SSG testar virtual reality-teknik på en kurs inom elsäkerhet. Förhoppningen är att lansera under hösten.
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Virtual reality testas i SSGs kurser
Ett spännande projekt pågår just nu där virtual reality testas i SSGs kurser.
Tillsammans med Gleechi testas VR-miljöer för bland annat
elsäkerhetskursen Arbete med spänning och ambitionen är att kunna lansera
till kurstillfällen under hösten 2019.
Är virtual reality nästa steg för kurser inom industrin? Inte otänkbart tror
Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG Academy, SSGs kurser. Just nu pågår ett
spännande projekt för att se om VR är tekniken för att öka
inlärningsupplevelsen och ge kurserna ett större värde för deltagarna.

– Det är en jättespännande approach, säger Markus Sjöholm. Vi vill testa ny
digital teknik och försöka hitta nya sätt för våra kunder, och framför allt att
kunna höja kvaliteten ytterligare. Att kunna testa det man lär sig i en digital
miljö gör inlärningen mer verklighetstrogen och att man tar till sig innehållet
på ett bättre sätt.
Projektet görs tillsammans med Gleechi, som har fått stor uppmärksamhet för
sin realistiska teknik inom VR. Gleechi har tidigare tagit fram VR-miljöer till
andra industriföretag så som BillerudKorsnäs och Saint Gobain, och
tillsammans med SSG är projektet i en planeringsfas. Men steget till att testa
det på riktigt är inte långt.
– Vi inne i ett spännande inledande skede, säger Markus Sjöholm. Vi har tagit
fram en mall och en syftesbeskrivning och är i fasen innan själva
programmeringen börjar. Vi hoppas att kunna köra detta på ett par
kurstillfällen till hösten för att se hur det tas emot.
Elsäkerhet första kursen ut
Den första kursen som tekniken testas på är Arbete med spänning, som är en
kurs inom elsäkerhet. För kurser av den typen är fördelarna med VR många,
så som att skapa en verklighetstrogen miljö där eleven kan testa situationer
som man inte vill utsätta sig för i verkliga livet.
– Använder man VR kan man utsättas för situationer som du normalt inte kan
göra utan att skada dig. Ta elarbeten till exempel, där kan du göra fel och
utsättas för en ljusbåge. Men det vill och kan du inte göra i verkliga livet.
VR ökar snabbt
Tekniken kring virtual reality har funnits i ett par år och utvecklas snabbt.
Enligt analysföretaget IDC spås försäljningen öka inom de närmaste åren och
företag som Sony, Oculus och Samsung erbjuder idag VR-headset till både
privatpersoner och företag. Även inom B2B och i andra delar i
utbildningssektorn testas VR, där de tydligaste exemplen finns inom
flygindustrin där piloter övar i flygsimulatorer och inom sjukvården där svåra
operationer kan genomföras och testas.
– VR och AR är det bästa sättet att lära sig saker på ett trovärdigt sätt,

förklarar Markus Sjöholm. Jag tror att inom industrin är det många som ser
nyttan och testar sig fram hur de kan använt sig av det. I takt med att
tekniken går framåt så kommer säkert också vi att se fler och fler
tillämpningar av det.
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