/static/unity_builds/HowISeeCardboardXRL.apk  

VR Volcano Rescue: https://cdn.xrlplatform.com/static/xrl-3d.apk 

 
3. Nästa "registrera" i appen (eller "logga in" om du har använt den tidigare). 

https://platform.e-learningstudios.com/authentication/
https://platform.e-learningstudios.com/authentication/xrl
https://www.xrlproject.com/vr-ar-workshop
https://cdn.xrlplatform.com/static/unity_builds/XRL_1.3.5.apk
https://cdn.xrlplatform.com/static/unity_builds/HowISeeCardboardXRL.apk
https://cdn.xrlplatform.com/static/xrl-3d.apk
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Obs: Under registreringen ska personen som kommer att vara handledare välja "Facilitator". Om 
du försöker komma åt appen som individ (använder den ensam) måste du se till att du väljer 
”facilitator” för att workshopen ska fungera. 
 
4. Du bör nu vara redo att börja workshopen genom att börja med ”Introduktion”. Använd 
framåt- och bakåtpilarna för att navigera till nästa avsnitt eller menyn för att hoppa till ett 
specifikt avsnitt. 

Under workshopen 

 Läraren hanterar "timern", så timern startar när handledaren klickar på den. 
 Om du inte har tillgång till handledaren på 10 minuter (efter den schemalagda 

sessionen) antar appen att handledaren har hoppat av. 
 Eleverna kommer att synkronisera till handledarens skärm medan handledaren är 

inloggad. Under den här tiden ser eleverna inte upp- och nedåtpilarna. 
 Om handledaren är utloggad i 5 minuter eller mer kommer navigationspilarna att 

vara tillgängliga för eleverna. 
 I VR: Det rekommenderas att eleverna använder VR -simuleringen medan de sitter. 

Detta förhindrar obehagskänslor under simuleringen. 

Sessionsguide 
 

1. Introduktion 

Workshop Introduktion & Introduktionsaktiviteter 
 
Detta är ett tillfälle för deltagarna att börja lära känna varandra, eller om de redan 
känner varandra upptäcker något som de inte tidigare visste om personer i 
gruppen. 
 
Inklusivt ledarskap 
 
Syftet med denna aktivitet är att fokusera gruppen på ord de skulle använda för 
att beskriva egenskaperna hos en inkluderande ledare för att få enighet om de 
viktigaste egenskaperna hos en inkluderande ledare. 
En fråga visas på skärmen med en rullgardinslista med ord som eleverna kan 
välja mellan. 
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Du kan fråga gruppen om det var några ord de var mycket oense om och om det 
fanns några omständigheter där den egenskapen kunde vara användbar. 
 

2. Introduktion till ledarskapsstilar 
 

Ledarskapsstilar 

När animationen har avslutats som en extra diskussion kan du be gruppen tänka 
på alla personer de känner eller kända ledare som visar varje ledarstil: 
Autokratisk, demokratisk eller Laissez-faire och ge ett exempel på hur de agerar i 
sin ledarroll. 

6 ledarstilar 

Be gruppen att titta igenom var och en av de sex ledarstilar som presenteras och 
bestämma vilken som skulle vara deras dominerande stil. 

Det finns fler ledarstilar som kan hittas online. 

Upprepa för gruppen att det ibland är användbart att använda en annan ledarstil 
för olika situationer eller grupper. Till exempel, där kreativt tänkande och allas 
input är användbart kan en demokratisk stil användas, tvärtom om något måste 
göras snabbt och det är en potentiell nödsituation kan en autokratisk stil snabbt 
ge tydlighet och riktning för människor. 

3. Medvetenhet om partiskhet 
 
Diskussion: Vad ser du? 

Fråga gruppen vad de ser. Efter cirka 30 sekunder kan du fråga: Ser ansikten ut 
som om de tittar på varandra eller rakt fram? Var det någon som såg den svarta 
vasen i mitten? 

Syftet med denna bild är att inleda konversationen om hur människor ser saker 
olika beroende på deras perspektiv. 
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Exempel på Unconscious Bias - Pattern Matching 

Frågor du kan ställa gruppen efter att ha sett videon: 

Vilka slutsatser kom de med om karaktärerna i videorna innan de kände till 
situationen? 

Vad har de lärt sig av detta? 

Fråga om de kan komma på några exempel där de har bedömt en situation 
felaktigt och sedan fått reda på fakta senare. 

Olika typer av omedveten bias 

Efter att ha drag -och -släpp -aktiviteten kan du fråga varje medlem i gruppen om 
de är villiga att dela med sig av ett exempel där de kan ha upplevt en av de 
fördomar som omfattas av aktiviteten. 

Det kan vara värt att upprepa att alla har fördomar, och det är helt normalt. Det 
viktiga är att vi inser att vi har dem och hur de kan påverka de beslut vi fattar. 

Virtuellt taggspel 

Denna aktivitet är bra för att skapa ett säkert, experimentellt, icke-dömande 
utrymme där människor kan upptäcka sina fördomar, fördomar och 
missuppfattningar och se hur de kan påverka deras beteende och svar. 

Gruppen uppmanas att sätta in karaktärerna i grupper. De uppmanas att göra 
detta 4 gånger för att se om hur de förhåller sig till det varje gång. 

Diskussion: Vad var din tankeprocess under uppgiften? 

Fråga gruppen hur de gick tillväga för att organisera karaktärerna i sina grupper 
och vad baserade de sina tankar på. 

Du kan be gruppen att diskutera erfarenheter de har haft med grupp och 
omedveten partiskhet och sedan fråga dem om fördelarna med mångfald inom en 
arbetsplats eller organisation. 

Exempel på fördelarna med mångfald inom en organisation: 

 Hjälper till att attrahera och behålla olika talanger 
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 Skapar team som återspeglar de människor vi tjänar 
 Gör att vi kan överträffa kamrater utan mångfald 
 Förbättrar problemlösning 
 Ökar lyckan 
 Gnistor kreativitet 
 Väcker lagkänsla 
 Odla en mångsidig och inkluderande miljö 
 Främja en miljö med respekt 
 Ge medarbetarna möjlighet att vara deras autentiska jag 
 Skapa ett utrymme där människor känner sig trygga 

Hur kan fördomar påverka ditt beteende och svar? 

Återkoppling för svaret på denna fråga: Fördomar kan påverka dina 
beslutsfattande färdigheter, begränsa dina problemlösningsförmågor, hämma din 
karriärframgång, skada dina minnenas tillförlitlighet, utmana din förmåga att 
svara i krissituationer, öka ångest och depression, och försämra dina relationer. 

Social kategorisering 

När gruppen har sett animeringen kan du ställa dem följande frågor: 

Vilken fördel har social kategorisering? 

Möjligt svar: Det ger en person ett sätt att organisera och strukturera sin 
förståelse av den sociala världen. 

Vilka risker har social kategorisering? 

Möjligt svar: Stereotyp, fördomar och orättvisor. 

 

4. Nyfikenhet om andra och empati 
 

Nyfikenhet om andra och empati 

Du kan be gruppen tänka på ett exempel när de har varit nyfikna på hur andra 
lever eller gör saker. Det kan vara ett historiskt exempel, t.ex. att ta reda på hur 
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vikingarna levde, ett exempel på när du har besökt någon eller varit på semester 
och velat veta hur människor gör saker i ett annat land eller så kan det vara ett 
exempel där du aktivt har velat att förstå mer om en person och vill stödja dem 
t.ex. Om de har förtroende för dig att de är transpersoner. 

5. Samarbete 
 
VR Mission-Volcano Rescue 

Det rekommenderas att människor gör aktiviteten medan de sitter. 

Syftet är att besluta om vilken typ av stöd som ska tas över bron som prioritet. 

Diskussion: Hur bra kände du att du gjorde under den aktiviteten, vad kan du ha gjort 
annorlunda? 

Som en extra diskussion kan du fråga gruppen hur de skulle hantera olika situationer om de 
ledde individen som tog över hjälpen (teammedlemmen). 

Exempel på situationer: 

 Teammedlemmen har höjdskräck. 
 Teammedlemmen har en fobi mot allt som är rött och inte kommer att röra vid något 

rött. 
 Teammedlemmen är livrädd för fladdermöss och fryser när de är i närheten. 
 Teammedlemmen har en hörselnedsättning och måste be om information som ska 

upprepas minst 3 gånger. 
 Om du som ledare visste att en av dina bästa vänner är en av de fångade geologerna 

och du blir arg och frustrerad när saker inte görs snabbt. 
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