Bild 1: Visualiserad bild av nikotinmolekyl med AR-teknik (en skärmdump av Eva Mårell-Olsson inifrån AR-glasögonen som heter HoloLens).

Virtual Reality visualiserar kemiska strukturer
För att synliggöra kemiska strukturer i 3D används ofta plastmodeller som eleverna får bygga med, speciellt inom området organisk
kemi. I förra informationsbrevet beskrevs detta ”kemi-Lego” och även bakgrunden till varför atomslagen representeras med sina
specifika färger. Att elever själva får bygga ihop molekylmodeller för att träna sin spatiala (rumsliga) förmåga, är ett viktigt arbetssätt
för att ”lära genom att göra” (eng: learning by doing). Utmaningar med plastmodellerna finns förstås, speciellt när större kemiska
föreningar som proteiner, DNA eller stora kristallstrukturer ska visualiseras.
Med hjälp av digitala tekniker och verktyg som Virtual Reality
(VR) och Augmented Reality (AR), har lärare och forskare
vid Umeå universitet under några år arbetat med att hjälpa
studenter att se kemi i 3D och även utveckla sin förmåga
att växla mellan 2D- och 3D-representationer. I läroböcker
presenteras tvådimensionella strukturmodeller, exempelvis
Lewisstrukturer eller Fisherprojektioner, vilka kan vara
utmanande att tolka. Sedan 2018 har studenter som läst kemi
på universitetet därför fått testa digitala metoder som VR och
AR, i kombination med de analoga plastmodellerna, för att
synliggöra kemin.
VR är en digital teknik där specialglasögon visar projicerade
tredimensionella bilder av det som ska studeras. Bara det
som visualiseras är synligt för användaren, inget av rummet
runtomkring syns. Med AR, som är en mer avancerad teknik,
syns även det omgivande rummet tillsammans men den visualiserade bilden, se bild 1. Eftersom AR än så länge är en relativt dyr teknik, har fokus i projektet varit att använda VR, som
än så länge är mer lättillgängligt. Till skillnad från det analoga
kemi-Legot, finns ingen begränsning i hur stora molekyler
som kan visualiseras med hjälp av de digital teknikerna VR
och AR. Strukturer som proteiner kan enkelt synliggöras,
även på atomnivå.
I projektet vid Kemiska institutionen på Umeå universitet
har bland annat enkla och billiga VR-glasögon använts (till
en kostnad av ca 100 kr per glasögon) där en mobiltelefon
sätts fast i glasögonen. Via mobiltelefonen visualiseras sedan
de tredimensionella molekylmodellerna, se bild 2. Dessa
enkla VR-glasögon är dessutom möjliga att desinficera och

har varit användbara under den rådande pandemin utan att
riskera smittspridning. Specifika appar för VR-glasögonen kan
användas, flera gratisversioner finns där appar till mobiltelefoner kan laddas ned (exempelvis MoleculE VR, VR Classroom). Men för att slippa den reklam som gratisappar alltid
innehåller, har ett samarbete genomförts med ett svenskt
företag, EduChemVR, som programmerat visualiseringar av
de strukturer som används i kemikurserna. Visualiseringar
av orbitaler, stereokemi och reaktionsmekanismer har varit
möjliga att skapa på detta sätt, och framför allt styra så att
exakt det som lärarna vill visa kan visualiseras. Med de enkla
VR-glasögonen har studenterna styrt visualiseringarna genom
att vrida och vända på huvudet och styra en markör för att

Bild 2: Mobiltelefonen kan användas kopplat till enkla
VR-glasögon. (Foto: Karolina Broman)
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kunna rotera de kemiska molekylstrukturerna.
Men i och med att teknikutvecklingen hela tiden
pågår, har nya och mer avancerade VR-glasögon med
tiden blivit mer tillgängliga och mer prisvärda. De
senaste åren har därför nyare VR-teknik använts i
projektet där glasögonen i sig har en dator inbyggd
och medföljande handkontroller, vilket gjort att
huvudrörelser inte behöver användas för att styra
visualiseringen, utan all rörelse styrs med kontroller liknande de som används till spelkonsoler som
PlayStation och Xbox. Dessutom har programvaror
utvecklats där kemiska strukturer både kan studeras,
men också bearbetas och förändras. Med hjälp av
VR-glasögonen Oculus Quest och programvaran
Nanome (https://nanome.ai), går det idag att
visualisera många kemiska strukturer på ett enkelt
Bild 3: VR-glasögonen Oculus Quest med programvaran Nanome. (Foto: Mattias
sätt, se bild 3.
Eftersom de mer avancerade VR-glasögonen både Pettersson)
är dyrare, men också svårare att använda i och med
molekyl, eller så kan dessa personer befinna sig på olika
att vi behövt undvika smittspridning under pandemin, har
platser i världen och ändå interagera utifrån samma digitala
visualiseringarna hittills hanterats genom att läraren använt
rum. Detta har medfört att även kemiforskare kan samarbeta
de avancerade glasögonen Oculus Quest och sedan streamast
globalt och visualisera och arbeta med samma molekylmodell
den tredimensionella bilden via Zoom (den digitala underi realtid med hjälp av denna digitala teknik.
visningsplattform som används av universiteten) till
Studenterna i projektet har beforskats både med hjälp av
studenternas mobiltelefoner som de, i sin tur, placerat i de
enkäter
och intervjuer. Resultaten visar att studenterna
enkla VR-glasögonen, se bild 2. På så sätt har studenterna
uppskattar
att arbeta med nya tekniker, att de tycker att det är
kunnat se kemi i 3D, men tyvärr inte kunnat påverka
användbart
att se kemi i 3D, att det är ett bra sätt att lära sig
aktiviteten själva. När studenterna åter är på plats ska de
kemi,
samt
att
kemin på detta sätt uppfattas estetiskt tilltalansjälva få använda de mer avancerade VR-glasögonen och
de.
styra över visualiseringarna.
I Nanome-programvaran kan både organiska och
Av Karolina Broman
oorganiska strukturer visas, atomer kan bytas ut, bindningar
kan byggas in eller tas bort, och på så vis kan förändringen av
För mer information om projektet, se länk
den tredimensionella strukturen studeras. Dessutom kan flera
eller kontakta Karolina Broman
personer samtidigt arbeta med samma molekyl genom att
använda Oculus-glasögonen. Antingen kan personer i samma
karolina.broman@umu.se
fysiska rum, som i bild 4, visualisera och bearbeta samma

Bild 4: Flera personer i samma rum använder tekniken. (Foto: Karolina Broman)
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