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VR spel till Digitala äventyr  -  Oculus GO 
 

Forest of Serenity 
Som första upplevelse rekommenderar vi Forest Serenity, där du bara 
kan sätta dig till rätta och lyssna, titta och uppleva en naturpromenad.  
 

 
 
Omdöme: I denna upplevelse färdas du genom skogen med fågelkvitter 
och vacker omgivning. Fridfull och lugn upplevelse att börja med.  
 

Ocean Rift 
Även Ocean Rift är en bra förstagångsupplevelse. Simma under vattnet bland delfiner 

och andra animerade djur. Använd kontrollen till att simma neråt/uppåt 

 

Omdöme: Ett väldigt bra spel att visa första gången någon testar VR. De flesta blir 

fascinerade av delfinerna och fiskarna.  
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Nature Treks VR 
Välj bland olika naturmiljöer, från tropiskt paradis till rymden. Med kontrollen går det 
att göra olika effekter som dag/natt/regn och stjärnfall. 

 

 
 
Omdöme: Även detta spel är bra att börja med första gången någon kollar på VR. 

Miljöerna, djuren och effekterna är animerade men känns ändå äkta.  

 

 

National Geographics VR 

Olika naturupplevelser och vilda djur i VR från National Geographics arkiv. 

 

 

Omdöme: Bra VR filmer från ”äkta” miljöer. Kolla igenom den film du har valt innan du 

visar den för personen, det kan vara en del ”närgående” bilder på exempelvis ett lejon. 

Annars är det bara att luta sig bakåt och titta. 
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Gala 360 Travel and Relax 
360 filmer/bilder från olika kända platser samt relaxande/lugnande filmer. Är både 

ihopklippta bilder samt filmer i lugnt tempo tillsammans med musik eller tal. 

 

 
 

Omdöme: Om man väljer 360 tours finns det många bra och intressanta filmer/bilder 

som spelas upp som ett bildspel i 360, tillsammans med musik. Exempelvis Golden Gate 

bron och Notre Dame. I biblioteket är det olika kategorier att välja på och på filmerna 

finns symboler för om de är med musik, tal, texter m.m. 

 

Paint VR  

För dig som testa våra andra upplevelser och vill börja vara mer aktiv. Här får du rita och 

måla och titta på dina skapelser från olika vinklar.  

 

Omdöme: Häftig upplevelse där du får interagera och skapa på egen hand. Inget är rätt 

eller fel, måla och rita vad du vill och kolla hur det ser ut från alla olika vinklar. En riktigt 

3D upplevelse.  
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Samsung VR 
Ett urval av bra filmer och kanaler. Bland annat Sygic Travel VR som har reseguider som 
”En dag i Paris” till kända städer i världen.  
 
Inloggad på SOC Soderkoping kontot kan man spara favoriter/prenumerera på kanaler 

 
 
Omdöme: Många bra kvalitetsfilmer och kanaler att prenumerera på. Hittar vi en bra 
film eller kanal kan vi spara dem som favoriter eller prenumerera på inlägg.  
 
För att se de kanaler vi följer på Samsung VR appen, gå in under ”Fler alternativ” (tre 
små prickar i övre menyn) och välj Följer. Där hittar du bl.a. Sygic Travel som har 
reseskildringar från många kända städer och platser. 
 
Det kan krävas att du loggar in med användarnamn socsoderkoping@gmail.se och lösen 
SocSod2018 

 
You Tube VR 
Sök bland uppladdade 360 filmer på You tube.  Under prenumerationer kan du även 
följa vår egen youtube kanal med våra egna uppladdade filmer. 

 
Det kan krävas att du loggar in med användarnamn socsoderkoping@gmail.se och lösen 
SocSod2018 
 

 

Omdöme: Kan hitta allt mellan himmel och jord, men kvaliteten på filmerna är högst 

ojämna då det är många amatörfilmer 
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Webbläsare 
 

I glasögonen kan du använda de vanliga webbläsare och sökmotorerna  som du 

använder på din dator. Gå till menyn och webbläsare. Välj en sökmotor, exempelvis 

google och skriv in den webbsidan du vill titta på. 

 
momento360.com – 360 bilder 

Våra egna 360 bilder finns uppladdade på momento360.com.  

 

Gå till menyn och webbläsaren och välj Google. Där finns vårt momento360 sparat som 

ett bokmärke i högerkanten. Klicka på bokmärket så öppnas biblioteket med våra 

uppladdade 360 bilder.  

 

Behöver du logga in använder du användarnamn socsoderkoping@gmail.se och lösen 

SocSod2018. 

När du är inloggad går du till menyn uppe i vänstra hörnet och väljer MyMedia.  Klicka 

på en bild. Bilden visas först i ”vanlig” 360 bild, som du kan visa i helskärm och 

panorama runt i med hjälp av kontrollen. Klicka på VR ikonen i bilden så visas bilden i 

riktigt VR vy. Vrid på huvudet och titta runt i vyn. 
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