
Enabling digital creators through exploration 

and co-creation with 3D-modelling and AR



AR Aschehoug – digitaliserer boka med 3D og AR



AR Univers består primært av 3 ulike typer AR-berikelser



3D og AR er bevist å gi god pedagogisk læringseffekt 

• AR teknologi kan føre til økt engasjement i læringsaktiviteter 

som igjen gir økt læringsutbytte, prestasjoner og motivasjon 

(Bacca. Et. Al., 2014)

• Det høyere nivået av engasjement og involvering fra AR gir 

oss en økt holistisk forståelse av innholdet (Cai et. Al, 2019)

• AR teknologi gir med sin nyskapende interaksjonsmetode en 

mer altoppslukende og interaktiv opplevelse enn andre 

teknologier (Dunleavy & Dede, 2014)

• AR Teknologi har positiv innvirkning på elevers 

språkforståelse, langtidshukommelse, samarbeid, 

kunnskapsoverføring og digitale ferdigheter (Pelles et al., 

2018)



1. Last ned appen

• iOS (iPhone*/iPad): Link.

• Android (kun telefoner*): Link.

Ops: AR Teknologien støtter kun 

telefoner fra iPhone 6s / Samsung 

S7 og oppover

2. Gå igjennom hjelpeinstruksjonen 

ved å trykke neste

3. Velg «Testbok» nederst til høyre 

og velg «Åpne»

4. Skann bildene på neste side

Test ut selv!
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https://apps.apple.com/no/app/ar-aschehoug/id1528328185
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ludenso.ARUniverse


Videoberikelser – twig-film fra iPRAKSIS (1/2)

Om videoer:

• Videoen spilles av 

direkte i boka

• Brukeren kan velge 

fullskjermsvisning

• Lyd er av på default. 

Kan enkelt skrus på

• Streames direkte fra 

nettet



Videoberikelser – animasjonsfilm fra Solaris 5 (2/2)

Om videoer:

• Videoen spilles av 

direkte i boka

• Brukeren kan velge 

fullskjermsvisning

• Lyd er av på default. 

Kan enkelt skrus på

• Streames direkte fra 

nettet



3D-modeller – bakterier og virus fra Solaris 1-2 (1/4)

Om statiske 3D-

modeller:

• 3D-modeller popper ut 

av boka og gjør dem 

levende. 

• Denne 3D-modellen er 

statisk. Det vil si at 

brukeren ikke kan 

interagere med den 



3D-modeller – interaktivt hjerte fra iPRAKSIS (2/4)

Om interaktive 3D-

modeller:

• 3D-modeller popper ut 

av boka og gjør dem 

levende. 

• Denne 3D-modellen er 

interaktiv. Det vil si at 

brukeren kan interagere 

med modellen. I dette 

tilfellet «åpner» man 

hjertet. 



3D-modeller – interaktivt øye fra iPRAKSIS (3/4)

Om interaktive 3D-

modeller:

• 3D-modeller popper ut 

av boka og gjør dem 

levende. 

• Denne 3D-modellen er 

interaktiv. Det vil si at 

brukeren kan interagere 

med modellen. I dette 

tilfellet «åpner» man 

hjertet. 



3D-modeller – hyper 3D fra Solaris 5 (4/4)

Om interaktive 3D-

modeller:

• 3D-modeller popper ut 

av boka og gjør dem 

levende. 

• Dette er en hyper 3D

modell. Dvs. At 

brukeren kan zoome inn 

i modellen ved å aktivt 

bevege mobilen/iPaden 

over den berikede siden



3D linker – Les mer, iPRAKSIS (1/2)

Om 3D-linker

• 3D-linker binder 

lærerboka og 

Aschehoug Univers 

sammen

• Ved å klikke på lenken 

blir man tatt direkte til 

det relevante fagstoffet 

på Aschehoug Univers 

(man må logge på 

første gangen)



3D linker – Språkstøtte, iPRAKSIS (2/2)

Om språkstøtte

• Språkstøtten må 

aktiveres i appen. Dette 

gjøres ved å gå til 

tannhjulet (innstillinger) 

→ Minoritetsspråk. Se 

evt. Video her:

• Ved å klikke på lenken 

får man opp det 

relevante innholdet på 

sitt valgte 

minoritetsspråk

https://youtu.be/cnYKxiE23ts


AR Aschehoug – Utviklet av Aschehoug Undervisning og Ludenso 

med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Om betaversjonen :

• Berikelser er lagt til for 

Solaris 1-2, 5 og 8, Naturfag 

SF og iPRAKSIS

• All hovedfunksjonalitet er på 

plass, men noen 

feil/mangler kan forekomme. 

Oppdager du noe vil vi 

gjerne ha tilbakemelding på 

hello@ludenso.com

• Endelig versjon er klar til 

skolestart 2021. Da vil også 

Solaris 6 og 9 være med



Explore  Create  Learn


