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Introduksjon:

Appen “Hidden” har som formål å avdekke stedsspesifikke historier fra norsk 
sagn og folketro. Ideen er å skape en form for interaktiv guide-funksjon som 
kan erstatte menneskelige ressurser. I arbeidet med å evaluere appen har 
vi - studenter ved Høgskulen i Volda valgt å se på muligheten for også å bruke 
appen i skolesammenheng. Det vi ser for oss er å skape en digital læringsare-
na som kan virke motiverende på elevene ved at mer av undervisningen blir 
visualisert gjennom tredimensjonale modeller. Ideen er rett og slett å ta i bruk 
konseptet “Hidden” i en ny arena. For at appen skal kunne fungere i lærings-
sammenheng, mener vi at det trengs en del tilpasninger. Vi har derfor sett 
på muligheter for forbedringer. Først har vi evaluert den eksisterende appen, 
senere har vi kommet med forslag til nye funksjoner. 

Kort om metode:

For å undersøke forbedringspotensiale til appen har vi rett og slett tatt i bruk 
appen selv. Vi har evaluert den, og vi har kommet med ideer til hvordan den kan 
brukes på andre arenaer. Dette krever en del tilpasninger. Blant annet har det 
vært viktig for oss å gjøre appen mer pedagogisk. Her er det snakk om å finne 
logiske og funksjonelle løsninger som både er fengende, og læringsfremmende. 
Gjentagelse er for eksempel et element som er viktig for at brukerne lettere 
skal kunne huske det de lærer. Samtidig vil det være viktig å holde motivas-
jonen oppe. Her kommer underholdnings- delen inn. Kort sagt har vi forsøkt å 
skreddersy en skole-versjon av appen “Hidden”. Med slagordet “Motivasjon for 
læring” har vi skissert noen eksempler på hvordan appen kan være til nytte 
i et klasserom. I underholdningsbransjen snakkes det gjerne om “å kjenne 
sitt publikum”. Det dreier seg gjerne da om en form for tilpasning. Gjennom å 
etablere en brukervennlig og nivådifferensiert skoleversjon, tror vi at “Hidden” 
kan nå nye høyder.
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Løsning 1:
 Forbedrings potensiale til 

“Hidden AR”

Evaluering av “Hidden AR”:
Vurderingsskalaen:
 1. Ikke noe problem. Kan brukes som den er.
 2. Kosmetisk problem. Kan fikses med enkle grep.
 3. Et visst problem. Må endres med moderat innsats.
 4. Et alvorlig problem. Må endres med tidkrevende innsats.
 5. Katastrofe. Må endres umiddelbart, eller funksjonen må  
  fjernes.

Problem Vurdering

Grensesnitt

Hidden AR laster veldig sent. Det gjør at en blir utålmodig, 
lei og kald på fingrene. 

 4

Masse “bugs”. Det er ofte appen ikkje funkar som den 
skal, eller ikke fungerer i det hele tatt. Ofte må en starte 
appen på nytt, da en blir låst på kamerafunksjon, eller at 
brukeren ikke kommer seg videre i fortellinga.

4

Musikken passer godt til innholdet, men kan til tider bli 
for høy, og ta fokuset vekk fra historien. Musikken passer, 
men den kunne vært lavere, eller det kunne vært en 
volumknapp for musikken, og en for stemmen til “Ingrid”. 

2

Det er ingen tilbakeknapp, så om du er fast i opplevinga, 
er den eneste måten å fikse det på, å restarte hele 
appen. Det kan være lite motiverende å bruke appen når 
den ikke fungerer skikkelig, og det ikke er mulighet for å 
gå tilbake.

4

Det er vanskelig å manøvrere figurene i demoen. Det fun-
gerer bare av og til å flytte og skalere de. Når en kommer 
til Ingrids verden, så er hun rett men AR- verdenen er helt 
på skeiva. 

3
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Pedagogiske funksjoner

Appen er veldig fastlåst i historien. Du må følge hvert 
steg, og uansett hva en svarer, så fortsetter historien på 
samme måte. Det burde vært flere valg der en kan hoppe 
videre i historien. En kan bli lei og “dette ut” av historien 
fordi det blir kjedelig. 

3

Spørsmålene som blir stilt av Ingrid er stort sett “Vil du 
følge med” eller “Vil du hjelpe meg”, der begge svaral-
ternativene er ulike versjoner av ja. Vi tenker denne 
spørsmåls-funksjonen heller kunne blitt brukt for å 
repetere informasjon. “Ingrid” kunne stilt spørsmål om 
det hun har snakket om for å “teste” eleven for å skape 
mer interaksjon. 

2

Det er ingen funksjon der man kan få informasjon gjen-
tatt for dem som trenger det. For noen unger kan det gå 
for fort eller sakte, så det kunne vært en knapp der man 
kan endre farten på det som blir sagt.  

2

Det burde ha vært en indikasjon på hvor brukeren skal 
gå. Av og til er det vanskelig å finne “Ingrid” eller de andre 
figurene. Ei pil som peker i retning figuren som snakkar 
kan være en ide.

3

Nivådeling kunne gjort appen mer tilpasset ulike al-
dersgrupper. Slik det er nå så er det veldig målretta 
mot barneskoleelever. Dette kan bli litt for “barnslig” for 
ungdommer eller voksne, så det har vært fint med andre 
muligheter for andre aldersgrupper.

2

Appell til unge brukere

Stemningsfull og passende musikk, søte og fine animas-
joner dialekt gir sammen en god opplevelse som får det 
til å føles litt mer ekte.

1

Fortellingen er tørr og kjedelig. Dette kunne blitt gjort mer 
underholdende for å pirre nysgjerrigheten til å lære mer. 2

Når Ingrid snakker burde man kunne hatt et valg om å 
hoppe over og gå videre. Det er frustrerende å måtte 
vente før en kan gå videre i fortellingen. Om en har gått 
igjennom litt av fortellingen tidligere må en, slik det er nå, 
begynne på nytt neste gong.

3

Det kunne vært en poeng-funksjon som var opp til hver 
enkelt skole om de ville tatt i bruk. Her tenker vi at det er 
best hvis klassen samler poeng sammen når de fullfører 
historier og konkurrer mot andre klasser eller kanskje 
også andre skoler. Da er det opp til hver enkelt skole hva 
den beste klassen får i premie. 

2

Det er veldig frustrerende å vente på at Ingrid snakkar 
seg ferdig før vi får fortsette i fortellingen. Hun burde ha 
snakket raskere, slik at brukerne ikke går lei.

3

Mer interaksjon i spørsmålene i form av en litt “quis-ak-
tig” repetering i form av oppgaver gjør gjerne at barna 
husker bedre. 

2
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Forslag til løsninger:

Etter å ha prøvd ut Hidden AR- appen har vi kommet fram til at det er mye som 
etter vår mening ikke fungerer. De største problemene er i grensesnitt- delen. 
Det at appen bruker opp Ftil 5 minutter på å laste ned er noe som må fikses er 
problematisk. Også det at appen av og til låser seg på kamerafunksjonen, eller 
at bruker blir sittende fast i fortellinga og ikke kommer seg videre er noe som 
ødelegger brukeropplevelsen, da brukeren må skru av og på appen igjen for å 
komme seg videre. Løsninga her er å fikse det med å «loade» appen slik det 
ikke tar så lang tid. Videre kan en tilbakeknapp være en god løsning.

Musikken i Hidden AR- appen er fengende, men når lydnivået på musikken 
overdøver stemmene, er det vanskelig å få med seg hva karakterene sier. En 
enkel løsning på dette problemet, er enten å skru ned musikken, eller å skru opp 
lyd- volumet på stemmene til karakterene.

Appen er også ganske vanskelig å manøvrere. Brukeren blir ikke fortalt hvor 
han/hun skal gå for å fortsette i fortellingen. Det er ofte vanskelig å finne 
igjen karakterene i spillet når de forsvinner, og brukeren ikke får vite hvor 
karakterene går. Løsninga her kan være å legge til piler eller “Quest markers” 
i spillet slik brukeren vet hvor han/hun skal gå for å følge etter karakterene og 
fortsette i fortellingen.

Når det kommer til pedagogiske funksjoner, er det en del problem der også. 
Men de er ikke nødvendigvis like omfattende problemer som grensesnittet. En 
ting er at der er en “fortsett”- knapp som en ikke kan trykke på før karakteren 
i spillet er ferdig å prate. Dette er problematisk om brukeren har spilt spillet 
før, eller spilt deler av spillet før og må da vente på at karakteren er ferdig å 
snakke før brukeren får komme videre til der brukeren slapp.

(Hidden AR, 2019)
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Der er også en funksjon i appen der karakterene spør et spørsmål og eneste 
svar- mulighetene er “Ja” eller “Ja, absolutt!”. Vi meiner at det ikke er nødvendig 
med svaralternativ der begge svarene leder til det samme svaret fra karak-
teren. Fortellingen er ganske lineær. Løsningen kan da være ulike reaksjoner 
basert på hva brukeren svarer, og da kanskje til og med ha andre retninger 
fortellingen kan gå i, eller ha alternativ der brukeren kan få et mer dyptgående 
svar. 

Når det kommer til appell for unge brukere, så er ideen veldig god, men det 
er noen få punkt som kunne ha vært bedre. Vi synes musikken, “voice acting” 
og animasjonene er gode, men vi mener at fortellingen kunne ha vært mer 
spennende, og mer interaktiv. Fortellingen er ganske tørr, og kunne godt ha 
vært både mer underholdende, og mer lærerik på samme tid. Her trengs det 
omskriving. 

Karakteren Ingrid snakker veldig sent. Det kan være frustrerende for brukerne 
å måtte vente på at ho snakker ferdig. Her kan en enkelt skru opp tempoet. 

Det siste vi vil peke ut er at siden appen så langt viser seg å være skapt for 
en ung målgruppe, er å “gamifisere” spillet. Eksempelvis kan en legge til et 
poengsystem der vennegrupper eller klasser kan sammenligne resultatene slik 
at de som gjør det best kan bli premiert. Dette tror vi kan skape engasjement 
for læringen. 
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Del 2:
Videre løsning: “Hidden School”

Etter grundig gjennomgang og utprøving av “Hidden AR”, fikk vi en ide om å 
videreutvikle appen til å kunne fungere i undervisningssammenheng. Denne 
appen skal knyttes opp til læreplanen for ungdomsskoletrinnet (8-10 klasse). 
Målet med “Hidden School” er å kombinere ny teknologi med tradisjonell 
undervisning i klasserommet, der en kan vekke interesse, skape undring, og 
pirre nysgjerrigheten. Appen skal hjelpe elevene til å kunne interagere med 
visuelle elementer i alle fag, og være knyttet til målene i læreplanen.

Målgruppe

Vi valgte først og fremst å fokusere på ungdomsskole-elever (8-10. klasse). 
I denne aldersgruppen kan vi tillate oss å påstå at alle har en smarttelefon, 
noe som er nødvendig for å bruke denne læringsplattformen. Mange skoler 
har i dag også nettbrett som elevene kan låne om de ikke skulle ha smart-
telefon. Vi tenker i første omgang å skissere eksempler på ideen “Hidden 
School” for denne målgruppen, for så å ekspandere videre til videregående 
og barneskole.

Økonomisk støtte til utvikling
For å få midler til å utvikle og lansere Hidden School, vil vi satse på både 
lokale og nasjonale aktører, og så vel privat som offentlig sektor. Hvem øn-
sker vel ikke å kunne investere i en så viktig del av fremtiden - nemlig barna 
våre. Investeringer fra private aktører er viktig, men vi ser også for oss at 
statlige, kommunale, eller fylkeskommunale midler kunne blitt øremerket til 
et slikt formål. Alt som kan bidra til effektivitet og læringsglede i skolen er 
positivt med hensyn til at politikerne kan løsne litt på pengesekken. I tillegg 
vil appen gjennom digitalisering av læring bidra til at det vil bli brukt mindre 
trær som går i tråd med det Hidden allerede står for og det vi alle streber 
etter, bærekraft. Vi er derfor optimistisk når det gjelder å få finansiert 
utviklingen av “Hidden School”.
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Hvordan fungerer 
“Hidden School”- appen?

“Hidden School” skal følge læreplanen, og følge læringsmålene i hvert fag. Appen skal ha 
en inndeling i ulike vanskelighetsgrader/nivåer, slik en kan skille mellom klassetrinnene. 
Læreren skal også kunne styre appen i en læremodus, slik at han/hun kan tilpasse innhold-
et til sin klasse. 

For å få et innblikk i hvordan denne appen skal fungere, har vi valgt å bruke naturfag som et 
eksempel.  
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Eleven åpner appen, går inn i naturfagdelen, og velger et underpuknt angitt 
av lærer. Telefonen holdes mot en flate, for eksempel pulten, og eleven tryk-
ker på stedet der visualiseringen er ønsket å foregå. Dette fungerer akkurat 
som i demoen med trollet i Hidden AR. 

(Hidden AR, 2019)
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Eleven åpner appen, går inn i naturfagdelen, og velger et underpuknt angitt 
av lærer. Telefonen holdes mot en flate, for eksempel pulten, og eleven tryk-
ker på stedet der visualiseringen er ønsket å foregå. Dette fungerer akkurat 
som i demoen med trollet i Hidden AR. 

• Oppbyggingen av dyre- og planteceller

Det kan for eksempel dukke opp et dyr inne i appen. For eksempel en gaupe. 
Gaupen står på pulten til eleven og eleven kan studere gaupen nærmere. 
En kan velge om en først bare vil studere dyret eller trykke på spørsmål og 
forklaringer underveis. Eleven skal kunne gå så inngående inn i dyret at en 
kan ta av pelsen, se på indre organer, videre til bare skjelettet og anatomien, 
for så å gå helt ned på celle og atomnivå. Videre kan det utforskes hvor 
dyret holder til, hva det spiser, og litt historie rundt hvor det stammer fra, og 
hvor det holder til rent geografisk.

• Planteriket

Eleven får en liste med frø der en kan velge ett og ett frø, “kaste” frøet ned 
på pulten, også vokser det opp en bestemt plante fra pulten eller fra en 
annen valgfri flate. Blomsten vokser fra frø til fullvoksen plante på noen få 
eller flere minutter (valgbart), så en kan følge med hele utviklingsprosessen 
til blomsten/planten/treet. Også her får en utforske hvor planten holder til, 
hva den trenger for å overleve, hvor den stammer fra og andre koblinger til 
resten av verden.

Etter eleven har studert og lekt seg med oppbyggingen og anatomien til 
dyret/planten, kan han/hun klikke seg til avslutningsdelen som består av 
en quiz. Når quizen er bestått åpnes nye dyr og planter klar til å utforsk-
es, og for hvert nye steg som åpnes kommer en nærmere fullføringen av 
læremålet i faget.(Google, u.å)



13

Videreutvikling av 
«Hidden School»- appen

I arbeidet med dette kom vi også opp med en ide basert på underholdning-
sappen “Hay Day”. Eleven får sin egen gård å passe på. For hver quiz eleven 
besvarer om et dyr eller plante, så får eleven det dyret eller planten inn på 
gården sin. Jo fler besvarte quizer, jo større blir gården. For å skape ytterlig-
ere konkurranse kan det kanskje være slik at hvis eleven får en anmerkning, 
som for eksempel å komme for sent, så mister han/hun enten et dyr eller en 
plante, og må ta quizen på nytt for å få tilbake dyret/planten. 

Konklusjon
Med Hidden School vil vi få selv de mest uinteresserte og utbrente elevene 
til å ville gå på skolen, og ikke bare være til stede, men faktisk delta og få en 
morsom og lærerik skolehverdag. Vi tror det er på høy tid å implementere 
en miks mellom ny teknologi og den tradisjonell læring i skolehverdagen. 
Hvis vi ikke starter dette prosjektet nå, så vær sikker på at noen andre vil 
komme oss i forkjøpet.
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