
Eksamensgruppenr: V2024788384 

 

1 
 

 

 

Augmented Reality via museer og 

folkeskoler  

1. semester 

_________________________________________________________________________________ 

Eksamensgruppenr: 

 

V2024788384 

 

Projekttitel: 

 

Augmented Reality via museer og folkeskoler 

Gruppens medlemmer: 

 

William Grynderup Klindt, Luchas Nickolaj 

Schmidt, Sofie Skotte Trampedach, Emilie 

Louise Allerslev Halkier 

 

Vejleder: Henning Christiansen 

Hold: HumTek-C 

Dato: 20. december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensgruppenr: V2024788384 

 

2 
 

In this paper, we want to investigate the use of Augmented Reality in 

educational settings. We hypothesize that schools in Denmark do not have the same 

opportunities to visit and explore museums due to the great distance. Therefore, we want to 

explore the possibilities in designing a program that can solve this issue. To make a useful 

program for schools that displays culture and art, we have analyzed and examined the studies 

regarding the use of Augmented Reality in educational settings and explored learning 

theories. We analyze the effects and consequences of Augmented Reality to get the best 

outcome for our software. This report shows two prototypes we have developed based on the 

studies that are examined and interviews with relevant experts. We concluded that 

Augmented Reality has a huge potential in educational settings. 
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Indledning 
De danske folkeskoler har ikke de samme muligheder for at besøge landets 

kunstinstitutioner. Skoler med stor afstand til museer, har derfor ikke de samme muligheder 

for at opnå de samme kulturoplevelser, som folkeskolerne med kort distance til forskellige 

kulturinstitutioner. Hvordan kan skoler benytte sig af Augmented Reality til at forsøge at løse 

denne problemstilling? Augmented Reality har en række læringsmæssige kvaliteter, som denne 

rapport vil tage fat i. Fordele og ulemper ved implementeringen af Augmented Reality i 

folkeskolen bliver diskuteret, samt hvilke konsekvenser teknologien kan have på elevernes 

læringsprocesser. 

Vi har designet et program, der forsøger at løse problematikken vedrørende 

tilgængeligheden. Denne rapport beskriver designprocessen bag programmet, og tager 

udgangspunkt i en række metoder fra fagene: Design og Konstruktion, og Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. 

Afsluttende vil rapporten konkludere på indførelsen af designløsningen i 

folkeskolen, og hvilke effekter Augmented Reality (AR) kan have på eleverne i de danske 

folkeskoler. 

Problemfelt 

I dette projekt ønsker vi at undersøge behovet for en teknologi, der vil forsøge at 

forbedre tilgængeligheden for kunst og kultur i folkeskolen. Vores hypotese er, at landets 

folkeskoler ikke har de samme muligheder for at besøge landets museer, da det afhænger af 

museernes og folkeskolernes placering.  Det betyder derfor, at nogle folkeskoler har dårligere 

forudsætninger for at kunne besøge museer end andre, da afstanden mellem institutionerne er 

for stor. Det kan fører til tidsmæssige problemer for folkeskolen, da de skal bruge en stor del 

af undervisningstiden på transport. Dette er et problem da læring og oplevelsen af kunst og 

kultur derfor bliver begrænset af afstand. De danske folkeskoler skal have lige mulighed for at 

kunne arbejde intensivt og interaktivt med kunstartefakter fra museer og udstillinger, uanset 

hvor folkeskolen eller museet er placeret. 

Samtidig har vi en hypotese om, at den traditionelle undervisningen af kunst og 

kultur i folkeskolen ikke har forandret sig gennem de sidste mange år. Undervisningen består 

stadig primært af en lærer, der præsenterer kunsten. Dette fører til vores anden problematik der 

omhandler, børn og unges udfordringer ved at holde koncentrationen i skolen. Undervisningen 

foregår som envejskommunikation, hvilket er den traditionelle undervisningsform i de danske 
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skoler (Rosenkilde, C., et al., 2019, s. 2). Folkeskoleklasserne indeholder mange elever, og det 

kan være svært for læreren at holde klassens samlet fokus. En af årsagerne til dette kan være 

fordi eleverne ikke synes undervisningen er spændende eller fordi eleverne har forskellige 

måder at lære på. 

COVID-19 pandemien medfører yderligere begrænsninger for 

klasseekskursioner til museer og kulturinstitutioner. Folkeskolerne og museerne er underlagt 

restriktioner fra regeringen, hvilket er med til at umuliggøre museumsbesøg. Man kan derfor 

argumentere for, at behovet for et program, der gør det muligt at se kunstartefakter på sin 

smartphone, aldrig har været mere relevant end nu. Programmet er derfor relevant for skolerne, 

men det er også aktuelt for personer, der ønsker at opleve kunst på trods af COVID-19 

restriktioner og nedlukningen af samfundet. 

Vi ønsker derfor at undersøge mulighederne for et program, der kan flytte 

folkeskolernes museumsbesøg ind i deres eget klasselokale. Dette kan give skolerne mulighed 

for at opleve malerier og andre kunstartefakter som på et museum. Eleverne kan få en unik 

mulighed for at opleve kunst de ikke havde adgang til før, fordi de netop er langt væk fra 

museet. 

Som et resultat af dette er vi kommet frem til følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan Augmented Reality i undervisningen gøre kunst og kultur mere tilgængeligt og 

tiltrækkende i folkeskolen? 

Arbejdsspørgsmål 

 Redegør for Augmented Reality? 

 Hvordan kan man bruge Augmented Reality i undervisningen? 

  Hvilke konsekvenser kan Augmented Reality som et undervisningsredskab have for 

folkeskoleelever? 

Semesterbinding 

Den primære semesterbinding for dette semesterprojekt skal forankres i 

dimensionen Design og Konstruktion. Igennem Design og Konstruktion kurset har vi fået en 

grundlæggende forståelse, for designtækning og processer. Vi har lært om metoder som 

Coloured Cognitive Map og den iterative designproces, som bruges til evaluering og udvikling 

af design. Disse to begreber er centrale i kurset Design og Konstruktion. Vi har valgt at designe 

et program, der gør det muligt for folkeskoleelever at opleve kunst og kultur i deres 
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klasselokale, ved hjælp af Augmented Reality. Derfor kan vi bruge metoderne fra kurset til at 

optimere vores designløsning. 

Den anden dimension i projektet har vi valgt at forankre i dimensionen 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dette kursus har givet os en central forståelse af 

sammenspillet mellem teknologi og mennesker, samt hvilke følgevirkninger dette kan medføre. 

Gennem projektet har vi gjort brug af etnografiske metoder til at udforme interviews og opsøge 

viden. 

Baggrundsviden 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for teknologien AR og komme med en 

definition af “The Mixed Reality” (MR) spektrum, der beskriver sammenhængen mellem AR 

og virkeligheden, samt en kort definition af Virtual Reality (VR). Derudover, vil vi også 

komme med en beskrivelse af, hvilke devices man kan anvende for at opleve AR. Ydermere, 

vil vi se på definitionen af nogle forskellige læringsteorier, der alle er relevante for dette 

projekt.    

Definition af Augmented Reality 

AR kan defineres som en teknologi, der bringer virtuelle objekter ind i den 

virkelige verden. Det virtuelle indhold får det til at virke som om det er til stede i den fysiske 

verden (Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 1). Forskere har defineret AR ud fra tre centrale 

karakteristika: “...this survey defines AR as systems that have the following three 

characteristics: Combines real and virtual, Interactive in real time, Registered in 3-D” (Azuma, 

R., T., 1997, s. 2). Teknologien opfylder derfor tre basale funktioner: en kombination af den 

virkelige og den virtuelle verden, interaktion med realtid og en nøjagtig registrering af virkelige 

og virtuelle 3D-objekter. I takt med den teknologiske udvikling, vil programmører finde nye 

måde at videreudvikle teknologien på. Mange forskere pointerer, at AR er en oplevelse, idet 

man placerer virtuelle objekter i den virkelige verden. Man kan altså gennem kameraet på et 

device se virtuelle objekter, der ikke findes (Craig, A., 2013, s. 1-38). 

Der er derfor ikke en konkret beskrivelse af hvad AR præcist er, da AR-teknologi 

er i konstant udvikling (Wu, H.-K., et al., 2013, s. 42). 
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(Kilde: Lasse Lønborg, 15.12.2020) 

Former for Augmented Reality 

Ifølge Dunleavy M., et al. (2014, s. 735) skelnes der mellem to former for AR-

teknologi, som er tilgængeligt for undervisningen: “location-aware” og “vision-based”. Vision-

based AR fungerer ved, at det virtuelle indhold bliver aktiveret når brugeren peger devicets 

kamera hen mod en markør eller et fysisk objekt. Dette bliver også kaldt en “AR-trigger“ og 

kan f.eks. være en QR-kode eller et 2D-objekt. I kontrast findes der location-aware AR, hvor 

brugeren bevæger sig rundt i et fysisk rum. Det virtuelle indhold bliver aktiveret ved brug af et 

device, som har en indbygget GPS-funktion. Denne form for AR er den mest udbredte i 

undervisningen (Buhl, M., & Rahn, A., 2015, s. 3). Dunleavy M., et al. (2014, s. 735) pointere 

at ved hjælp af navigation bliver den fysiske verden augmenteret med virtuelle objekter. 

Dunleavy M., et al. (2008, s. 740) nævner at valg af placering og det fysiske miljø 

omkring sig er væsentligt, når man skal gøre brug af location-aware AR, da det kan være 

altafgørende for brugerens oplevelse. Her bliver der beskrevet to former for AR med henblik 

på lokation og placering: “place-dependent” og “place-independent”. Place-dependent betyder 

at AR-oplevelsen er bygget op omkring et bestemt fysisk område, hvor det virtuelle indhold 

udnytter sig af den fysiske placerings kontekst såsom arkitekturen, historien eller geografien. 

Place-independent skal forstås på den måde, at AR-oplevelsen ikke er afhængig af et bestemt 

fysisk miljø, men tværtimod designet til at blive anvendt i alle slags områder, der har 

tilstrækkelig plads (Dunleavy M., & Dede C., 2014, s. 740). 
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Definition af Mixed Reality 

Der findes forskellige niveauer eller taksonomier af AR alt efter hvor meget af 

virkeligheden, der er augmenteret.  Milgram, P., et al. (1994) har beskrevet de forskellige 

niveauer ved hjælp af begrebet “virtuality continuum”, der er en beskrivelse af rækkevidden 

fra fuldkommen virkelig til fuldkommen virtuelt (Craig, A., 2013, s. 30). 

 

(Kilde: Craig, 2013, s. 30) 

Milgram, P., (1994) mener, at alt det, der er mellem den fuldkommen virkelighed og det 

fuldkommen virtuelle er det, der bliver beskrevet som “Mixed Reality” (MR). MR kan 

defineres som en situation hvor den virkelige verden og den virtuelle verdens objekter fremstår 

side om side (Wu, H.-K., et al., 2013, s. 2). MR er dannet af AR og Augmented Virtuality 

(AV). Den primære forskel mellem AR og AV handler i høj grad om, at AR indeholder mere 

fra den virkelige verden end fra den virtuelle. AR tilføjer virtuelle objekter til den virkelig 

verden modsat AV, der handler om at man tilføjer virkelige elementer til den virtuelle verden 

(ibid., s. 2). 

Virtual Reality (VR) bliver ofte nævnt i sammenhæng med AR, og omvendt, da 

de begge bærer præg af de samme funktioner. VR fungerer ved, at brugeren befinder sig i et 

helt virtuelt miljø eller en simulation, hvor alle elementer er augmenteret til virtuelle objekter. 

Brugeren får oplevelsen af, at de er til stede i en virtuel simulation (Craig, A., 2013, s. 23).    

Augmented Reality devices 

Som nævnt ovenstående er AR-teknologien i konstant udvikling, derfor er det 

blevet lettilgængeligt at anvende AR igennem en bred vifte af devices, såsom en applikation 

på en smartphone (Huang, K-T., et al., 2019, s. 105). 

Ifølge Geroimenko, V. (2020) har programmører udviklet adskillige 

softwareprogrammer, som har gjort det muligt at designe og udvikle ens egne AR-programmer, 

trods for ens begrænset programmeringserfaringer. Geroimenko, V. (2020) kalder programmer 

lavet til udvikling af AR for: "AR Software Development Kits". Fordelen ved dette er, at 

udviklere kan anvende typiske løsninger og genveje, som førhen er blevet lavet i stedet for at 
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løse typiske problemer selv. Geroimenko, V. (2020) hævder at AR Software Development Kits 

har udviklet sig markant i de seneste to årtier, samt at majoriteten af AR-applikationer, som er 

blevet undersøgt, er blevet udviklet til at kunne bruges på en smartphone igennem en 

applikation. 

Et eksempel på dette kan være programmet Unity. Unity er en af de førerende 

platforme indenfor oprettelse og drift af “Realtime 3D” skabelser. Unity bliver brugt til f.eks. 

spildesign, arkitektur og kunst. Unity leverer en række softwareløsninger, der gør det muligt 

for enhver at begynde at designe spil eller scener uden nogen programmeringserfaring 

(Technologies, 2020). ”Packages” fra Unity gør det muligt at arbejde med et AR-kamera, i de 

scener man designer (Bilag 1). 

Disse programmer har blandt andet resulteret i, at man har mulighed for at 

anvende AR-teknologi, som en form for værktøj i undervisningen, ved brug af et device med 

et indbygget kamera. Man har brug for et device, der understøtter ARkit eller ARcore, som er 

to forskellige AR Software Development Kits. Eksempelvis skal iPhones iOS version være 

version 11 eller højere. Over 91% af iPhone brugere har version 11 eller højere. Androids 

styresystem skal have version 6 eller højere. På nuværende tidspunkt har 74% af Android 

brugere version 6 eller højere (Geroimenko, V., 2020, s. 5-7). På denne måde kan man 

individuelt skabe sin egen AR-oplevelse, eller downloade en AR-applikation ned på sit device. 

En ideel funktion til brugen af AR, er teknologien Light Detection and Ranging (LiDAR), som 

bliver anvendt i de nyere versioner af smartphones og tablets. LiDAR er en teknologi, som kan 

lave en grundig måling af distancen mellem objekter ved brug af laser. Dette vil have stor effekt 

på brugen af AR i fremtiden, da man kan scanne sine omgivelser mere præcist via devicet 

(Lowe. M., 2020). 

På den anden side, er en smartphone kun én af de devices, som giver muligheden 

for at opleve AR. Kesim, M., & Ozarslan, Y. (2012) fremhæver også i deres undersøgelse, at 

der er flere hardwareteknologier, der kan anvendes til at augmentere ens omgivelser. Flere 

studier referer til dem som “wearables“, som i denne forstand kan forstås som en teknologi du 

bærer (Buhl, M., & Rahn, A. 2015, s. 3). Kesim, M., & Ozarslan, Y., (2012) pointere at AR og 

VR kan bruge nogle af de samme wearables, og de eksemplificere to af de teknologier: Head-

mounted Displays og Pinch Gloves (Kesim, M., & Ozarslan, Y., 2012, s. 2-6). 

Head-mounted Displays er en skærm du har foran et eller begge øjne. Denne 

skærm er forbundet med en hjelm du kan bære på hovedet. Skærmen er et transparent spejl og 
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er en form for linse for ens øje. Dette giver mulighed for at man kan se de fysiske omgivelser 

igennem linsen, samtidige med at virtuelt og grafisk indhold bliver spejlet ind i brugerens øjne. 

Det virtuelle indhold vil give oplevelsen af, at det er til stede i det fysiske rum (ibid.). Mange 

store internetgiganter, som f.eks. Microsoft, har fabrikeret disse devices (Geroimenko, V., 

2020, s. 6-7). 

 

(Kilde: Kesim, M., & Ozarslan, Y., 2012, s. 2) 

Pinch Gloves er en ny teknologi, som bruger ens bevægelse til at kontrollere og 

interagere med 3D-simuleringer. Pinch Gloves er en handske med indbygget sensorer i hver 

fingerspids, som vil registrere kontakt mellem bevægelsen af ens fingre og det virtuelle 

indhold. Med denne form for teknologi kan man rykke, løfte og kontrollere virtuelt indhold, og 

det giver en udvidet AR-oplevelse (Kesim, M., & Ozerslan, Y., 2012, s. 4). 
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(Kilde: Kesim, M., & Ozarslan, Y., 2012, s. 4) 

Definition af læringsformer 

At lære er en essentiel ting for mennesket og en af de ting, der adskiller os fra 

andre skabninger. En generel definition af læring kommer blandt andet fra Illeris, K. (2019), 

der definerer det som: ”enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig 

kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring” (Illeris, 

K., 2019, s. 9). 

Mennesker lærer gennem hele livet. En af de mest kendte formuleringer om dette 

er den Schweiziske biolog og psykolog Jean Piaget. Piaget mener, at alle gennemgår de samme 

stadier af kognitiv udvikling og derfor formulerede han fire stadier, der beskriver den kognitive 

udvikling gennem hele livet (Martin, D. J., & Loomis, K.S., 2013, s. 77). 
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(Kilde: Martin, D. J., & Loomis, K. S., 2013, s. 77) 

Ovenstående tabel er en kort opsummering af de fire stadier. For dette projekt er de to sidste 

stadier de mest relevante. Altså den konkret-operationelle periode og den formelt-operationelle 

periode. Grunden til dette er, at fokusset for projektet ligger på folkeskoleelever. Den konkret-

operationelle periode foregår når barnet er omkring de 7-11 år. Et karaktertræk ved dette stadie 

er, at barnet i høj grad gør brug af sine sanser til at lære (ibid., s.78). De er nødt til at se, høre 

eller røre for at få mest ud af undervisningen. Den formelt-operationelle periode foregår fra 

barnet er omkring de 11 år og gennem resten af livet. Et af karaktertrækkene ved dette stadie 

handler om, at man nu i højere grad har mulighed for at kunne tænke abstrakt uden at have et 

konkret eksempel. For eksempel muligheden for at kunne forestille sig hvordan verdenen ville 

være uden tyngdekræften (ibid.). Piaget mener, at muligheden for at kunne tænke formelt-

operationelt er det ultimative mål i menneskets intellektuelle udvikling (ibid.). Udover, at 

formulere de fire stadier for kognitiv udvikling beskrev han også, hvordan ny viden opbygges 

ved hjælp af menneskers “konstruerende handlinger”. Det er byggestenene til konstruktivisme 

(Konstruktivisme – En Teoretisk (Og Praktisk) Tilgang Til Læring – Blivklog, n.d.). I grove 

træk handler konstruktivisme om, at: ”den lærende selv skal være aktiv for at læring finder 

sted. Det er ikke nok, at læreren taler og eleven lytter”(ibid.). Den lærende, i dette tilfælde 

eleven, skal derfor deltage aktivt for at få noget ud af undervisningen. 

Psykologen og LOGO-forskeren Seymour Paperts har formuleret en videre 

udvikling af Piagets teori, der bliver kaldt konstruktionisme. Hovedprincippet i hans teori er 

centreret om, at: ”den lærende aktivt må konstruere og rekonstruere viden på basis af sine 

erfaringer” (ibid.). Samtidig ligger han vægt på, at konstruktionistiske læringsmiljøer skal være 

varieret i den forstand, at den lærende har mulighed for at opnå viden på forskellige måder. 

Både i forhold til undervisningsmaterialer, medier og IT (ibid.). I forlængelse af dette er det 

også relevant at se på den praksisbaseret læring, der handler om at undervisningen er: ”centreret 

omkring autentiske opgaver, reel produktion og praktisk arbejde” (Praksisbaseret Dannelse 

Og Læring Som Didaktisk Princip i FGU - FGU | Emu Danmarks Læringsportal, n.d.). 

Praksisbaseret læring handler om, at eleverne arbejder med virkelige opgaver, der på den ene 

side kan være med til at gøre almene perspektiver håndgribelige og meningsfulde. Samtidig 

kan den praktiske tilgang være med til at introducere eleverne til arbejds- og samværsformer, 

der kan være nyttige i uddannelses-, erhvervs- og samfundslivet (ibid.). 
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Der findes et utal af forskellige former for læringsteorier og hvordan mennesket 

lærer. Dette er kun et lille udpluk som er valgt, da det er de læringsformer projektet tager 

udgangspunkt i. 

Metodeafsnit 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg af metoder og hvordan vi benytter dem 

i vores projekt. Vi vil starte med en redegørelse af forskellige former for designtænkning med 

udgangspunkt i Herbet Simons, “Intelligence, Design, Choice” (IDC), Stefan H. Thomke 

“Experimentation Matters” og Donald Schön, der beskriver den iterative designproces, som 

har fokus på design som en reflekterende praksis. Vi har også gjort brug af kvalitative 

interviews for at finde belæg for vores program. Til at finde løsninger på vores problem har vi 

gjort brug af Coloured Cognitive Mapping, der er en visuel metode til at finde årsager, 

konsekvenser og løsninger på problemet. For at give en visuel beskrivelse af brugerens vej 

gennem vores program, har vi valgt at bruge det Storyboard, som vi udarbejdede i forbindelse 

med vores Design og Konstruktion eksamen (Design og Konstruktion eksamen: Halkier, E., et 

al., 2020) Dernæst vil vi komme med en diskussion af de valgte metoder og konkludere på, 

hvordan de har hjulpet os i vores projekt. 

Designtænkning 

Der findes flere definitioner og former for begrebet designtænkning. Herbert 

Simon ser designtænkning som det at skabe artefakter (Simon H. A., 1996, s. 106-109). Ifølge 

Simon, handler designprocessen om skabelsen af et artefakt og behovet for det. Forskeren 

mener også, at alt design er menneskeskabt og er et fysisk produkt, der opfylder et behov. 

Desuden hævder han, at designtænkning er bygget op om den klassiske beslutningsproces 

“Intelligence, Design, Choice”: først indsamles viden, så designes forskellige løsninger og til 

sidst vælges den løsning, der bedst opfylder behovet (ibid.). Han fokuserer altså på at designe 

flere forskellige løsninger og dernæst vælge den designløsning han mener bedst kan opfylde 

behovet. 

Et andet relevant synspunkt på designtænkning kommer fra Stefan H. Thomke. 

Han hævder, at det er essentielt at eksperimentere og fejle tidligt i designprocessen, da alt 

designvidenskab centraliserer sig rundt om den viden man får når man lærer af sine fejl: 

“Experimentation encompasses success and failure; it is an iterative process of 

understanding what doesn’t work and what does. Both results are equally 



Eksamensgruppenr: V2024788384 

 

15 
 

important for learning, the goal of any experiment and of experimentation 

overall” (Thomke, S. H., 2003, s. 2). 

Thomke beskriver altså at man er nødt til at fejle og eksperimentere for at opnå et godt design. 

Et tredje syn på designtænkning er Donald Schön, der påstår at man igennem en 

iterativ proces skaber erfaringer, får ny viden og på den måde kan man løbende forbedre sit 

arbejde og blive en “reflekterende praktiker” (Pries-Heje, J., 07/09-2020, egne noter) 

 

(Kilde: Rex, R., 02/09-2020) 

Man kan derfor sige, at en designproces kører i ring fordi man konstant får nye 

inputs og idéer til sit design og derigennem kan blive ved med at forbedre sit design. Den store 

forskel mellem Simon, Thomke og Schön handler i høj grad om, at Simon har fokus på 

artefaktet modsat Thomke og Schön, der i højere grad ser designtænkning som en 

læringsproces. 

Designprocessen for dette projekt har dog været vendt en smule på hovedet, da 

vi startede med at have en idé til en løsning og dernæst har fundet frem til behovet for vores 

løsning. En af årsagerne til at den iterative designproces er relevant for netop dette projekt 

handler om, at man designer et produkt, der skal bruges af andre mennesker. Et design er næppe 

fuldkommen ved første prototype og det er derfor nødvendigt at gennemgå designprocessen 

flere gange, så man ender med det bedst mulige produkt. Den iterative proces har vi blandt 

andet benyttet os af til at lave to forskellige prototyper, der i udgangspunktet kan det samme, 

men er designet på hver deres måde og som kræver forskellige evner af brugerne. Samtidig er 

det også to forskellige oplevelser man får ud af vores prototyper, selvom idéen bag dem er den 

samme.  I den første prototype er skulpturerne placeret i det lokale man befinder sig i og man 

kan derfor fornemme virkeligheden. Den anden prototype består af et virtuelt lokale, der skal 

forestille et museum hvor skulpturerne er placeret i. Her kan man fornemme virkeligheden 
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gennem de vinduer, der er lavet. I overensstemmelse med den iterative designproces er 

meningen, at vi skal ud og teste prototyperne af på elever og lærere og dernæst vende tilbage 

og revurdere vores prototyper. Dette er også med til at sikre, at vores program bliver så 

brugervenligt som muligt. 

Kvalitative Interviews 

En af de metoder vi har valgt at benytte os af, er den kvalitative metode. Den 

kvalitative tilgang går i dybden med få informationer, da den tager udgangspunkt i få personer 

og deres holdninger (Bille, M., 14.10.2020, egne noter). Denne metode bruges ofte til at 

italesætte den interviewedes holdninger og refleksioner i forhold til et givent emne. Det 

kvalitative interview gør det også muligt at vurdere de interviewedes værdier ud fra flere 

perspektiver, da man kan vurdere personens følelser og meninger – læse imellem linjerne. 

De kvalitative interviews har derfor i høj grad været med til at give os en indsigt 

i hvordan vores program kan bruges af andre, og hvilke faktorer der skal til før 

folkeskoleklasser synes det er spændende og et behov i klasseundervisningen. Samtidig har vi 

også fået et indblik i museers holdning til teknologien og blevet inspireret til hvordan man kan 

bruge vores program på måder vi ikke selv havde overvejet. Derudover, var det kvalitative 

interview oplagt, da det gav os mulighed for at give en dybdegående forklaring af vores 

program, samt vise vores prototyper. 

Bestyrelsesformanden for Ny Carlsbergfondet 

For at få et museums perspektiv på vores designløsning og vores idé, 

interviewede vi bestyrelsesformanden for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen. Vi 

interviewede hende den 4. november på Ny Carlsbergfondets kontor i København. Formålet 

med vores interview var at få et museum, som Ny Carlsberg Glyptotekets, holdninger til et 

program som vores, og om det kunne have nogle konsekvenser for museet. Samtidigt var vi 

nysgerrig på, om museer allerede var i gang med at anvende teknologi, såsom AR, på deres 

museer og om de har interesse for det. Christine er forhenværende direktør for Ny Carlsberg 

Glyptoteket og har derfor forståelse for hvordan museer fungerer og det var oplagt at interviewe 

hende (bilag 2). 

Christine var meget positivt over for vores idé og gennem uddybende spørgsmål 

og en præsentation af vores storyboard, gav hun også forslag til hvordan vores program kan 

bruges til forberedelse af et museumsbesøg. Hun nævnte ud fra sine egne oplevelser at det at 

have set et kunstværk i forvejen, kun kan være en fordel. Hun tror på, at vores program kunne 

være med til at forstærke den virkelige- og sanselige oplevelse, hvis man endelig kom ud og så 
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det fysiske kunstværk. Christine pointere også, at hun ikke frygtede at et program som vores 

ville “stjæle” deres besøgende. Hun så det som en mulighed for at give en unik 

museumsoplevelse til de besøgende, der ikke har mulighed for at besøge museet af forskellige 

årsager, såsom stor distance mellem museum og den besøgende. 

I forlængelse af vores interview med Christine fik vi mailen til samlingschefen 

for Ny Carlberg Glyptoteket, Rune Frederiksen, så vi fik muligheden for at stille ham et par 

spørgsmål. Vores primære spørgsmål bestod i om hvorvidt han var interesseret i 3D-scanninger 

af deres kunst, om han var bange for at kunsten ville tage skade af det og hvad det vil kræve at 

3D-scanne deres samling (bilag 3). 

Multimediepædagog på Fulgsanggårdsskolen 

Da vores designløsning skal laves til folkeskolen, var det vigtigt for os at få nogle 

interviews med nogle folkeskolelærere. På grund af COVID-19, var det dog kun muligt at få 

ét interview sat i stand. Vi interviewede multimediepædagogen Christian Randby Toft, der er 

pædagog på Fulgsanggårdsskolen i Virum. Han står for programmeringsundervisningen og 

fungere som IT-vejleder. Vi interviewede ham d. 6. november på skolen. Vores mål med 

interviewet var at få en lærers perspektiver og holdninger til teknologi i folkeskolen. Vi ville 

gerne høre hans mening om vores program og om han kunne se et behov for det i folkeskolen. 

Samtidig var det vigtigt for os at få noget viden om hvordan teknologi bruges på nuværende 

tidspunkt. Samt lærerne og elevernes tilgang til brugen af teknologi. Det var oplagt at spørge 

ham hvordan han mente et eventuelt design skulle se ud og, om der er særlige ting vi skal være 

opmærksomme på (bilag 4). 

Under vores interview med Christian kunne vi bekræfte, at der er et ønske om 

vores program i undervisningen, da det giver en anderledes måde at undervise sin klasse på. 

Christian har selv haft erfaring med projekter, der tager udgangspunkt i ny teknologi. 

Fuglsanggårdsskolen havde sammen med Aurasma, lavet et projekt der tog udgangspunkt i 

QR-koder på skolebøger. Disse bøger ville vise videoer af eleverne, der anmeldte en specifik 

bog og Christian forklarede hvordan dette projekt havde været en stor succes. Eleverne var 

meget begejstret for projektet, og det viste sig at have en positiv læringsmæssig og kreativ 

effekt på eleverne. Projektet resulterede i, at Christian nu selv leder efter nye AR-

læringsprogrammer til eleverne. 

Christian gav derfor udtryk for, at der var et behov for vores designløsning. Han 

forklarede at de er privilegeret, da de kun bruger en halv time på transport når de skal ind til 
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byen, og at andre fjerntliggende skoler har et større problem ift. tid og transport end 

Fuglsanggårdsskolen. 

Coloured Cognitive Map 

Coloured Cognitive Map er en metode, der blev introduceret i Design og 

Konstruktion kurset og er lavet af John R. Venable og Jan Pries-Heje. Dette er en 

viderebygning af metoden Cognitive Maps og Causal Maps. Cognitive Maps blev introduceret 

af Colin Eden i 1988 og viser konsekvenser og forklaringer af problemer og konstruktioner. I 

1998 lavede Colin Eden og Fran Ackermann metoden Causal Maps (Pries-Heje, J., et al. 2020 

s. 3). Coloured Cognitive Map bruges i Design Science Research, der skal give en klarhed 

omkring en problemstilling og løsningen til problemstillingen. Problemkortet er opbygget 

således, at der er en midter-“node”, der beskriver det designproblem man har. Under og over 

dette vil der være flere noder, som skal forestille at være årsager og konsekvenser til 

designproblemet. Årsagerne under designproblem “noden” og konsekvenserne over. Her får 

man et klart syn, på hvilket slags problem man har at gøre med. Man kan allerede nu skabe et 

billede af, hvad der ligger til grund for konsekvenserne og årsagerne, da de kan føre til flere 

effekter (Pries-Heje, J., 14.9.20, egne noter). 

 

(Kilde: CCM fra Design og Konstruktion eksamen, Halkier, E., et al., 2020) 

I de forskellige noder beskriver man således også det “omvendte” af en 

konsekvens, f.eks. “ikke nok bemanding... tilstrækkelig bemanding”. Herefter vender man 
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kortet om, det vil sige at kortet nu bliver løsningsorienteret. De nye noder (grønne) bliver nu 

til løsninger, mål og altså det omvendte af de noder, man skrev i det problemorienterede kort. 

Konsekvenserne (røde) bliver til positive effekter (grønne) og årsager (røde) bliver til løsninger 

(grønne). Efter dette, ender man med bud på forskellige designløsninger af sit problem (Pries-

Heje, J. 14.9.20, egne noter). 

Således blev Coloured Cognitive Mapping, lavet i forbindelse med eksamen i 

Design og Konstruktion, brugt i vores projekt (Design og Konstruktion eksamen, Halkier, E., 

et al. 2020) Dette har vi brugt for at få en visuel forestilling af vores problem, der kan være 

med til at oplyse alternative designløsninger vi endnu ikke havde overvejet. Vi har altså brugt 

metoden i forbindelse med at finde frem til, hvordan vi gør kunst og kultur lettilgængelig for 

folkeskoleelever. Her blev vi både klogere på årsager som tid, transport, COVID-19 mv. men 

også konsekvenserne af dette. Disse konsekvenser var blandt andet ingen museumsbesøg, 

manglende kreativitet og kulturforståelse hos folkeskoleelever. Vi har gennem Coloured 

Cognitive Map, kunne strukturere vores arbejde på baggrund af de problemer, konsekvenser 

og årsager, der er til grund for vores reelle problem. Det vi har fået ud af Coloured Cognitive 

Map er at forstå værdierne bag problemet og sammenligne forskellige logiske og potentielle 

midler til at løse problemet. 

Storyboard 

I Design og Konstruktion lærte vi også om storyboards som en metode, der er 

skabt til at skabe overblik og visualisere et projekt. Teknikken stammer fra filmens verden, 

hvor instruktører og forfattere som Alfred Hitchcock og Walt Disney dannede overblik ved 

brug af billeder og tegninger til at skabe forståelse af den kronologiske rækkefølge af historien. 

I al enkelthed går storyboardet ud på, at designeren visualiserer hvert enkelt skridt for 

produktet. Med dette værktøj bliver udefrakommende, kunder eller målgruppen, præsenteret 

for produktets funktion og slutprodukt – uden at det kræver en færdiglavet prototype. Herved 

kan man med fordel komme med ændringer indtil produktet skal testes (Pries-Heje, J., 

06.10.2020, egne noter). 

I produktionen af storyboardet (Design og Konstruktion eksamen, Halkier, E., et 

al. 2020) startede alle gruppemedlemmer med at skabe deres forestilling af, hvordan brugeren 

skal benytte sig af produktet. Vi forsøgte at tilføje så mange scenarier som muligt, for at 

præcisere produktets funktion og brugervenlighed. Efterfølgende udvalgte vi de bedste billeder 

og satte dem sammen til én sammenhængende fortælling. Herefter skitserede vi tegninger, som 
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ville give billederne tydelige visuelle fortællinger, der vil gøre det let forståeligt at læse 

storyboardet. 

Storyboardet er en kreativ fremgangsmåde til at udvikle et design. Vi har brugt 

metoden til at visualisere brugerens rejse gennem vores program (bilag 5). I storyboardet 

beskrives faserne hvor læreren opdager og downloader programmet, til hun underviser eleverne 

med programmet og til sidst, hvor hun afrunder sin undervisningen og afslutter programmet. 

Dermed kan vi let præsentere vores idé for udefrakommende, som f.eks. ved vores interview 

med Christine Buhl Andersen, hvis forståelse og interesse for projektet efter fremvisningen af 

storyboardet var blevet forøget. Metoden benytter vi derfor som præsentations- og 

feedbackmedie, for at samle informationer og input fra brugere eller eksperter, der kan bidrage 

til designet. Altså, et design-værktøj, der kan anvendes mens man er i gang med at lave sit 

design. Samtidig gjorde storyboardet os opmærksomme på, at det er vigtigt at vores program 

er simpelt og forståeligt så det kan benyttes af alle. 

Fejlkilder 

Man kan argumentere for, at vores kvalitative interviews ikke er objektive, da vi 

har personlige relationer til de interviewede. Vi valgte at kontakte Christian, fordi vi vidste at 

han har personlig interesse i AR- og VR-teknologi. Christian er også selv interesseret i at 

implementere AR som en del af undervisningen, og er derfor en fortaler for vores projekt. Han 

har selv gode erfaringer med AR, og tror på de positive effekter ved teknologien, hvilket gør 

ham mindre pålidelig, i forhold til at være en tilfældig objektiv folkeskolelærer. Vi valgte at 

interviewe Christian fordi han havde en personlig relation til en fra vores gruppe, og fordi vi 

vidste at han havde erfaring med AR, hvilket kunne være med til at understøtte vores projekt. 

Da vi satte interviewet i stand havde vi en forventning om, at Christian var folkeskolelærer. 

Det har dog vist sig, at han er multimediepædagog og underviser i programmering samtidig 

med, at han er skolens IT-ansvarlig. Han er derfor ikke folkeskolelærer, men han underviser 

elever og har stadig en forståelse for hvad, der er vigtigt at overveje når man skal designe et 

program. 

Årsagen til vi valgte at kontakte Christine er fordi hun er en bekendt af et 

gruppemedlem. Vi havde prøvet at kontakte både Statens Museum for Kunst og National 

Museet, men uden held. Derfor var Christine en oplagt mulighed, da sandsynligheden for at få 

et interview med hende var større, netop på grund af bekendtskabet. På trods af dette blev 

interviewet holdt i en objektiv tone og ud fra interviewet står det ikke klart at vi kender 

hinanden. 
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Grundet COVID-19 pandemien, har vi haft problemer med at få indført fysiske 

interviews med eksperter. Derfor har vi følt os nødsaget til at interviewe de personer som vi er 

bekendte med, da de har en langt større interesse i at mødes og gennemføre interviewet i person. 

Man kan også argumentere for, at det ville have været ideelt for os at have 

foretaget en kvantitativ undersøgelse eventuelt i form at et spørgeskema. I starten af projektet 

udformede vi et spørgeskema, der blev sendt ud til folkeskoler i Roskilde Kommune. Der var 

desværre kun få tilbagemeldinger og vi valgte derfor at fokusere på de kvalitative interviews. 

Havde vi også haft en kvantitativ undersøgelse havde det været muligt for os, at få en bedre 

triangulering på projektet og det ville med stor sandsynlighed have resulteret i at indsamle mere 

repræsentative data og empiri om emnet. 

Diskussion af metoder 

Der findes flere forskellige former for designtænkning og det er svært at udpege 

hvilken form for designtænkning, der er den bedste. I dette projekt har vi valgt at tage 

udgangspunkt i Simon, Thomke og Schöns tanker og idéer om designtænkning. Man kan sige, 

at Thomke og Schön på sin vis deler samme idé om designtænkning, da de i høj grad lægger 

vægt på den praktiske del af designprocessen. At man laver et produkt, går ud og tester det, 

dernæst vender tilbage til designprocessen og bliver klogere af den feedback man har modtaget 

fra dem man har testet produktet på. Dette er modsat Simon, da han i høj grad har fokus på at 

designe flere forskellige designløsninger og dernæst vælge den løsning, der på bedste vis 

opfylder det behov man ønsker at opfylde. De forskellige former for designtænkning har alle 

været relevant for vores projekt, men vi har primært taget udgangspunkt i Thomke og Schön, 

da vi tidligt i idéfasen havde løsningen på vores problem fastlagt. Netop derfor har det været 

mere relevant for os at skulle skabe vores program og komme ud og teste det for at finde ud af 

hvad vi kunne forbedre. Dog kan Simons form for designtænkning være relevant for projekter, 

der måske ikke er lige så fastlåst på deres design som vi har været. Samtidig skal man huske 

på, at de forskellige former for designtænkning supplerer hinanden og derfor ofte kan bruges i 

samme kontekst. 

Sammensætningen af de metoder vi har valgt at arbejde med giver os et bredere 

perspektiv og en grundlæggende base at arbejde ud fra. Metoder som Colored Cognitive Map 

giver os et indblik i hvilket udgangspunkt og fokusområder vi skal tage højde for i forhold til 

problematikken. I sammenspil med storyboardet har vi udarbejdet en idé, der kan omdannes til 

en prototype. Denne prototype har herved ledt til mere effektive kvalitative interviews, hvor vi 

lettere har kunne præsentere vores produkt for de adspurgte og fejlkilderne har givet os klarhed 
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over de mangler vi skal tages højde for. Kombinationen af metoderne har derfor givet os en 

opskrift på, hvordan vi vil sammensætte og udarbejde vores projekt. Herved har vi stadigvæk 

mulighed for at benytte os af den iterative designproces og kan i samspil med interviewene 

gennemarbejde vores program løbende. 

Delkonklusion 

Ved brug af storyboardet har vi fået indsigt i hvor vigtigt det er at designe vores 

program på en brugervenlig måde. Vores program er tiltænkt børn i folkeskoler, og lærere der 

skal kunne benytte vores teknologi på en lærerig og konstruktiv måde. Under produktionen af 

vores storyboard og vores kvalitative interviews, forstod vi vigtigheden i at designe vores 

program på en måde, hvor alle der benytter sig af programmet, har fuld forståelse for 

brugervejledningen der skal følge med programmet. Da vi interviewede Christian om vores 

program, forklarede han os hvilke erfaringer de har fået ved brugen af AR i undervisningen. 

Her har vi fået indblik i hvordan eleverne håndtere forskellige former for teknologi, og hvordan 

folkeskolen er under konstant udvikling i forhold til indførelsen af forskellige former for 

teknologi, der kan forbedre undervisningen. Derfor har storyboardet og interviewene med 

Christine og Christian givet os indblik i, hvordan vi herfra skal gå fremad med vores projekt. 

Her benytter vi den iterative designproces, da den oprindelige plan for vores designløsning, har 

været under konstant revurdering ved anvendelse af henholdsvis de kvalitative interviews og 

produktionen af storyboardet. Det har givet os indblik i hvordan vi herfra skal gå videre med 

vores projekt. Coloured Cognitive Mapping har været relevant at bruge for at få en forståelse 

for vores problem. Ud fra dette har vi kunne konkludere bestemte årsager og konsekvenser, og 

dermed også finde løsninger til vores problemstilling. Dette har været en stor hjælp til at 

udarbejde vores designløsning. 

Augmented Reality som læringsform 
I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan man kan bruge AR i forskellige 

sammenhænge. Vi vil se på hvordan AR kan bruges til at gøre den “almindelige” undervisning 

mere interessant, da det giver nogle andre muligheder. Samt undersøge hvordan AR kan bruges 

som et interaktivt undervisningsmiddel. Vi vil blandt andet tage udgangspunkt i brugen af AR 

på en sygeplejerskeuddannelsen i Danmark, og se hvordan designstuderende også har benyttet 

sig af brugen af AR. Dernæst vil vi komme med en analyse af brugen af AR i undervisningen 

og se på hvordan museer og andre kulturinstitutioner har benyttet sig af AR og andet teknologi. 
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Augmented Reality på sygeplejerskeuddannelsen 

AR er blevet brugt på danske uddannelser. Buhl, M. & Rahn, A. (2015) har 

skrevet en artikel, der beskriver og studerer et projekt om brugen af AR på 

sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. Her skulle de studerende lære om anatomi gennem AR 

ved brug af wearables, hvor effekterne af dette blev undersøgt (Buhl, M. & Rahn, A., 2015, s. 

2-3). Studiet bygger på vision-based AR hvor eleverne skulle studere lunger, der kunne ses 

gennem en tablet. Eleverne iførte sig en T-shirt med en AR-trigger, som aktiverer applikationen 

til at vise lungerne, når kameraet identificerer triggeren. Her kunne eleverne i grupper studere 

lungerne på en elev der var iført T-shirten (ikke elevens egne lunger, men virtuelle lunger) og 

dermed tilegne sig den relevante viden om lungerne (ibid., s. 3). Et andet forsøg i projektet var 

AR-triggers på papir printet ud, i stedet for et print på en T-shirt, der udløste AR-oplevelsen. 

Her blev det interessant at se hvordan eleverne brugte det aktiverede billede af en lunge, hvor 

AR-triggeren var på et papir i forhold til printet på en T-shirt. Det blev klart at eleverne brugte 

AR-oplevelsen på en anden måde end hvad der var påtænkt, da papiret var tiltænkt at klistre på 

maven, men eleverne begyndte at klistre papiret på væggen (ibid., s. 20). Dette viser at 

produktets formål ikke er tydeligt og derved kan eleverne misforstå eller bruge produktet 

anderledes. Dette er ikke nødvendigvis negativt, da artiklen lægger vægt på at eleverne skal 

kunne studere lungerne, farverne på dem og bevægelserne. En elev siger således om dette 

eksperiment: ”Det (AR) er rigtig godt i anatomi og fysiologi, da det er et svært fag at forstå – 

det ville kunne skabe en bedre forståelse for, hvordan tingene fungerer, når man kan visualisere 

det på den måde” (ibid., s. 17). Ud fra elevens holdning, ser det ud til at implementering af AR, 

har været en god og lærerig oplevelse. Da eleverne brugte produktet, var et problem den 

tekniske driftssikkerhed, hvor der var mulighed for at de virtuelle lungerne kunne forsvinde. 

Det viser sig altså at teknologiens driftssikkerhed skal være optimalt, for at et produkt som 

dette kan fungere i undervisning (ibid., s. 16). 

Eleverne fokuserede meget på den visuelle del og hvordan det kan 

komplimenterer tung læsning og hvordan svære fag, kan gøres mere interessante og forståelige 

gennem visuel læring (ibid., s. 17). Der bliver konkluderet i artiklen at der er et visuelt 

læringspotentiale ved brug af AR på sygeplejerskeuddannelsen og at dette optimerer den viden 

de studerende får. De fokuserer på at oplevelsen og projektet skal være problemløsende og 

invitere til dialog og samarbejde (ibid., s. 20). Eksperimentet understøtter idéen om 

implementering af AR på uddannelser og viser i praksis fordele og ulemper. Det vigtigste vil 

siges at være de studerendes holdning til implementeringen og de positive effekter. AR er altså 
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ifølge Buhl, M. & Rahn, A. (2015) en optimering og et hjælpemiddel til forståelse af teoretisk 

viden, der kan være læsetungt. Denne undersøgelse af implementering af AR på danske 

uddannelser giver en indsigt i hvordan uddannelser i det danske samfund kan optage og bruge 

ny teknologi og interessen indenfor dette. Studier omkring brugen af teknologi på uddannelser 

er vigtige for udvidelsen og produceringen af nye teknologier i undervisningen. 

Augmented Reality som kreativt produkt i skolen 

AR bliver allerede nu brugt i flere naturvidenskabelige fag samt kunst og kultur, 

som et hjælpemiddel eller som en visuel oplevelse til undervisning. Men det er endnu ikke 

blevet normalt at bruge nyere teknologier i undervisningen og vi ser det mest i eksperimenter 

eller undersøgelser, men ikke som ren daglig praksis i skoler (Oliveira da Silva, M.M., et al., 

2019, s. 2) Dog tyder det på at dette snart vil blive en realitet. Flere store firmaer har interesse 

i at arbejde med AR, for eksempel har Microsoft lanceret Hololens, som er en wearable, der 

bruger AR (ibid., s. 2). Eller applikationer som wikitude, Pokémon GO osv., der også bruger 

AR, enten med formålet af at tilegne sig viden eller til spil. Brugen af AR og lignende 

teknologier er altså i fuld udvikling. Man kan derfor undre sig over hvorfor denne teknologi 

ikke er blevet brugt hyppigere i undervisningen, når man ser eksempler på AR andre steder. 

Selvom AR primært bliver brugt i de naturvidenskabelige fag, kan man også se 

eksempler på brugen af teknologien i de kunstneriske fag (Geroimenko, V., 2020, s. 261). De 

kunstneriske fag kræver mange ressourcer, da man ofte skal lave et produkt. Derfor kan AR 

give muligheden for at undersøge og studere sit design før det udføres i virkeligheden. 

Geroimenko, V. (2020) beskriver en kvalitativ undersøgelse hvor designstuderende skulle 

skabe en visualisering af et datasæt ved brug af AR. Eleverne havde to uger til at afprøve 

teknologien, samt selv at vælge hvilken data de ville undersøge og hvordan det skulle 

visualiseres. De studerendes tilgang til opgaven og visualiseringen var meget forskellige. En 

studerende lavede en visualisering af et datasæt, der viste amerikanernes læsepræferencer 

inddelt i forskellige genre (Geroimenko, V., 2020, s. 272). 



Eksamensgruppenr: V2024788384 

 

25 
 

 

(kilde: Geroimenko, V., 2020, Augmented Reality in Education, s. 273, Springer Publishing) 

En anden elev lavede et anderledes kreativt produkt, hvor hensigten var at kreere 

flerdimensionalt grafisk kunst. Denne elev tog udgangspunkt i et Martyn Dean album cover og 

lavede et smukt kunstnerisk AR-produkt (ibid., s. 272). 

 

(kilde: Geroimenko, V., 2020, Augmented Reality in Education, s. 274, Springer Publishing) 
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Det er derfor tydeligt at se at AR kan bruges på mange måder. I dette eksempel 

bruges det som en kombination af et datasæt samt kunst og kreativitet. Ud fra eksemplet om 

visualiseringen af datasæt, kunstprodukt og brug af AR til viden på sygeplejerskeuddannelsen, 

kan man argumentere for at AR kan bruges i mange sammenhænge. Disse eksempler har det 

tilfælles at de blev brugt i forbindelse med undervisningen eller som et projekt i skolen. 

Eksemplerne har til formål at visualisere forskellige objekter, der skal give en anderledes og 

større forståelse af et bestemt emne. AR bliver brugt som et hjælpemiddel hvor eleverne både 

kan lære ved brug af AR, eller selv være med til at lave et augmenteret produkt. 

Analyse af brugen af Augmented Reality som undervisningsredskab 

Akçayır, M. & Akçayır, G., (2017) beskriver i deres undersøgelse hvordan AR 

bliver brugt i undervisningen og hvilke præferencer der kommer af dette. Analysen er lavet på 

baggrund af 68 studier fra Social Science Citation Index, der undersøger brugen af AR 

(Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 1). I studierne blev der taget udgangspunkt i elever fra 

børnehaveklassen til universitetet ud fra forskellige relevante perspektiver, og hvilke devices, 

der bliver benyttet. I analysen fandt de blandt andet ud af at studierne omkring brug af AR i 

undervisningen steg fra 2007 og disse artikler omhandlede kun brug af AR som hovedelement 

(Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 3). I en Horizon rapport fra 2006, hvilket er artikler der 

beskriver og forudser tendenser om ny teknologi indenfor undervisning (Wikipedia 

contributors, 2020), blev der beskrevet at AR vil være en vellykket og lovende teknologi. 

Akçayır, M. & Akçayır, G., (2017) nævner som belæg for at AR skulle være en lovende og 

vellykket teknologi, at interessen i studier af AR i undervisningen steg fra 2007. Der var en 

øget stigning af studier omhandlende AR i 2011. Årsagen til dette kan være den stigende brug 

og ejerskab af en smartphone, samt implementering af AR på smartphones. Smartphones er 

funktionelle, brugervenlige og lette at tage med rundt og derfor let at bruge i forbindelse med 

teknologi som AR (Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 4). 
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(kilde: Akçayır., M. & Akçayır, G., 2017, s. 4., Advantages and challenges associated with augmented 

reality for education: A systematic review of the literature) 

I undersøgelsen af hvilken aldersgruppe, der primært blev brugt i de 68 studier, 

var det tydeligt at i 51% af artiklerne blev der taget udgangspunkt i børnehaveklasser op til 

niende klasser. Universitetsstuderende udgør 29% af artiklerne (Akçayır, M., & Akçayır, G., 

2017, s. 4). Da de fleste studier om AR i undervisningen omhandlede børn i folkeskolen, viser 

det at der må være en større interesse og potentiale i denne aldersgruppe. En af årsagerne til 

dette kan være, at børn lærer bedst ved brug af sanserne. Dette bliver blandt andet beskrevet i 

Piaget’s stadier af kognitiv udvikling. Derfor er det oplagt at benytte sig af AR i disse klassetrin 

(Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 4). Studierne er en god indikation til fremgangen af AR 

i undervisningen samt hvor det er relevant at bruge. 

En anden relevant undersøgelse omhandlede hvilket device, der bliver brugt mest 

i forbindelse med AR i undervisningen. Som nævnt tidligere var det foretrukken device en 

smartphone, fordi de er transportable og kan både bruges udenfor og indenfor. Samt at de fleste 

elever har deres egen smartphone og mange elever medbringer deres egne devices i skolen 

(Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 5). Ved brug af smarthphone og location-aware AR har 

eleverne mulighed for at bevæge sig rundt når de benytter sig af teknologien. Dette fremmer 

interaktionen i læringsprocessen og samarbejdet mellem eleverne. 24% af artiklerne var studier 

omkring computere som devices og 16% var andre såsom VR-headset, pinch gloves og andre 

former for wearables. Grunden til det minimale brug af dette, beskrives i artiklen som at være 

for dyrt. Dermed er smartphonen det bedste alternativ og det device, der er blevet brugt mest i 

forhenværende studier og undersøgelser af brugen af AR i undervisningen (Akçayır, M. & 

Akçayır, G., 2017, s. 5). 

Kulturinstitutioners brug af Augmented Reality 

AR-teknologien har stort potentiale indenfor flere forskellige felter. Som nævnt 

ovenstående har AR gode muligheder i undervisningsregi, men man kan også se en udvikling 

i brugen af AR og teknologier i andre sammenhænge. Blandt andet er forskellige museer rundt 

omkring i verdenen begyndt at benytte sig af både AR- og VR-teknologier til at skabe 

interaktive udstillinger, der giver de besøgende en anderledes museumsoplevelse end den 

traditionelle. 

Et af de museer, der er har taget AR-teknologien til sig er the Smithsonian 

National Museum of Natural History, der er placeret i Washington, D.C i USA. The 
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Smithsonian’s National Museum lancerede i 2015 en applikation til deres udstilling ”Skin and 

Bones”. Udstillingen er en historisk samling af gamle skeletter, og har ikke ændret sig siden 

den blev opsat i 1965. Som et resultat af, at udstillingen ikke har ændret sig endte mange af de 

besøgende med at gå igennem den uden at se udstillingen (Prodromou, T., 2020, s. 372). 

Museet ønskede at øge interessen og give gæsterne en ny måde at opleve udstillingen på, 

hvilket resulterede i lanceringen af deres applikation. Applikationen kan downloades gratis 

inden besøget og gæsterne har mulighed for at bruge museets Wi-Fi. Applikation gør det muligt 

at få adgang til et 2D-kort og en 3D-navigation af dele af museet. I applikationen har man 

mulighed for at “møde” forskerne igennem forskellige videoer, samtidig er det muligt at høre 

dyrelyde. Derudover, har applikationen et AR-symbol, der er tilknyttet 10 ud af 13 skeletter i 

udstillingen. Symbolet er en AR-trigger og aktivere en 3D-model af dyret og viser hvordan det 

så ud da det var i live (ibid., s. 373). På den måde har the Smithsonian’s National Museum of 

Natural History formået at bruge teknologi, til at gøre deres udstilling mere interessant og 

spændende, samtidig med de giver deres museumsgæster en unik mulighed for at opleve dyrene 

som dengang de var i live med skind og pels (Skin and Bones Demo Video 2, n.d.). 

Dog behøver man ikke tage til USA for at få en anderledes museumsoplevelse. 

The Viking Planet er et digitalt museum i Oslo, Norge. Ifølge deres hjemmeside giver museet 

de besøgende en særlig mulighed for at rejse tilbage i tiden og opleve hvordan vikingerne 

levede, baseret på den norske vikingearv. The Viking Planet har blandt andet en VR-biograf, 

der ved hjælp af VR-briller, biograflyd og en 4D-stol giver de besøgende muligheden for at 

blive transporteret tilbage i tiden og få særlig oplevelse af hvordan vikingerne levede i Norge. 

Et tredje eksempel på en anderledes museumsoplevelse er på The Cernuschi 

Museum i Paris, Frankrig. Museet er dedikeret til de antikke dele af Kina, Japan, Vietnam og 

Korea. Museet havde en udstilling ”Perfumes of China” oversat: Kinas parfumer, der udforsker 

forskellige aspekter af brugen af parfume i kinesisk kultur. Museets kuratorer besluttede sig for 

at prøve at genskabe nogle af duftene ved hjælp af AR. Med hjælp fra specialister indenfor 

kinesisk parfume og parfumefirmaet Dior udvalgte de fire gamle opskrifter på parfumer (ibid., 

s. 375). Udstillingen bestod af fem interaktive “kiosker”, der hver bestod af en digital 

touchskærm. På skærmene kunne man se alle ingredienserne til de kinesiske parfumer og når 

man trykkede på dem, dukkede animationer og informationer om parfumerne op. Herfra blev 

museumsgæsten inviteret til at vælge og fremmane en parfume (ibid., s. 376). Denne udstilling 

bestod derfor ikke kun i at give museumsgæsten en ny form for visueloplevelse, men den bragte 

også duftesansen i spil og involverede derfor i endnu højere grad museumsgæsten til at deltage. 
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Der findes flere eksempler på dette rundt omkring i verdenen. Og det virker 

generelt set som om, at flere museer har fået øjnene op for hvordan man ved hjælp af teknologi 

har mulighed for at skabe unikke og anderledes museumsoplevelser. Hvis man tager et kig på 

de danske museer, er der også flere eksempler på at museerne har taget teknologi til sig. Blandt 

andet har Statens Museum for Kunst (SMK) og National Museet lagt store dele af deres 

udstillinger op på nettet og gjort dem tilgængelige for alle. SMK har siden 2016 været i gang 

med projektet ”SMK-Open”, der er et digitalt udviklingsprojekt, der handler om at give alle 

muligheden for at se deres udstillede værker. De fokuserer på at “sætte kunsten fri”, selvom 

man ikke har mulighed for at besøge de fysiske rammer på museet. Derudover, handler det 

også om, at man efter et besøg på SMK som regel kun har set en brøkdel af deres udstilling. 

Deres mål med SMK-Open er at udvikle en digitalplatform, hvor man har muligheden for at 

tilgå deres værker. Helt lavpraktisk handler det om, at SMK har 3D-scannet deres kunst og lagt 

en version op på platformen. Deres scanninger er i høj opløsning, og derfor i utrolig god 

kvalitet. En af årsagerne til SMK har gjort dette, er at mange af deres værker er markeret som 

”Public Domain”. Altså at de tilhører offentligheden (SMK-open making art available for 

everyone, 2016). 

Der er flere årsager til, at museer vælger en mere digitaliseret løsning til deres 

udstillinger. Det handler blandt andet om at følge med tiden og teknologiens udvikling. Særligt 

i 2020 har COVID-19 pandemien også sat sit præg på museerne. COVID-19 resulterede i 

nedlukning af samfundet og derfor tvang det museerne til at komme op med kreative løsninger. 

På National Museet var de kreative og gjorde det muligt at besøge deres museum på deres 

hjemmeside. Dette er muligt ved hjælp af Google Maps, der placerede brugeren i museet og 

herfra har man mulighed for at bevæge sig rundt og opleve det indefra (Danmarks Oltid i 

Google Street View, n.d.) Det samme blev set på Louvre, i Paris, der også har givet brugeren 

mulighed for at kunne bevæge sig rundt på dele af museet, via deres hjemmeside (Online Tours 

| Louvre Museum | Paris, n.d.).   

Det er derfor tydeligt, at museer og andre kulturinstitutioner i høj grad benytter 

sig af teknologi til at udforske måden at gå på museum på. Museerne prøver altså at følge med 

den teknologiske udvikling i samfundet og derfor gøre besøget på museet til en unik oplevelse. 

Samtidig viste nedlukningen af samfund flere steder i verdenen, at museerne er nødt til at tænke 

kreativt for at fastholde deres publikum og blive ved med at skabe en interesse, selvom man 

ikke har mulighed for at besøge museerne fysisk. 
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Effekter af Augmented Reality i undervisningen 

Implementeringen af AR i undervisningen, har vist sig at have både positive og 

negative konsekvenser. I takt med, at teknologien er blevet billigere og lettere at benytte sig af 

igennem tiden, er der blevet skabt et stort fokus på det som et uddannelsesværktøj. Studier 

viser, at AR har mange fordele ved brug i undervisningen. I en kvalitativ undersøgelse fra 

Kerawalla L., et al. (2006) bliver det bevist at brugen af AR kan være et nyttigt værktøj til at 

hjælpe med forståelsen for vanskelige koncepter. Studiet handlede om, at eleverne skulle 

arbejde med at få en bedre forståelse for hvordan solsystemet fungerer, med en repræsentation 

af planeterne ved brug af AR. Dette viste sig at være et nyttigt værktøj, da eleverne fik 

muligheden for at arbejde med abstrakte objekter i sammenligning med hinanden, hvilket 

forbedrede deres forståelse for konceptet af solsystemet. Brugen af AR gør det muligt for elever 

at få lov til at bevæge, konstruere og studere objekterne, efter deres behov (Kerawalla L., et al., 

2006, s. 3). AR giver eleverne mulighed for at se abstrakte processer, man ikke kan se med det 

blotte øje. Forståelsen for disse koncepter kan fører til forbedret fokus, engagement og 

motivation. Elever der var med i en undersøgelse om effekten af Augmented Reality i 

undervisningen, meddelte at AR var sjovt at arbejde med og at det hjalp dem med at visualisere 

abstrakte koncepter. AR forøgede også elevernes interesse for undervisningen (Tosik Gün, E., 

et al. 2017, s. 46; Akçayır, M. & Akçayır G., 2017, s. 1). De fleste studier der omhandler AR i 

undervisningen, viser at AR fører til forbedring af læring, og at AR fremmer elevernes 

præstation i skolen (Akçayır, M. & Akçayır G., 2017, s. 5). 

Som det blev nævnt i eksemplet ved brug af AR på sygeplejerskeuddannelsen, 

var resultatet også at det førte til en bedre forståelse af et objekt, der kan være svært at 

analysere. I eksemplet var det et par funktionelle lunger eleverne skulle studere. Det er altså 

vigtigt at se på studier som undersøgelsen på sygeplejerskeuddannelsen og studiet med 

solsystemet, for at se hvordan AR kan bruges i praksis og effekterne af dette. Kerr, J., et al. 

(2019, s. 8) påstår, at AR er et godt undervisningsredskab, da det er dynamisk i modsætning til 

det undervisningsmateriale, der allerede eksisterer. 

Samtidig omtaler de, at problemerne ved AR i undervisningen er, at lærerne 

mangler viden og ekspertise indenfor AR og teknologi. Dette er en af de vigtigste krav for, at 

AR kan fungere som et undervisningsredskab og derfor er det også relevant, at lærerne lærer 

at bruge teknologien (ibid., s. 8). Derudover, er det også nødvendigt at teknologien fungerer 

optimalt. Der kan opstå forskellige former for tekniske problemer ved brugen af AR i 

undervisningen, og det kan tage meget tid fra undervisningen. Der kan være flere årsager til at 
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teknologien ikke virker korrekt, og disse problemer kan både opstå blandt lærere og elever. 

Ifølge Akçayır, M. & Akçayır, G. (2017, s. 10) bliver det påvist, at de to største problemer ved 

indførelsen af AR i undervisningen er, at det kan være svært for eleverne at benytte sig af 

teknologien, samt de tekniske problemer der kan opstå. 

Det skal være nemt at forstå hvordan AR-teknologien skal benyttes og hvordan 

den fungere. Derfor skal AR-programmet til undervisningen være simpelt og let at anvende. 

Programmet skal have et brugervenlig interface, samt have en god guideline til hvordan 

teknologien skal anvendes, for at yderlige problemer ikke opstår. Hvis tekniske problemer 

opstår, vil det resultere i spild af undervisningstid, da læreren vil forsøge at løse problemerne. 

Akçayır, M. & Akçayır, G. (2017, s. 8) nævner, at et af de største problemer ved brugen af AR 

i undervisningen, er brugervenligheden. Dog påpeger de også at andre studier viser at AR har 

haft den modsatte effekt, og at AR’s anvendelighed har været en af de stærke værdier for 

implementeringen af teknologien (Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 9) 

Derfor kan man antage, at de forskellige studier der omhandler AR, har haft 

forskellige resultater på grund af forskellige programmer og omstændigheder. Det er klart at 

nogle af studierne Akçayır, M. & Akçayır, G. (2017) har taget udgangspunkt i, er ældre end 

andre. Fordi AR-teknologien er under en eksponentiel udvikling (El Sayed, N. A. M., et al., 

2011, s. 1046), kan man forvente, at AR-programmer til undervisningen, både nu og i 

fremtiden, vil kunne løse både de tekniske og de brugervenlige problematikker. Det er svært at 

bedømme om de tekniske og anvendelige problematikker har været grundet utilstrækkelig 

teknisk erfaring fra lærerne, designfejl: hvilket svækker brugervenligheden eller tekniske 

problemer. Samtidig kan lærerne og elevernes negative attitude overfor ny teknologi også 

påvirke undervisningen (Akçayır, M. & Akçayır, G., 2017, s. 8). 

Nogle studier påviser også, at AR har en negativ effekt på den kognitive 

belastning. Eleverne kan opleve kognitiv overbelastning af for meget information ved brugen 

af teknologien. Dette opstår når oplevelsen og programmet bliver for komplekst og eleverne 

skal forholde sig til for meget på en gang (Dunleavy, M., et al., 2014, s. 59). Både i form af 

enhederne der understøtter programmerne, samt de opgaver eleverne står overfor (Wu, H.-K., 

et al. 2013, s. 47). Teknologien kan også fører til kognitiv overbelastning eller føles 

overvældende hvis programmet er kompliceret eller hvis den lokation undervisningen foregår 

i, ikke matcher designet af AR-programmet (Tosik Gün, E., et al. 2017, s. 37). Dunleavy, M., 

et al. (2008, s.11) citerer i deres rapport således fra et interview med en lærer, der afprøvede 
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AR i skolen: “A few of them said that they were clueless the entire time. It was too tough to 

try to learn the technology while also solving problems at the same time”. Det ses altså tydeligt 

i citatet, at der en problematik omkring kompleksiteten af AR i undervisningen. Kognitiv 

overbelastning har effekt på elevernes hukommelse og gør det svært at huske relevant viden, 

fordi der har været for meget at fokusere på (Fox, J. R., et al. 2007, s. 3). 

Delkonklusion 

Flere studier peger derfor på, at AR-teknologien er ved at blive implementeret 

både i uddannelsesregi, men også af diverse kulturinstitutioner. Studiet på sygeplejerske-

uddannelsen viste en positiv oplevelse med brugen af AR på uddannelser. Dog så man også 

hvordan de studerende valgte at bruge produktet anderledes end det, der var tiltænkt. Der er 

altid en risiko for uforudsigelige konsekvenser når man benytter teknologi. Implementering af 

AR i undervisningen har i ovenstående eksempler været positive, uanset om det var kreativt 

eller læringsorienteret. Som tidligere nævnt i afsnittet om læringsformer, er der god grund til 

at tro at AR kan fungere som et læringsværktøj. Særligt børn, men også unge lærer bedst 

gennem sanser, og dermed er visualisering af læring essentielt. Ved brugen af AR har man 

muligheden for at visualisere og belyse emner, der kan være svære at forstå for yngre børn. 

Ifølge Piagets stadier af læring, var det som nævnt, vigtigt for børn at kunne bruge deres sanser 

til at visualisere objekter man normalt ikke kan se. Såsom solsystemet eller tyngdekraften. Her 

kan AR derfor være et godt hjælpemiddel. 

Vi ser også at AR kan bruges på flere forskellige måder, i forskellige fag. Både 

naturfaglige fag men også de mere kreative fag. Et andet interessant aspekt ved brugen af AR 

er, at det også er muligt at bruge udenfor skolerne. Blandt andet viser museers interesse for 

AR, at det kan skabe nye, unikke oplevelser for museumsgæsterne og give dem nogle 

oplevelser, de ikke har erfaring med før. 

Det tyder derfor på, at implementeringen af AR i undervisningen kan være et godt 

supplement, der kan være med til at forbedre undervisningen. Dog skal man tage højde for 

konsekvenser, såsom kognitiv overbelastning og brugervenligheden af det program man 

benytter. 

Designløsning 
I dette afsnit vil vi redegøre for de overvejelser vi har gjort os, i forbindelse med 

at skulle designe vores designløsning samt præsentere de teknologiske forudsætninger vi har 
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gjort os. Derudover, vil vi præsentere vores prototyper og evalueringen af dem. Ydermere, vil 

vi komme med den ideelle designløsning og beskrive udviklingen af vores program i fremtiden. 

Designkriterier 

Ideen om hvordan vores designløsning skulle udforme sig har været tydelig fra 

begyndelsen af projektet, da det har været motivationen bag. Vi vidste på forhånd, at vi ville 

arbejde med kunst, håndholdte devices og AR. Vi syntes at det kunne være interessant at 

kombinere AR og kunst. Derfor fik vi idéen om at opfinde en mulighed for at kunne gå på 

museum via sin smartphone. På baggrund af vores litteratur og vores interview med Christian 

Randby Toft var det tydeligt, at der var nogle særlige ting vi skulle have med i overvejelsen af 

vores designløsning. Blandt andet er det vigtigt, at det er simpelt og nemt at bruge. Programmet 

skal ikke være fyldt med for mange informationer og det skal kunne fungere på forskellige 

styresystemer. Kvaliteten af programmet skal være i top, både grafisk men også de 

teknologiske aspekter. Derudover, skal der være gode guides til programmet og det skal være 

nemt at gå ind og ud af appen, hvis man har behov for at søge viden et andet sted. 

En af grundene til, at det skal være simpelt at bruge, handler om at AR for mange 

er relativ ny teknologi de ikke har prøvet at arbejde med før. Børn er relativt hurtige til at 

tilvænne sig til ny teknologi, men man kan frygte at lærerne på forhånd vil opgive, da de ikke 

er vant til teknologien. Årsagen til dette kan også være, at de skal få programmet til at fungere, 

og holde styr på en klasse med omkring 25 elever. Under vores interview med Christian nævnte 

han denne problemstilling, da vi spurgte ham hvordan lærerne forholder sig til implementering 

af ny teknologi i undervisningen: 

”Jeg kan godt mærke for eksempel, dem der skal lave AR som en del af    

 deres undervisning gør det hvis jeg f.eks. er der til at hjælpe. For så kan jeg 

 klare de der små problemstillinger, fordi det stædigvæk er uoverskueligt for 

 dem når de står med et eller andet”. 

Det er tydeligt, at lærerne er interesseret i ny teknologi, men at de måske ikke kan overskue det 

fordi de ikke har prøvet det før og ikke ved hvad de skal stille op. Christian understregede i 

forlængelse af dette, at det derfor er vigtigt at der er gode guides med til programmet, der 

forklarer hvordan teknologien fungerer. Samtidig med at det skal være muligt for eleverne at 

kunne opsøge viden om programmet selv. På den måde kan det blive en mere overskuelig 

opgave for læreren, fordi eleverne har mulighed for at hjælpe hinanden med programmet (bilag 

4). Til dette nævnte Christian også, at det ville være smart at overveje en QR-kode til download 
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af programmet. Således kan eleverne bruge deres kamera til at downloade programmet og man 

undgår derfor problemer med, at nogle ikke kan stave til det og så videre (bilag 4). Samtidig 

med, at det skal være nemt og overskueligt at navigere rundt i, understregede Christian også at 

det er vigtigt at man lynhurtigt kan gå ud af programmet for at opsøge viden om kunstartefaktet 

på f.eks. Google (bilag 4). Hertil er det også værd at overveje affordance, altså hvordan 

produktet tilbyder sig selv. Donald N. Norman, mener for eksempel at et design er godt når det 

tilbyder sig selv i den forstand, at brugerne hurtigt kan forstå hvordan det skal bruges (Norman, 

D. N., 1999, s. 39). Han mener, at der er to fundamentale principper når man skal designe til 

mennesker. Designet skal tilbyde sig selv og gøre det nemt at se hvordan man skal bruge det, 

da man ellers godt kan forvirre brugerne af produktet (ibid.). 

En anden årsag til, at programmet skal være simpelt og uden overflødige 

informationer handler som tidligere nævnt, at eleverne kan blive kognitivt overbelastet som et 

resultat af, at der er for mange informationer i programmet. Samtidig med, at der ikke skal være 

for mange informationer i programmet, er det også vigtigt at eleverne ikke bliver udsat for alt 

for komplekse opgaver. Blandt andet fordi AR i undervisningen som regel kræver særlige 

færdigheder som ”samarbejde, problemløsning, teknologisk manipulation og matematisk 

vurdering” (Wu, H.-K., et al., 2013, s.47). Hvis opgaverne er for komplekse samtidig med at 

eleverne skal bruge nye færdigheder, kan det resultere i at eleverne ikke kan huske relevant 

viden og derfor ikke opnår det fulde potentiale af undervisningen. Hvis man skal overveje de 

mere tekniske aspekter af vores program, er det vigtigt at det skal kunne køre lige godt på flere 

styresystemer, da man ikke kan regne med at alle elever har de samme smartphones. Samtidig 

skal grafikken og kvaliteten være i top, og teknikken skal fungere. For mange tekniske 

problemer kan resultere i spild af undervisningstid, hvilket vil gøre AR- undervisningen 

ineffektiv. 

Der har derfor været flere ting vi skulle overveje inden vi påbegyndte at lave vores prototype, 

så vi kan sikre, at vores designløsning på bedste vis kan undgå de fundne problemer. 

Teknologiske forudsætninger 

  Programmet har brug for en række elementer, der gør det muligt at anvende vores 

program i undervisningen. Programmet er understøttet af Unity (Bilag 1), som vi har valgt at 

bruge til at udvikle vores program. Unity er let at benytte og har nogle tilføjelser der 

understøtter AR. For at bruge AR er det en forudsætning at have et indbygget kamera i sin 

smartphone eller tablet. Devicet skal have enten et Android- eller iOS styresystem, for at 

fungere, da vi har valgt at udvikle programmet til disse to styresystemer. 
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Vi har valgt at anvende AR-teknologi frem for VR-teknologi i vores 

designløsning. VR-teknologi har fået stor opmærksomhed, da flere IT-firmaer har fremstillet 

adskillige devices, såsom VR-headsets, der gør det muligt at opleve VR. Geroimenko V., 

(2020) pointere i hans undersøgelse, at mange uddannelser har været forhindret i at indføre 

VR-teknologi i undervisningen. Dette er grundet mangel på ressourcer til købet af VR-devices, 

samt manglende erfaring med VR blandt lærerne. Da vores fokus ligger på tilgængeligheden, 

fandt vi AR som en ideel teknologi at bruge i vores prototyper. Den stigende anvendelse af 

smartphones har nemlig gjort, at AR er lettere at benytte sig af. Ved hjælp af en smartphones 

kamera og en AR-applikation, kan elever opleve virtuelt kontekst i deres givne omgivelser. 

Vores interview med Christian understøtter også dette, da han har erfaret at folkeskoleelever 

allerede fra afslutningen af tredje klassetrin ejer en smartphone, samt har en vis forståelse for 

hvordan den fungerer. 

I interviewet med Christian nævner han også, hvor vigtigt det er at devicet er 

nemt og enkelt at anvende. Man kan her argumentere for, at det er nemmere for 

folkeskoleeleverne at gå rundt med deres egen smartphone foran sig og anvende en applikation, 

end at eleverne skal bevæge sig rundt med et VR-headset. 

Vi har valgt at bruge location-aware AR, da det er ideelt for brugeren at kunne 

bevæge sig rundt om de virtuelle kunstartefakter. Devicet bruger den indbyggede GPS til at 

navigere rundt i museet, da den hele tiden tager stilling til hvor brugeren startede programmet. 

Årsagen til vi har valgt location-aware AR er for at skabe følelsen af, at man bevæger sig rundt 

inde på et museum. Hertil har vi også valgt place-independent AR, da vi ønsker at gøre det 

muligt at man kan benytte vores program flere steder. På den måde undgår vi begrænsningerne 

om, at man kun har mulighed for at opleve det i skolen. Ydermere, var LiDAR-teknologien 

med i vores overvejelser, dog har vi ikke mulighed for at benytte os af devices der har et 

indbygget LiDAR-kamera. 

Evaluering 

I forlængelse af hvilke problematikker vi skal overveje når vi designer vores 

program, er det også værd at overveje evalueringen af vores design. Evaluering af design er 

vigtigt, da det sikrer at ens designløsning lever op til behovet. Samtidig har man mulighed for 

at få feedback på designet, der kan være med til at forberede ens produkt (Venable J. R., et al., 

2016, s. 77). Man kan derfor sige, at formålet med evaluering er, at finde ud af hvor nyttigt ens 

design er og at man får evalueret den formaliseret viden. Man prøver at evaluere bivirkninger 
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og konsekvenser, samtidig med at man kan få evalueret designet (Pries-Heje, J., 12.10.2020, 

egne noter). 

Der findes forskellige måder at evaluere på, blandt andet formativ og summativ 

evaluering (Venable, J. R., et al., 2016, s.78). Formativ evaluering bliver brugt til at samle 

viden om hvordan man kan optimere karaktertræk på designet. Denne form for evaluering 

fokuserer primært på konsekvenser og understøtter beslutninger, der har intentioner om at 

optimere designet (ibid., s. 78). Dette ses ofte i den iterative designproces. Summativ 

evaluering bliver brugt til at fokusere på meninger og understøtter beslutninger, der har en 

intention om at ændre på det evaluerede. Det bliver ofte brugt til sidst i forløbet hvor man har 

mulighed for at opsummere hele processen (ibid., s. 78). Samtidig kan man også tale om 

naturalistisk og kunstig evaluering. Naturalistisk evaluering handler om, at man tester designet 

af i et “rigtigt” og ikke opstillet miljø. Det skal være så naturligt som muligt, med den rigtige 

bruger, i det rigtige miljø. Modsat den kunstige evaluering, der foregår i et opstillet miljø (ibid., 

s. 80-81). Ofte kan det være billigere at teste designet i et kunstigt miljø f.eks. i et laboratorie 

og nogle gange kan det være den eneste mulighed, selvom den naturalistiske evaluering er at 

fortrække. 

Grunden til evaluering er essentielt for vores projekt er at evaluering og design 

hænger tæt sammen. F.eks. Thomke og Schöns idéer om, at man er nødt til at fejle for at lære 

noget. I den iterative designproces har man mulighed for at skabe erfaringer og få ny viden så 

man kan vende tilbage til tegnebrættet. For dette projekt havde det været ideelt at bruge 

“Human Risk & Effectiveness”, som er en af “Design Science Reasearch: evaluation 

strategies”. Den indeholder evaluering med rigtige personer i rigtige omgivelser og situationer, 

dog over en længere periode. Men grundet vores begrænset tidsplan, havde det været oplagt at 

bruge “Quick & Simple”, da vores prototype er en lille konstruktion og det kun vil kræve en 

folkeskoleklasse at teste det på (Venable, J. R, et al., 2016, s. 82-87). 
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(Kilde: Venable, J. R., et al., 2016, s. 80) 

Dog må vi indse, at det ikke er muligt at få lavet en objektiv evaluering af vores 

projekt grundet COVID-19 og nedlukning af samfundet. Derfor har vi valgt at evaluere vores 

projekt ud fra de interviews vi har lavet med relevante personer, samt den empiri vi har tilegnet 

os. Derudover har vi brugt hinanden og til at afprøve vores produkt på bedste vis. 

Prototyper 

Vores intention med programmet er at vække nysgerrigheden hos eleverne og 

give dem en mulighed for at lære interaktivt. Det vil sige at i stedet for at eleverne skal sidde 

ved deres borde og lytte til læreren, får de mulighed for selv at interagere med kunsten og 

hinanden, samt at bevæge sig rundt i lokalet. Lærerne får mulighed for selv at vælge hvordan 

programmet skal benyttes i undervisningen. De endelige designløsninger består af to 

programmer, der er blevet genereret i Unity. 

Prototype 1 

Prototype 1 består af tre forskellige skulpturer vi har fået adgang til gennem 

Statens Muesum for Kunst. SMK har 3D-scannet en stor del af deres skulpturer og gjort dem 

tilgængelig via SMK-Open (SMK-open making art available for everyone, 2016). Herefter 

tilføjede vi skulpturerne fra SMK-Open ind i vores program. Skulpturerne blev herefter skaleret 

til de korrekte størrelsesmæssige forhold, og der blev installeret nogle specifikke funktioner og 

tilføjelser der understøtter AR. Dette gør det muligt at bevæge kameraet rundt og visualisere 

den virkelige verden, men med skulpturerne som et virtuelt lag på virkeligheden. Når 

programmet starter, finder brugeren sig selv placeret i midten af de tre skulpturer. Brugeren 
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har nu mulighed for at gå rundt om skulpturerne, og studerer dem fra alle vinkler. Brugeren 

kan også bevæge sig tættere på, eller længere væk fra skulpturerne. 

 

 

(Prototype 1: 16.12.2020) 

Evaluering af prototype 1 

Det er ikke muligt for brugeren at placere skulpturerne efter egne behov. Hvis 

brugeren har intentioner om at placere skulpturerne på f.eks. borde, katederet eller vægge, vil 

brugeren finde ud af, at det er nødvendigt at placerer sig selv og devicet, med den helt rette 

vinkel og afstand til de objekter man ønsker at placere skulpturerne på. Der opstod også 

problemer i forhold til skulpturerne, der bevægede sig når brugeren ville observere de virtuelle 

kunstartefakter tæt på. 

Problemet ved vores første prototype var blandt andet, at vores program ikke 

kunne identificere en overflade eller en væg. Dette førte til at skulpturerne “hang” i luften. AR 

fungerer bedst når teknologien kan scanne omgivelserne og placere de virtuelle objekter på en 

måde, så objektet står stille på sin placering. Brugeren skal kunne bevæge sig rundt om 

objektet, uden at de virtuelle skulpturer bevæger sig fra den lokalitet, den er placeret på. Det 
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var ikke muligt at overkomme disse tekniske problemer, da vi ikke har nok erfaring med 

programmering af AR. Der vurderes at vi stod overfor en række udfordringer ved den første 

prototype. Vi konkluderede at denne prototype ikke var tilstrækkelig gennemført, til at kunne 

blive testet af folkeskoleelever. 

Prototype 2  

Efter en iterativ designevaluering, begyndte vi kreationen af Prototype 2. Denne 

prototype var en opgradering af den første prototype. Prototype 2 indeholder de samme 

skulpturer og funktioner der blev brugt i den første prototype, men benytter sig af AV 

funktioner. I denne prototype er der blevet tilføjet et “virtuelt museum” som brugeren 

udforsker. Museet er blevet genereret gennem Unity og er blevet skaleret, så det vil passe til 

den virkelige størrelse af virkelige rum. Når brugeren åbner programmet befinder brugeren sig 

midt i udstillingen. Det er herfra muligt at gå gennem udstillingen og udforske de forskellige 

rum og skulpturer. 

 

(Prototype 2. 16.12.2020) 
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(Prototype 2. 16.12.2020) 

Som vist på billedet herunder, er der er placeret vinduer i museet så brugeren har 

muligheden for at kigge på sine omgivelser igennem sit device. Gennem vinduerne kan 

brugeren se sine omgivelser, der er med til at skabe en form for realitet. Dermed undgår 

brugerne også at føle at de går rundt i en simulation. 
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(Prototype 2. 16.12.2020) 

Evaluering af Prototype 2 

Ved designet af prototype 2, fik vi muligheden for at placere skulpturerne på 

museets vægge og på gulvet. Det betød at vi undgik problematikken ved at brugeren ikke var 

tvunget til at placere sig selv korrekt i forhold til sine omgivelser. I prototype 2 hænger 

skulpturerne allerede på væggen, eller er placeret på et specifikt punkt på gulvet. Programmet 

behøver ikke at kunne scanne omgivelserne som f.eks. vægge eller borde, for museet er allerede 

udstyret med de præcise behov programmet har brug for. Dette førte til, at vi kunne undgå én 

af de væsentlige tekniske problemer ved vores første prototype. Denne prototype er beregnet 

til at benyttes udendørs eller på et stort areal, da museet er meget stort. 

Delkonklusion 

De to prototyper vi er kommet frem til, er en del forskellige, men princippet bag 

dem er det samme. Den første prototype er AR, da største delen af programmet er virkeligt og 

der er blevet lagt virtuelle objekter “oven på” virkeligheden. Prototype 2 er i højere grad AV, 

da det er et virtuelt museum og det er kun igennem vinduerne man kan se sine egne omgivelser. 

Derfor kan prototype 2 i højere grad give en følelse af VR. Fordi brugeren er inde i et “virtuelt 

museum” kan det måske give en følelse af, at eleverne i højere grad er alene om det. Hvor de 

gennem prototype 1 har mulighed for også at se deres omgivelser mens de bruger programmet. 

Det er vigtigt at prototyperne lever op til behovet for læring og brugervenlighed. 

På grund af tekniske problemer ved prototype 1 er prototype 2, på nuværende tidspunkt, den 

mest brugervenlige. Årsagen til dette er, at kunstartefakterne allerede er placeret i programmet 

og de ikke bevæger sig ift. museet. Samtidig skal lærerne heller ikke overveje problematikken 

om hvorvidt lokalet passer til programmet. Ulempen ved prototype 2 er, at den kræver meget 

plads, før man har mulighed for at kunne bevæge sig rundt inde i det virtuelle museum. Dog er 

det positive ved denne løsning, at lærerne og eleverne ikke skal gøre andet end at åbne for 

programmet før det virker. De kan derfor i højere grad fokusere på undervisningen. 

Det var heller ikke en mulighed for os at afprøve prototyperne på folkeskole-

elever, hvilket kunne have givet os indblik på effekterne af vores program, hvis det skulle 

implementeres i folkeskolen. Vi har derfor ikke haft de samme muligheder for at gennemgå 

den iterative designproces, da vi udelukkende er blevet nødt til selv at tage stilling til vores 

design. Vi har derfor heller ikke fået feedback på vores program, hvilket ville kunne give 

muligheden for at analysere vigtige elementer som brugervenlighed, tekniske problemer og 
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kognitiv overbelastning. Vi er selv partiske med vores eget produkt, hvilket har ført til vanske-

ligheder i forhold til den endelige vurdering af produktet. 

Den ideelle designløsning 

Den ideelle designløsning tager udgangspunkt i prototype 1, hvor brugerne har 

mulighed for at se det lokale de befinder sig i. Dette mener vi er ideelt, da brugerne derfor har 

en fornemmelse af virkeligheden samtidig med de ser på kunsten. Brugeren har derfor også 

bedre mulighed for at kunne studere artefakterne fra alle vinkler, da de kan bevæge sig frit 

rundt omkring dem. Den ideelle designløsning vil derfor være, at brugeren af programmet vil 

have muligheden for at stille sig i et hjørne og herfra vil de kunne scanne det lokale de befinder 

sig i. Efter scanningen af lokalet, vil det være muligt for brugeren at vælge et emne såsom 

renæssancen, guldalderen eller skagensmalerne alt efter hvad, der passer til pensum. Årsagen 

til vi har valgt at lave forskellige emner inden for pensum er, at det vil gøre det lettere for 

lærerne. På den måde kan de bruge deres forberedelsestid på selve undervisningen og ikke på 

opsætningen af programmet. Samtidig vil vi have rådført os med museologer, der ved hvad det 

kræver at sammensætte den “perfekte” udstilling. Emnerne inden for pensum vil bestå af 

kunstartefakter fra museer både i ind- og udland så vi på den måde sørger for at have de mest 

relevante kunstartefakter tilgængelige. 

Efter man har valgt det emne man gerne vil studere vil malerier og skulpturer 

dukke op på vægge og eventuelle borde i lokalet man befinder sig i. Herfra vil man have 

mulighed for at bevæge sig tæt på kunsten, rundt om det og på den måde kunne anskue det fra 

flere vinkler. Der vil være en tilhørende fakta boks til hvert kunstartefakt så man på den måde 

sørger for, at brugerne kender titlen, kunstneren og hvornår det er lavet. For at gøre det mere 

attraktivt og simpelt for folkeskoler, vil vi lave en “læs højt” funktion, således at der er en 

fortæller, der kan forklare om kunstartefaktet. 

Det er også vigtigt at overveje hvordan vores program lettest kan downloades. 

Derfor tænker vi at en QR-kode til at downloade vores program vil være ideelt. På den måde 

kan elever og lærer let downloade programmet ved at scanne QR-koden og dele denne kode 

med andre. Det er vigtigt at vores produkt er så brugervenligt som muligt og vi vil derfor også 

gøre det let at downloade det. Dermed kan læreren også let uddele QR-koden til eleverne som 

kan scanne koden og downloade programmet til undervisningen. 

Et af de vigtigste aspekter ved den ideelle designløsning er, at kvaliteten af kunst-

artefakterne skal være i høj opløsning og programmet skal være uden tekniske problemer. 
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Det er vigtigt, da eleverne ellers ikke vil have mulighed for at se kunsten “ordentligt”. Hvis 

kvaliteten af de 3D-scannet artefakter ikke er god nok, vil det ødelægge meningen med vores 

program og eleverne vil muligvis få mere ud af at se et billede på internettet. Hvis kunsten 

tværtimod er i god opløsning, vil det give brugerne af vores program en, forhåbentligt, bedre 

forståelse og voksende nysgerrighed for detaljerne i kunsten. 

Fremtiden for vores program 

Der kan argumenteres for, at vores designløsning ville se anderledes ud, hvis vi 

havde mere tid, erfaring og flere penge. En mulighed ville være at ansætte en programmør til 

at kode programmet for os, så det vil leve op til vores behov. Det ville være optimalt at kunne 

knytte LiDAR-teknologien ind i vores program, hvilket vil gøre det muligt for eleverne at 

scanne klasselokalet. Da LiDAR-teknologien er indbygget i nyere versioner af smartphones 

formoder vi, at vi i fremtiden vil kunne benytte os af denne teknologi i vores program. Dette 

vil gøre vores program mere effektivt og nøjagtigt, da de nye smartphones kan scanne 

omgivelserne. 

Hvis vi havde mere tid til at arbejde med programmering og Unity, ville vi selv 

kunne overkomme de tekniske problemer. Vi har dog hverken tiden eller erfaringen med at 

eksekvere det ideelle program. Selve programmet er ikke uoverkommeligt at designe, men vi 

ville stå overfor en række udfordringer i forhold til indførelsen af vores program i 

folkeskolerne. Vi vil skulle indgå aftaler med museer for at kunne benytte deres kunstværker 

til scanning. Samtidig skal vi tilbyde vores program til folkeskolerne og håbe på, at de er 

interesseret i at benytte vores program som en del af deres undervisning. 

Vores program har mulighed for at bruges som erstatning for et museumsbesøg, 

men det kan også benyttes som forberedelse til et kommende museumsbesøg. Dette bliver også 

understøttet i vores interview af Christine Buhl Andersen, der både ser og prøver vores første 

prototype. Hun tror på at programmet kan fungere som en god forberedelse til kommende 

museumsbesøg (bilag 2). Det samme mener Christian. Han mener, at museumsbesøget kan 

blive til en lærerig leg for børnene, hvor de nu kan lede efter kunstartefakterne de har set 

gennem deres AR-oplevelse. Dermed bliver det en form for skattejagt for eleverne og 

forhåbentlig præger vores visuelle program deres læringsproces og hukommelse, der dermed 

vil give dem en bredere viden indenfor kunst (bilag 4). 
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Vores ideelle designløsning har fokus på læring af kunstartefakter. Men AR har 

en masse potentiale indenfor læring, og mulighederne for hvilke spændende projekter og 

programmer vi kunne designe er ubegrænset. 

Konklusion 
Gennem dette projekt kan man konkludere, at der er store muligheder for brugen 

af Augmented Reality i undervisningen. Hvilket kan være med til at gøre kunst og kultur mere 

tilgængeligt og tiltrækkende i folkeskolerne. Ifølge studierne der bliver taget fat i, i rapporten 

er det tydeligt, at der er mange fordele ved brugen af Augmented Reality i undervisningen. 

Blandt andet kan Augmented Reality hjælpe på forståelsen af abstrakte emner, samt gøre 

undervisningen mere visuel og interaktiv. Man skal være opmærksom på, at Augmented 

Reality stadig er ny teknologi. Derfor skal kompleksiteten af de programmer, der benyttes 

overvejes for at undgå forvirring og kognitiv overbelastning. 

Den teknologiske udvikling har resulteret i, at Augmented Reality bliver brugt i 

flere sammenhænge, og den stigende brug af smartphones giver teknologien en god 

forudsætning for at blive implementeret i undervisningen. Det virtuelle museum appellerer til 

anderledes læringsformer og kan derfor blive et betydningsfuldt værktøj i undervisningen. 

Programmet gør det muligt for landets skoler at opleve relevant kunst og kultur fra landets 

museer, uafhængigt af distance og placering. Man kan derfor argumentere for, at programmet 

kan være med til at forbedre effektiviteten af undervisningen, da problematikken i forhold til 

tilgængeligheden af museerne forbedres. 

Perspektivering 
Det er interessant at kigge på, i hvilke andre sammenhænge et program som vores 

kan bruges. I afsnittet: Augmented Reality som læringsform, er det tydeligt at se at AR kan 

blive brugt til nærmest alt. Vores program vil kunne bruges i mange sammenhænge og det er 

relevant at reflektere over hvordan man kan få det bedste udbytte af et program som vores. I 

vores interview med Christine foreslog hun, at AR også vil kunne bruges på Ny Carlsberg 

Glyptoteket. Eksempelvis at man kan se “hemmelige malerier” igennem programmet på 

museet, som man ikke kan se med det blotte øje. Eller et maleri, der bevæger sig når kameraet 

bliver holdt op mod maleriet. På den måde vil de besøgende på Ny Carlsberg Glyptoteket kunne 

få en anderledes oplevelse og blive en del af udstillingen. Dette vil gøre museerne mere 

interessante for børn og unge, der måske synes at museer har tendens til at virke gammeldags 
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og “kedelige”. Et program til museerne vil derfor være oplagt at undersøge i forlængelse af 

vores nuværende projekt. 

Man kan også overveje om programmet skal laves med VR i stedet for AR. VR 

har mulighed for at give brugeren af programmet en hel anden oplevelse, da den vil blive 

fuldkommen virtuel. Det vil betyde, at brugeren vil have muligheden for at kunne fordybe sig 

med malerierne helt tæt på og ikke blive distraheret af den virkelige verden. Samtidig vil man, 

ligesom det ses på The Viking Planet i Norge, kunne bruge billeder og lyde til at skabe et miljø, 

der f.eks. kan tage brugeren tilbage til renæssancen. Dog vil denne oplevelse primært kunne 

henvende sig til museer, da det er dyrt at skulle investere i VR-headsets og det derfor vil være 

de færreste folkeskoler, der har mulighed for at bruge ressourcer på det. 

AR-teknologi bliver allerede brugt i både spil, på sociale medier og i reklamer. I 

reklamer skaber brandet en interaktiv oplevelse for brugeren. Det kan tænkes at grunden til den 

stigende brug af AR i reklamebranchen, vækker brugerens nysgerrighed. Den visuelle 

oplevelse gør, at brugeren husker produktet. Dette kan sammenlignes med vores intention om 

et virtuelt museum, hvor vi også ønsker at vække en nysgerrighed samt at give brugeren viden 

de kan huske ved brug af AR. 

AR er blevet mere almindeligt at se på sociale medier. Efter at Snapchat 

introducerede teknologien til deres brugere, fulgte mange af de andre medieplatforme med, 

såsom Facebook, Instagram og TikTok. Nu er teknologien blevet en indbygget funktion i 

diverse sociale medier, hvor man f.eks. kan anvende et kamerafiltrer og effekter, der placerer 

virtuelle objekter og figurer som et lag på virkeligheden. AR bliver derfor på nuværende 

tidspunkt brugt meget, selvom platformens brugere ikke nødvendigvis er klar over at det er 

AR. Et velkendt eksempel på brugen af AR ses i applikationen Pokémon GO, der blev 

verdenskendt i 2016 og stadig har en stor brugerbase. Pokémon GO benytter sig af location-

aware AR, da den anvender GPS-funktionen i ens smartphone. Brugen bevæger sig rundt i den 

virkelige verden og skal “finde” Pokémon figurer, der er placeret rundt omkring i verden. 

Samtidige er Pokémon GO place-dependent, da du skal være et bestemt sted, for at aktivere en 

virtuel 3D-model af en Pokémon figur (Iqbal, M., 2020) 

Det er derfor tydeligt, at der er mange muligheder ved brugen af AR. Samtidig er 

flere forskellige firmaer begyndt at få øjnene op for hvordan, man kan benytte sig af AR. 
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