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FIGURE 1 LOGO TIL CHANGELING, AV KAROLINE SNESRUD 

2 Innledning 

2.1 Synopsis 
I dette prosjektet skal jeg se på hvordan det å bruke folketro og mytologi som et narrativt element i videospill kan ha en 

innvirkning på utviklingen av spillet. I denne rapporten vil det bli sett nærmere på utviklingen av spillet Changeling, og 

dokumentert metode, valg og løsninger fra utviklingen av dette spillet.  

 

2.2 Bakgrunnen for prosjektet 
Bakgrunnen for dette prosjektet kommer av en stor interesse for mytologi, og en vilje til å ville utforske hvordan det å 

arbeide med dette kan ha en innvirkning på utviklingen og det endelige produktet.  

Det var også et personlig behov for å kunne vise til et eget læringsutbytte etter tre år på Høyskolen Kristiania sin Spilldesign 

linje. Det vil ligge et fokus på utviklingen og noen av de tekniske aspektene bak, for å underbygge kompetanse og vise til 

ferdigheter man har fått i løpet av skolegangen. Det stammer fra interesser, men også en egen usikkerhet på egne evner, og 

en vilje for å teste egne grenser.  

Dette er også relatert til hva slags roller jeg tidligere har hatt på andre gruppe prosjekter, i tilfeller hvor man også tok 

inspirasjon i mytologi, men hvor man i grunn kan ha følt at man ikke har den kompetansen man føler man skal ha. 

 

2.3 Problemstilling  
Hva slags innvirkning kan det ha på utviklingen å bruke folkesagn og mytologi som et narrativt element i videospill? 

 

Jeg skal bruke Unreal Engine 4 for å utvikle et spill med et konsept grunnet i folkesagn og historier. Under dette prosjektet 

skal jeg se på hvordan det å bruke folkesang og mytologi som et narrativt element i videospill kan ha en innvirkning på 

utviklingen av spillet.  

 

2.4 Presentasjon av prosjekt 

2.4.1 Produktbeskrivelse 
Dette prosjektet ble tidligst kjent som Project: Fairy Circle, dette var derimot når det ikke var bestemt noen navn for det 

endelige produktet som skal bli produsert under dette prosjektet. Prosjektet og det endelige produktet vil derfor bli referert 

til som det endelige navnet, Changeling. 

Spillprosjektet, Changeling, er en adventure walking simulator med semi-realistisk grafikk. Spillet er utviklet i Unreal Engine 

4 (versjon 4.26) med systempakken Horror Engine av Tansuergene via Unreal Engine Marketplace.  
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Spillet er inspirert av og til en grad en homage til sangen Changeling Child av Heather Dale, men er også sterkt bunnet i sagn 

og folketro fra flere steder i verden med hovedfokus på Europa. Disse sagnene handler om overnaturlige vesener som 

bytter ut spedbarn. Mer om dette under «Historisk bakgrunn». 

 

Spilleren tar på seg rollen som en turgåer som finner en mystisk heksering (bedre kjent via det engelske navnet fairy circle). 

Hekseringen spilleren finner er ikke en ordinær heksering, i og med at de ser sterke lys og farger knyttet til denne ringen av 

sopper. I midten av ringen finner spilleren også en datert dagbokside, som introduserer spilleren for spillets historie. 

Ettersom at spilleren fortsetter inn i skogen og finner flere av disse dagboksidene, desto lenger vekk fra sin egen tid og 

verden kommer de.  

 

2.4.2 Presentasjon av gruppen 
Gruppen består av kun et medlem, Malin Victoria Løkken Gran, og på grunn av dette så er det ingen definerte roller i dette 

prosjektet.  

Under tidligere prosjekter så har i hovedsak mine ansvarsområder ligget under produsentrollen og det narrative, med noe 

level design. Jeg har derfor mer erfaring med alt bak en spill produksjon som grunndokumenter, scope og planlegging, og 

tok derfor på meg en stor rolle jeg nødvendigvis ikke har mye tidligere erfaring i under dette prosjektet.  

Det å ha et stort fokus på narrative elementer og visuelt pent level design er noe som derimot blir reflektert i det ferdige 

prosjektet.  

 

Utenom gruppen ble logo og små grafiske elementer lagd og supplementert av Karoline Aanesland Snesrud, hun er ikke en 

student på Høyskolen Kristiania og derfor ikke et medlem av denne bachelorgruppen.  

 

2.5 Mål og avgrensninger for prosjektet 

2.5.1 Visjon, og avgrensninger 
Under prosjektet så var det viktig for meg at prosjektets størrelse holdt seg realistisk og at det føltes ut som noe jeg 

potensielt kunne oppnå alene, selv hvis man møtte på utfordringer. Jeg var klar for at elementer til slutt muligens måtte 

kuttes, men jeg hadde heller et fokus på forarbeidet for å unngå å kutte ned elementer så mye som mulig. 

 

Changeling, som nevnt tidligere, faller innunder sjangeren adventure walking simulator.  

Sjangeren “adventure game” er en interaktiv historie som har en protagonist som spilleren kontrollerer. Essensielle 

elementer av spill innenfor denne sjangeren er historiefortelling og utforsking av omgivelser rundt seg. (Adams 2010, 547)  

Navnet på sjangeren kan til en grad motsi seg selv, hvor det virker som spilleren skal gå ut på et stort eventyr. Derimot er 

dette som regel ikke tilfellet innen sjangeren. Det stammer egentlig fra å være en forkortelse for «adventure-type game», 

som betyr at det har likhetstrekk fra et spill som er kalt Colossal Cave Adventure (1975) som var fullstendig tekstbasert. 

(Wikipedia 2021) Spillene innenfor adventure sjangeren har derfor likheter med konseptet til Colossal Cave Adventure 

(1975), selv om de nå inkluderer mange features og mekanikker som forgjengeren til sjangeren manglet. (Adams 2010, 546)  

Walking simulator kan bli direkte oversatt til en gå simulator, hvor spilleren da går eller løper for å utforske verden rundt 

seg. Det er sjeldent mye gameplay utenom det å gå i denne type spill. (Sterling 2015) 

Et av de første spillene som definerte denne typen spill var for mange Dear Esther (2012) av utvikleren The Chinese Room, 
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hvor spilleren vandret fra forskjellige landemerker og kun så seg rundt med et stort fokus på kun det narrative istedenfor 

mer aktivt gameplay. (The Chinese Room 2021)  

 

2.5.2 Mål for prosjekt 
Mitt hovedmål er å utvikle et ferdig spill i løpet av prosjektet, og under utviklingen få mer kjennskap til Unreal Engine 4 og 

hvordan man utvikler et spill fra start til slutt. Dette er også noe som kan være med på å skape en ferdighet innenfor 

prototyping/proof of concepts i form av at man kan finne en pipeline som er effektiv, som kan være nyttig for framtidige 

prosjekter. Jeg ønsker også å se på hvordan det å ha folkesagn og mytologi i konseptet, og hva man potensielt må ta hensyn 

til.  

 

Jeg ønsket å lage et spill alene, med et eget konsept og historie bundet i mytologi. Spillet ble utviklet i Unreal Engine 4 

(versjon 4.26), og jeg bestemte meg for å kunne bruke eksterne kilder for elementer som grafikk, kontroller og diverse 

rammesystemer for spillet og dets utvikling. Det av andre kilder for disse elementene som i hovedsak ble brukt var Unreal 

Engine Marketplace, Quixel Bridge og Sketchfab.  

 

Et sekundært ønske med dette prosjektet er å få publisert Changeling på distribusjonsplattformer som Itch.io, og det å ha 

noe å vise til på fremtidige porteføljer eller showreels som viser mer til bredere kompetanse og stil innenfor spill- og level 

design. 

 

2.5.3 Mine mål 
Målet mitt for prosjektet er å teste egne ferdigheter og kompetanse. Før prosjektet startet var dette noe som var veldig satt 

i stein for meg som et mål og ønske for selve prosjektet. Jeg ville ha noe jeg kunne vise til i framtiden for å bevise at jeg har 

fått kompetanse og lærdom om spilldesign gjennom mine tre år på Høyskolen Kristiania.  

Det å utforske mer hvordan man kan bruke mytologi som narrative elementer og «hooks» er også noe jeg finner interessant 

og ville se litt nærmere på. Som nevnt har gruppeprosjekter tidligere vært inspirert av mytologi, men dette prosjektet skulle 

ha grunn i mer direkte research.   

 

2.6 Verdiskaping 

2.6.1 Verdi for sluttbruker 
Spillet Changeling gir et visuelt pent spill basert på mytologi, det passer også fint inn i sjangeren adventure walking 

simulator basert på hva slags gameplay spilleren opplever i spillet og fokuset det har på de narrative elementene.  

 

2.6.2 Verdi for utvikler 
Gjennom dette prosjektet får jeg erfaring med det å utvikle et spill alene, fra konsept til et ferdig produkt. Dette prosjektet 

vil jeg også få en økt forståelse og erfaring innenfor spillmotoren Unreal Engine 4, noe som kan være til stor nytte hvis jeg i 

framtiden skal inn i industrien. Jeg vil også ha et publisert spill som man kan referere til, og vise frem.  
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3 Metode 
I denne delen vil jeg snakke om valg av metode og noen begrunnelser for valg av disse metodene. Jeg vil også nevne noen 

endringer som ble gjort på denne metoden for å tilpasses dette prosjektet.   

 

3.1 Scrum og Agile 
Agile kan bli enkelt definert via (Keith 2010, 28): «An agile project is composed of a series of iterations of development. 

Iterations are short intervals of time, usually two to four weeks, during which the game makes progress». 

Denne arbeidsmetoden går dermed ut på å strukturere et prosjekt rundt iterasjoner og ha en intervall struktur på 

utviklingen. Arbeidsperioder blir som oftest delt inn i to til fire uker som kalles sprints. (Keith 2010, 28) Før hver sprint og på 

begynnelsen av prosjektet bryter teamet arbeidsoppgaver ned i mindre oppgaver, som så blir plassert i en backlog.  

Disse backlog elementene blir så rangert etter viktighet, og blir plassert ut i sprinter hvor teamet mener de passer. For dette 

prosjektet blir sprintene nærmere sett på under «Prosjektets tidsløp».  

 

3.1.1 Tilpasninger gjort 
For dette prosjektet er det en del elementer av denne metoden som faller ut, basert på at det er gjennomført av kun en 

person. Det største elementet er da roller og rollefordeling, dette er ikke relevant i dette prosjektet.  

Når da roller falt ut forsvant også teknikker som planning poker, i og med at oppgavene ikke kunne bli diskutert.  

Daily standups og lignende møter som hører med er også noe som falt ut, men her prøvde jeg å høre med andre studenter 

om deres meninger noen ganger i løpet av prosjektet.  

 

3.1.2 Begrunnelse for valg av Scrum 
Dette er en av metodene jeg har blitt mest introdusert til og har størst erfaring med fra tidligere undervisning, så det falt 

meg naturlig inn at dette var det jeg ville gå for.  

 

3.2 Teknikker 

3.2.1 Tidsestimering  

Tidsestimeringen til prosjektet ble tett satt opp til leveranser som var planlagt av forelesere og veiledere. Dette var 

tidsestimeringen jeg følte det var lettest å holde seg til, både med utvikling og innleveringer. Sprintene ble derfor også satt 

veldig tett opptil disse milesteinene som allerede var satt opp. Bildet under viser disse innleveringene og presentasjonene.  
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FIGURE 2 BILDE HENTET FRA EMNET BAO375 PÅ CANVAS 

 

3.3 Verktøy 
Her vil jeg gå gjennom verktøy som har blitt brukt under utviklingen av spillet Changeling.  

 

3.3.1 Verktøy 1 – Utvikling i Unreal Engine  
Spillet ble utviklet i spillmotoren Unreal Engine 4 (versjon 4.26), som er spillmotoren til Epic Games. Epic Games har med 

denne spillmotoren laget det populære spillet Fortnite (2017), men er hovedsakelig ansvarlig for publisering av spill og 

vedlikehold og videreutvikling av Unreal Engine 4. 

 

En spillmotor en type programvare som utgjør noen av de mest grunnleggende tekniske delene av et dataspill. De er bygget 

opp for å støtte komponenter som er felles for utvikling av dataspill, noen eksempler på elementer er grafikk, 

fysikksimulering, AI (kunstig intelligens) og lyd. Man kan si at spillmotoren blir et slags fundament eller rammeverk for 

spillet man utvikler. (Holm 2020)  

Det er flere spillmotorer på markedet i dag, lett tilgjengelig for utviklere. Tidligere var det ofte slik at spill selskaper lagde 

egne spillmotorer for utviklingen av individuelle spill. Dette er ikke en like vanlig praksis lenger, hvor flere utviklere nå 

velger å bruke allerede utviklede spillmotorer som lar de fokusere på å realisere spillet sitt. Dette er derimot noe som kan 

bidra til at visse spill som er utviklet I samme spillmotor kan ha lignende stiler eller «vibber» (Holm 2020)  

Noen eksempler på spillmotorer er; Unreal Engine, Unity, Frostbite og Source. Det er kun de to første av disse som 

er helt åpen for allmenheten, de er da «open source». Kort og enkelt forklart betyr dette at man kan bruke spillmotoren 

uten å nødvendigvis trenge en kjøpt lisens, man kan gjøre endringer og forbedringer på rammeverk og kode og kan 

distribuere et ferdig produkt. (Open Source n.d.) 

 

I dette prosjektet var det Unreal Engine 4 som ble brukt. Jeg vurderte også å bruke Unity, men følte at Unreal Engine 4 

passet bedre med hva det endelige spillet skulle være. Unreal Engine 4 har et stort fokus på det visuelle og grafikken i spill 

og har et mer intuitivt kodespråk, i form av blueprints, som for mange kan være lettere å sette seg inn i. (Epic Games 2021) 

Dette virket derfor som et godt valg, i og med at jeg ville fokusere på et pent level design, det visuelle og narrative.  
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I Unreal Engine 4 kan utvikler lett sette opp en scene ved hjelp av et lett men kraftig lyssystem, som ble introdusert i versjon 

4.26, og enkel importering av assets og asset pakker. Assets er et bredt terminologisk engelsk navn som beskriver alt som 

inngår i spill som ikke er kode, eksempler på dette er 3D modeller, lyd, visuelle effekter, animasjoner, 

teksturer/materialer/shaders og UI (user interface) elementer som knapper, helsemeter og instruksjoner.  

 

FIGURE 3 UNREAL ENGINE, UTVIKLING AV CHANGELING 

På bildet over kan man se hvordan spillmotoren ser ut (spesifikt i prosjektfilen til Changeling). I mappene på nedre del av 

bildet kan man skape en mappestruktur som passer seg, og kan være utrolig viktig for oversiktlighet i prosjektet og for 

utvikler. Disse mappene kan ha flere elementer i seg, som for eksempel 3D modeller, blueprints, leveler, 

materialer/shadere og lyd-filer. Blueprints er som nevnt tidligere Unreal Engine 4 sin forenklede versjon av koding. Det er 

mulighet for å kode via C++, men det er ikke noe som har blitt gjort av meg under dette prosjektet.   

 

Under prosjektet ble også Horror Engine brukt. Dette er en komplett pakke med en fungerende førstepersons perspektiv 

kontroller, flere blueprints, meny systemer og mer. Pakken er laget av Tansuergene, og er gratis på Unreal Engine 

Marketplace. (Tansuergene 2018) Denne pakken er ment for å forenkle prosessen av det å lage et spill, spesielt rettet mot 

horror sjangeren, med blueprints som er satt opp og enkle å modifisere for å passe sitt eget spill og konsept. Utvikleren av 

Horror Engine har også en aktiv Discord server, hvor utviklere som bruker denne pakken kan spørre om hjelp hvis det 

trengs.  

 

3.3.1.1 Hvorfor Unreal Engine 4? 
Grunnen til at jeg valgte Unreal Engine 4 til dette prosjektet ovenfor andre spillmotorer som man har erfaring i, da 

hovedsakelig Unity, er bunnet i min egen erfaring med begge spillmotorene. Unreal Engine ga meg lettere den stilen jeg 

ville ha på spillet, og spesielt med versjon 4.26 hvor lys funksjonene til Unreal Engine ble oppdatert.  

 



    Bacheloroppgave Gruppe 7 

Gruppe 7                                                                                                                                 11 

En annen grunn til at jeg gikk for Unreal Engine ovenfor Unity ligger i programmering. Jeg finner Unreal sine Blueprints 

lettere å jobbe med, og dette prosjektet gikk ikke hovedsakelig ut på å teste mine evner som en programmerer.  

 

Den siste grunnen handler om Unreal Engine Marketplace. Unity har sin egen versjon av dette, men jeg hadde allerede en 

stor samling av asset pakker jeg har samlet opp i løpet av skolegangen for Unreal Engine. Dette er noe som gjorde det 

lettere for meg å få tak i assets av høy kvalitet av å bruke det jeg allerede hadde tilgjengelig.  

 

3.3.2 Verktøy 2 – Revisjonskontroll / Back up  
For både back up og revisjonskontroll av prosjektet ble det brukt harddisker. Dette ble den enkleste løsningen basert på at 

jeg kun er en person, og følte at jeg lett kunne ha mer kontroll på et relativt stort prosjekt. Det er også en raskere måte å ta 

kopier av prosjektet i forskjellige faser. 

 Jeg vurderte å bruke Google Drive, men fant fort ut at grunnet størrelsen på prosjektfiler og internettet jeg hadde 

tilgang til at dette ikke hadde funket optimalt. Det var ikke effektivt nok til å være verdt det å kunne sende det rundt. Det 

fikk heller vente til man hadde en mer håndterbar filstørrelse på et ferdig pakket spill og testing eventuelt ble aktuelt.  

 

3.3.3 Verktøy 3 – Distribusjon og testing 
Planlagt verktøy for distribusjon offentlig er Itch.io. Det er derimot ikke planlagt at Changeling skal bli lastet opp på 

distribusjonsplattformen før prosjekt og denne rapporten er levert i sin helhet. Hvis det eventuelt blir lastet opp, så blir det 

ikke offentliggjort før alt er levert inn.  

Itch.io er en distribusjonsplattform hvor uavhengige utviklere, ofte kalt indie utviklere, kan publisere sine uavhengige spill 

gratis. Plattformen har et stort fokus på uavhengige spill, og har en god blanding av betalt innhold og gratis innhold. Itch.io 

lar det være opp til utvikleren om de vil ta penger for spill de publiserer, men gir også spillere muligheten til å støtte 

prosjekter de liker med frivillige donasjoner. (Itch.io 2021) 

 

For testing ble spillet lastet opp på en Google Drive, hvor denne linken så ble sendt ut til testere. Mer om disse testene 

under «Brukertest av løsning». 

 

3.3.4 Verktøy 4 – Dokumenter 
Under tidligere prosjekter så har igjen Google Drive vært en populær fellesnevner når det kom til dokumentasjon, i og med 

at det åpner dører for å enkelt dele og redigere dokumenter og lignende for en gruppe.  

Under dette prosjektet var ikke dette en nødvendighet, og hovedfokuset ble på Word.  

Word er et tekstbehandlingsprogram som er produsert av Microsoft, og er lett tilgjengelig gjennom Office 365 pakken til 

Microsoft. (Wikipedia 2021) Jeg har tilgang til Office 365 pakken via Høyskolen Kristiania.  

 

3.3.5 Verktøy 5 – Soundly 
For å finne og enkelt implementere lyd til Unreal Engine brukte jeg programmet Soundly. Dette er et program som er et sky 

lagret bibliotek med utrolig mange forskjellige lydfiler med høy kvalitet. De har også en veldig enkel drag&drop funksjon, 

som gjør det enda lettere å implementere hele lydfiler eller velge ut spesifikke deler av lydfilen man trenger. (Soundly AS 

2021) Jeg har tilgang til en Soundly lisens via Høyskolen Kristiania.  
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3.4 Risikostyring 
For å holde styr på risiko ved prosjektet så satt jeg opp en enkel risikoanalyse 

RISIKO SANNSYNLIGHET ALVORLIGHET FOREBYGGENDE LØSNING 

Datamaskin blir ødelagt/får 

andre problemer 

5% 

 

90% Passe på å holde C drive så 

ren som mulig, og holde 

pcen oppdatert. 

Korrupte prosjektfiler 10% 100% Ta back up av prosjektet 

regelmessig. 

Back up harddisk blir 

ødelagt 

5% 90% Prøve å ha prosjektfiler 

lagret flere steder.  

Vanlig sykdom 30% 20% Ta forhåndsregler for å 

holde seg frisk.  

Alvorlig sykdom (Covid-19) 15% 90% Ta forhåndsregler for å 

holde seg frisk, prøve å ikke 

gå ut i folkemengder.  

Mental helse 45% 50% Prøve å holde seg sosial og 

spørre om hjelp hvis dette 

trengs. 

 

3.5 Prosjektets gjennomføring 
Her vil jeg snakke om prosjektets gjennomføring, og hvordan det ble utviklet.  

Prosjektets pipeline startet med preproduksjon. Preproduksjons fasen varte en stund, hvor hoveddelen gikk til å planlegge 

prosjektets løp og selve spillets narrativ. Research og det å lese meg opp på flere kilder om mytologi og folketro som spillet 

representerte var noe som jeg syntes var viktig og dermed ga god tid til. Etter dette ble det også skrevet et High Concept for 

spillet, dette vil være med i «Vedlegg», som er et samlet dokument som går over spillets konsept, historie, tema, funksjoner 

og «features».  

Når disse elementene var på plass startet produksjon av prosjektet. Dette startet for fult i mars, med Unreal Engine (versjon 

4.25) og en løs idé om hvordan historien til spillet på best mulig måte skulle bli fortalt via narrative elementer. Jeg ville 

designe et nivå som var basert på realistiske miljøer rundt oss, og oppnådde dette med å ta inspirasjon fra en skog jeg ofte 

besøkte når jeg var yngre. Når dette var bestemt gikk man videre til å planlegge hvor landemerker, stedene i spillet som var 

av interesse for spilleren, skulle plasseres i forhold til spillets lengde.  

 

For landskapet, det spilleren da går på, brukte jeg Unreal Engine sitt landscape verktøy for å skulptere levelet. Landscape 

verktøyet har flere funksjoner som skulptering og maling av landskap. Dette gir utvikleren god kontroll over hvordan det 

endelige produktet vil se ut.  

Her var det en del iterasjoner som måtte til, i og med at det originale landskapet var for stort i henhold til spilleren sin 

størrelse og planlagt lengde på spillet. Etter noen iterasjoner på landskapet bestemte jeg meg for å bytte over til versjon 

4.26 av Unreal Engine, dette var også for å lettere oppnå et lysbilde jeg ville ha i spillet. Lysbildet ville bli lettere å oppnå 

med Unreal Engine sin nye lys mikser, som gir utvikler enda mer kontroll og forenkler prosessen ved å sette opp lys og 

atmosfærer for prosjekter.  
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I tidligere prosjekter har jeg og andre gruppemedlemmer brukt en asset pakke som heter Good Sky, som ofte har 

fungert utrolig bra for de tidligere prosjektene. Under dette prosjektet møtte jeg derimot på en del utfordringer med denne 

asset pakken, og den ga ikke den atmosfæren og «looken» dette prosjektet gikk for, selv med alle parametere som gir 

utviklere frihet til å endre himmelen til hva de er ute etter. Dette var det punktet hvor jeg bestemte meg for å heller prøve 

Unreal Engine 4, versjon 4.26, hvor de nå har inkludert et nytt og forbedret lys funksjon. Denne funksjonen er referert til 

som Environmental Light Mixer, og gjør det å sette opp og kontrollere lys i Unreal Engine enda lettere enn hva det var før. 

Denne funksjonen introduserte også et atmosfære system, som ga enda mer kontroll på elementer som skyer og lys som 

skinner gjennom atmosfæren rundt «planeten» til levelet. Denne nye funksjonen og kontrollen jeg fikk gjorde at det å bytte 

spillmotor versjon var et lett valg, og noe som ville bidra til visjonen jeg hadde for spillet og lysbildet som blir presentert i 

det.  

 

Ettersom jeg byttet til versjon 4.26 av Unreal Engine 4 var noe av det første jeg gjorde å sette opp lys. Dette ble gjort via 

Unreal Engine 4.26 sin Environmental Light Mixer, forkortet til «Env. Light Mixer» på bildet under. 

 

FIGURE 4 ENVIRONMENTAL LIGHT MIXER FRA UNREAL ENGINE 4.26 

Her kan man enkelt sette opp forskjellige typer lys, og navigere og manipulere innstillinger og parametere på lysene, som ga 

meg mye frihet til å sette opp lyset i levelet akkurat slik jeg ønsket.   

 

I og med at jeg valgte å endre fra versjon 4.25 til versjon 4.26 måtte jeg sjekke gjennom alle asset pakker jeg hadde funnet 

via Unreal Engine Marketplace, for å forsikre meg om at disse ville fungere i den nyeste versjonen. Jeg støtte ikke på noen 

problemer med de valgte asset pakkene. For å se en oversikt over asset pakker som ble brukt, se «Ressurser brukt». 

 

Når man da faktisk fikk startet opp prosjektet i versjon 4.26 med alle asset pakker importert inn, så var det å sette i gang 

med å sette opp levelet for spillet og å sette seg inn i hvordan Horror Engine sine elementer fungerte. I både det gamle og 

nye prosjektet hadde jeg flere test scener, hvor det ble testet alt fra skala til lyd. For prosjektet var det viktig for meg å sette 

meg inn i Horror Engine, og å vite hvordan man best mulig kunne designe spillet. Når noe ble fastslått som designet ferdig 

ble det flyttet over i det faktiske levelet for mer testing med de andre elementene rundt og optimalisering. 
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Testing gikk også i stor del på størrelse, og som nevnt gikk landskapet igjennom flere iterasjoner for å få en størrelse som 

ikke føltes for stor men heller ikke for liten. Det hjalp å finne ut at spillerkarakteren spilleren styrer er ca. én meter i 

bredden, noe som gjorde at man mer realistisk kunne designe level designet og generell skala rundt dette. Et eksempel på 

level design som dette påvirket var veien spilleren går på, som da ble rundt fem meter bred. Dette var inspirert av tidligere 

turstier jeg selv har gått på, for å gi en realistisk følelse.  

 

Når skala var fastsatt så gikk jeg over til greyboxing. Dette er en metode man kan bruke for å visualisere hvordan et level 

blir satt opp ved hjelp av bokser og andre geometriske modeller som er lett tilgjengelig i spillmotoren. 

 

FIGURE 5 GREYBOXING FRA ET TIDLIGERE PROSJEKT, LAGT MED FOR Å ILLUSTRERE GREYBOXING 

Over kan man se et bilde fra et tidligere prosjekt, men som klart visualiserer hvor enkel en greybox kan være. Dette kan bli 

brukt til å teste blant annet skala og ruter spilleren potensielt kan gå.  

Når landskapet og skalaen på levelet var fastslått så var det å sette opp en greybox for selve stien spilleren skulle ta. Valg for 

dette elementet innenfor level design blir snakket nærmere om under «Level design». Etter at dette elementet også ble 

fastslått og testet internt for å se størrelse og spillerens følelse av dette, gikk utviklingen over til det å finjustere landskapet 

rundt for å gi en god simulasjon av skog og villmark. Dette gikk relativt lett, basert på at mye av forarbeidet allerede var 

gjort med grunnleggende skulptering.  

 

Det å ville holde en viss standard med en realistisk simulasjon var noe som tok tid, og en del testing av materialer. For å 

forenkle prosessen av å male landskapet brukte jeg et landscape materiale fra Unreal Sensei (Unreal Sensei 2021). Dette 

materialet ble gitt ut gratis via siden hans på nettstedet Gumroad, og hadde en godt forklart video som viste hvordan 

materialet kunne brukes og hvordan det kunne tilpasses sitt eget prosjekt.  
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Dette materialet var satt opp for bruk med Quixel 

Megascans, noe som passet prosjektet godt i og med at 

denne pluginen allerede var implementert inn i 

prosjektet, og gjorde prosessen av å importere teksturer 

og materialer enkelt. Når jeg importerte teksturer for 

landscape materialet valgte jeg å inkludere stein, gress 

fra åpen mark, mørkere skogsgress med mose, bark med 

uttørkede grannåler og en jord- og grusvei. Alle disse 

teksturene hadde sine egne plasser planlagt før det ble 

importert, for å gjøre prosessen så effektiv som mulig.  

Til høyre kan man se hvordan Quixel Bridge ser ut, og et 

av de spesifikke materialene som ble lastet ned. Som 

nevnt tidligere er samarbeidet mellom Quixel Bridge og 

Unreal Engine lett, så lenge det er satt opp riktig.  

 

Når alle materialer var importert og satt opp riktig gikk 

jeg over til å male landskapet. Jeg startet med å fylle hele landskapet med mørkt gress, i og med at dette ville være det 

dominante materialet. Etter dette ble gjort ble stien spilleren skulle ta definert med et lysere materiale, og passet på å 

blende teksturene der de møttes så godt som mulig. Dette var for å prøve å oppnå en så realistisk overgang som mulig, og 

også for å forhindre at det kunne bli sett veldig harde kanter mellom teksturene.  

  For områder hvor det hovedsakelig ville være trær gikk jeg for materialet som hadde uttørkede grannåler, 

for å simulere effekten av tette trær som har stått og vokst på samme sted en stund, med noe gress innimellom.  

På bildet under kan man se landskapet tilnærmet ferdig teksturert, eller da «malt», og greybox av stien som enda ikke var 

fjernet.  

FIGURE 6 INTERFACE FRA QUIXEL BRIDGE, MED MULIGHET TIL Å EKSPORTERE TIL 

UNREAL ENGINE 
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FIGURE 7 LEVELET TEKSTURERT OG "MALT", MED GREYBOX AV STIEN FREMDELES SYNLIG 

 

Når alt fra skulpturering til teksturering var klart med landskapet gikk jeg videre til å plassere trær og generell foliage. I 

Unreal Engine er det et eget foliage verktøy som gjør det å plassere større mengder med 3D modeller lettere. Dette 

verktøyet ble hyppig brukt til å plassere en god del assets, da trær, busker, blomster og gress. Det var her de første 

problemene med optimalisering viste seg. For å prøve å forbedre optimalisering og ytelse så mye som mulig 

eksperimenterte jeg med culling funksjonen i foliage verktøyet, noe som gjør at modellene ikke blir lastet inn før de er et 

visst areal vekk fra spilleren, og når spilleren beveger seg ut av dette arealet blir de også lastet ut. Dette hjalp ytelsen på 

spillet til en viss grad, men det krevde også at jeg gikk gjennom og fjernet en god del trær og busker og prøvde å plassere 

disse på nytt med litt mer taktiske plasseringer. Dette var for å begrense hva spilleren kunne se av «verdens ende» eller til 

andre deler av spillet de ikke nødvendigvis enda skulle se, for å gjøre cullingen mer subtil og vanskeligere for spilleren å 

oppdage. Det sistnevnte var viktig for meg i dette prosjektet, i og med at jeg ville unngå at spilleren kunne se assets bli 

lastet inn når de gikk rundt et hjørne.  

Når alt av landmarks var plassert ute i verden brukte jeg Modular Fantasy House asset pakken fra Unreal Engine 

Marketplace for å sette sammen huset, som er det siste spilleren kommer til. Dette ble gjort enkelt via pakken og assets 

som var inkludert ved å dra 3D modellene ut i scenen og sette de sammen på en måte jeg syntes passet.  

 

I Unreal Engine er det flere volumes man kan bruke. Disse volumene har forskjellige egenskaper. I dette prosjektet brukte 

jeg lightmass importance volumes, dette volumet er med på å lette bygging av lys. Enkelt fortalt: måten det gjør dette på er 

at lys utenfor disse volumene blir rendret/bygget i en lavere kvalitet, og legger et fokus på de områdene som spilleren skal 

se. (Unreal Engine u.d.)  

Jeg brukte også blocking volumes, dette er brukt for å enkelt blokkere deler av levelet for spilleren og er et godt verktøy for 
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å passe på at spilleren beveger seg riktig vei og kun kan ser hva utvikleren vil at de skal se. Som det står på dokumentasjon 

sidene til Unreal Engine;  

«Blocking Volumes can be used in the place of collision surfaces on Static Meshes, particularly in the case of walls 

in structures. This can cause scenes to operate more predictably, since physical objects won't interact with small 

details like bumps on the floor and walls. It can also improve performance by reducing the cost of physics 

simulation.» (Unreal Engine u.d.) 

Det siste volumet som ble brukt var to post process volumes. Disse ble brukt for å kunne ha bedre kontroll på post process 

effekter, ved å overstyre det kameraet spilleren ser verden gjennom. (Unreal Engine u.d.)  

Disse ble hovedsakelig brukt til å kontrollere lysstyrke og legge til en bloom effekt. (Unreal Engine u.d.) 

 

FIGURE 8 DET ENDELIGE LEVEL DESIGNET MED ALLE VOLUMER TIL STEDE, TRÆR IKKE SYNLIG PÅ GRUNN AV CULLING 

 

Alle funksjoner, da via blueprints, ble gjort litt ettersom man drev med level design. Dette var blant annet noe av det som 

ofte ble testet i andre leveler og test prosjektet jeg hadde. Mer om dette i detaljer under «Blueprints» og «Horror Engine og 

inkluderte elementer».  
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Når alt dette var ferdig var det kun å bygge lys som var den største 

utfordringen. Denne prosessen tok noen timer hver gang, og ble gjort flere 

ganger i løpet av prosjektet i tillegg. Etter en endelig bygging av lys og andre 

elementer, sett på bildet til venstre, så var det på tide å pakke prosjektet og 

sende det ut til testere.  

 

Testing og resultatet av dette er det mer om under «Brukertest av løsning».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Analyse og utforming 
Under dette punktet vil det bli sett nærmere på historisk bakgrunn for spillet og historien som er knyttet til dette. Det vil 

også bli sett på et eksempel på bruk i spillet Unforgiving: A Northern Hymn (2017) som ble utviklet av Angry Demon Studio. 

 

4.1 Knytning til forskningsområde 

4.1.1 Historisk bakgrunn 
Den historiske bakgrunnen for spillet er knyttet til folke- tro og minne om changelings, på norsk en bytting, og det har blitt 

sett på versjoner fra disse sagnene fra flere deler av verden med et fokus på Europa. En bytting var i norsk folketro et barn 

som huldrer/troll hadde blitt byttet ut med en av sine egne barn.  

 

Det var flere måter å identifisere en bytting på, men det har rot i funksjonshemninger som ikke ble oppdaget ved fødsel. 

(Ohrvik 2021) Ifølge Irsk folketro så kunne en bytting (da spesielt med et fe barn) virke sykt og ikke vokse som et normalt 

barn, og kan til og med gå så langt som å ha skjegg eller unaturlig lange tenner. Disse barna kan også vise fram intelligens og 

innsikt som overgår alderen deres. Det var også vanlig for at en bytting kunne identifiseres via unormal oppførsel når de var 

FIGURE 9 UNREAL ENGINE SINE BUILD 

MULIGHETER 
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alene, som å danse og hoppe rundt. (Wikipedia 2021)   

 

 

Ut ifra hvilken mytologi man ser nærmere på så er det flere grunner for at mytologiske skapninger som troll og feer ville 

bytte ut sine egne barn med menneskebarn, blant annet at de ville bruke menneskebarn som trell eller at de misunte 

skjønnheten til menneskebarn. Dette er som sagt noe som kommer an på hvilken versjon av mytologien man ser på.  

 

En gjenganger er at barn som var udøpte var i en større fare for å bli byttet ut, i noen tilfeller var det djevler som byttet ut 

disse barna. (Ohrvik 2021) Bytting kunne også være knyttet til barnets utseende, hvor barn med lyse toner som blå øyne og 

lyst hår hadde en større sjanse for å bli byttet, dette var fra skapninger som misunte og beundret skjønnheten til barna. 

(Wikipedia 2021) 

  

Historisk sett så var det flere foreldre som brukte legenden om bytting barn til å finne en unnskyldning for «defekter» hos 

sine egne barn. Denne unnskyldningen tok derimot en verre retning når folketro sa at man kunne få tilbake sitt faktiske 

barn. Dette kunne man få til enten med å få bytting barnet til å le, eller mishandle det. Dette førte til flere tilfeller av faktisk 

barnemishandling. (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2007) 

 Realiteten med denne legenden var at barn som ble mistenkt for å være en bytting ofte var offer av å bli født med 

en deformasjon, utviklingshemmet eller å være nevrodivergent. Dette var også vanskeligere å håndtere, i og med at man på 

den tiden ikke hadde diagnoser som man har nå i mer moderne tid. (Wikipedia 2021) 

 

En annen myte spillet er basert på er sagn om fairy rings, hekseringer på norsk.   

«A fairy ring, also known as fairy circle, elf circle, elf ring[1] or pixie ring, is a naturally occurring ring or arc of 

mushrooms.[2] They are found mainly in forested areas, but also appear in grasslands or rangelands.» (Wikipedia 

2021) 

Dette er også en myte som kan variere ettersom hvor man er i verden, men en fellesnevner er sterk; disse ringene er for å 

fange mennesker. Ofte for egen underholdning. Dette kan blant annet bli sett i dette sitatet, «According to many English 

and Celtic tales, any human who enters a fairy ring will be forced to dance with the creatures, unable to stop until they go 

mad or perish of exhaustion.» (Kusby 2017)  

Det går igjen at det er anbefalt å holde seg unna disse ringene av sopp, dette gjelder også hvis man har tenkt til å prøve å 

fjerne de, og det sies at de bare vil gro tilbake. Det å gå inn i en heksering vil kun bringe ulykke ovenfor offeret. (Wikipedia 

2021) 

Realiteten med fenomenet som er hekseringer ligger i hvordan deler av soppen som lever under bakken sprer seg, og da 

ender opp i en relativt perfekt sirkel. Dette er et helt vanlig fenomen, men har på grunn av den perfekte formen da fått 

flere sagn og folkeminne knyttet til seg.  

 

4.1.1.1 Bruk av disse elementene 
Barnet i historien er et bytting barn, eller da en changeling. Hekseringene er også et element som er med på å trollbinde 

spilleren, og blir brukt som en slags felle satt av fe folket.  

 

4.1.2 Eksempel på bruk – Unforgiving: A Northern Hymn 
Her vil jeg snakke om et spill som ble brukt som en inspirasjon for Changeling.  
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Unforgiving: A Northern Hymn er et svensk utviklet spill av Angry Demon Studio. Dette er et survival horror spill, som er 

sterkt inspirert av svensk folkeminne og nordisk mytologi. (Angry Demon Studio 2017) All dialog blir spilt på svensk, men 

har engelsk tekst for at spillere som ikke kan språket kan få med seg historien og hva som blir sagt. Spillet er sett fra et 

førstepersonsperspektiv og man spiller som karakteren Linn, en yngre dame som våkner bundet i baksetet i bilen til broren 

Lukas. Ettersom spillet fortsetter ender Linn og Lukas opp i skogen, hvor de må jobbe sammen for å finne veien ut.  

Gjennom spillet vil Linn møte på flere karakterer fra folkeminne og mytologi, hvor mesteparten jobber mot henne.  

  

Måten dette spillet implementerer mytologi og folkesagn er gjennom gameplay, level- og karakterdesign. Spilleren kan 

finne flere områder og ting de kan interagere med som ofte har et sterkt preg av nordisk mytologi, ofte da med nordiske 

runer vist. Spilleren kan også støte på flere karakterer i løpet av dette spillet, hvor alle er basert på eksisterende myter og 

sagn. Noen av disse er Fossegrimen (på norsk ofte kjent som Nøkken), Skogsrå (ofte kjent som Huldra) og troll. (Angry 

Demon Studio 2017)   

Dette er en annen mytologi enn det som blir representert i Changeling, men det er likhetstrekk man kan se. Et av de mer 

prominente likhetstrekkene er representasjon av mytologi i level design, hvor begge spillene bruker elementer fra 

folkeminne for å ha en narrativ tilnærming til sagn og myter og det å bruke det som et element i spillets storyline.  Et annet 

likhetstrekk kan være hvordan de mytologiske skapningene blir representert, hvor de begge til en grad kan virke som de 

prøver å hjelpe spiller- og andre karakterer i spillene, men at det ender opp med at de er det som til slutt lurer eller holder 

spilleren fanget mot sin vilje.  

 

5 Løsning 
Under denne delen av rapporten vil det bli forklart hvordan jeg valgte å løse problemstillingen. Løsningen blir utforsket 

gjennom en produksjon av et spill, og research som måtte til for å sette sammen elementene fra mytologi og spilldesign. Jeg 

vil nevne utfordringer og eventuelle løsninger på disse utfordringene.   

 

5.1 Løsningens elementer 
I dette punktet vil jeg gå nærmere inn på elementene til løsningen i nærmere detalj.  

 

5.1.1 Narrativt design og historie 
Under preproduksjonen av dette spillet leste jeg meg opp på flere kilder, inkludert i kildelisten, for å få en bedre forståelse 

for materialet jeg jobbet med.  

 

«A linear story in a video game looks similar to a linear story in any other medium, in that the player cannot change the plot 

or the ending of the story. In a game, however, the player still faces challenges as she goes through the story, and in fact 

the challenges form part of the story itself. Thus, a linear story in a game is still an interactive story, but the player’s 

interactions are limited to contributing actions.» (Adams 2010, 168) 

Historien til spillet ble holdt til et lineært design, selv om det ble vurdert å ha forskjellige utfall basert på hva spilleren 

plukket opp. Dette ble derimot droppet veldig tidlig i utviklingen, i og med at det ikke virket realistisk å sette dette som et 

mål for dette prosjektet.  
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Spillet blir fortalt gjennom disse daterte dagboksidene spilleren plukker opp, hvor spilleren får informasjonen de trenger. 

Utenom dette er det også prøvd å symbolisere at spilleren beveger seg tilbake i tid basert på hvor langt de kommer i spillet, 

dette skillet kommer når man ser at de elektriske lyktestolpene har blitt borte og byttet ut. Dette er en del til at den siste 

strekningen i spillet er såpass lang som den er, for å gi spilleren en følelse av lengde og tid som går.  

 

5.1.1.1 Utfordringer 
Utfordringer med dette var det å holde spilleren engasjert i historien, uten å gi dem alt for mye info med en gang. Det var 

også flere spørsmål om hvordan man burde ha skrevet disse lappene, men det ble et valg om å holde språket relativt 

moderne og rent. Det var også utfordringer i det å illustrere at spilleren forsvant lenger fra sin egen tid, men dette blir 

diskutert nærmere i «Forbedringspotensialer».  

 

 

5.1.2 Level design 
For å snakke videre om level design vil jeg først kort definere hva level design er. Level design er prosessen av å bygge opp 

opplevelsen som spillet direkte gir til spilleren, ved bruk av komponenter som kommer fra spill design. Noen av disse 

komponentene kan være: karakterer, utfordringer, spillets verden og storyline. Disse komponentene trenger ikke 

nødvendigvis å være helt ferdige for at level design kan begynne, men ferdige nok til at en level designer har noe å jobbe 

med. Level design er altså det å designe verden (eller et level/nivå) rundt spilleren. (Adams 2010, 50) 

 

For level designet til Changeling prøvde jeg å inkludere flere level design prinsipper.  

Det var viktig at forgrunnen tok visuell prioritering over bakgrunnen for spilleren. Dette var for å lede spillerens 

oppmerksomhet til lokasjonene de skulle utforske på en naturlig måte, og gjøre bakgrunnen mer uinteressant for å ikke 

distrahere spilleren fra det de egentlig skulle fokusere på. Dette var også viktig for optimalisering, og lot set pieces være 

høyere kvalitet enn hva som eventuelt ble brukt i bakgrunnen. (Adams 2010, 362) 

 

For sjangeren adventure game spesifikt ble det å holde et stort fokus på disse forskjellige lokasjonene, og at de ikke alle var 

like. Dette hører med at adventure spill går ut på å utforske rundt seg, og i noen tilfeller det å løse puzzles. Det var viktig å 

skape en variasjon i lokasjonene som spilleren møtte på i levelet for å holde oppmerksomheten, men også å gi spilleren noe 

å faktisk se på som kunne skille seg litt ut. (Adams 2010, 364) 

 

Level designet til Changeling følger også et lineært design, noe som kommer av at historien til spillet også er lineær. Dette 

betyr derimot ikke at veien spilleren tar må være helt lineær, «A linear layout requires the player to experience the game’s 

spaces in a fixed sequence with no side corridors or branches. It does not mean that the spaces are actually arranged in a 

line» (Adams 2010, 365) 

 

5.1.2.1 Utfordringer 
Utfordringer for level design gikk hovedsakelig på det å ikke gjøre levelet for stort, og at lokasjonene spilleren skulle 

utforske var interessant. Det var også en utfordring i å måtte tenkte på optimalisering allerede på dette steget for å gjøre 

dette lettere for fremtidig arbeid.   
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5.1.3 Horror Engine og inkluderte elementer 
«Everything you need to create your game and storyline! With this kit, you will have Endless Possibilities and Combinations 

for your story! Determine your rules and create your custom horror events without Editing any Code or Blueprint! And also 

you will get Very Big Essential Features for your game!» (Tansuergene 2018) 

 

Horror Engine er en asset pakke som ble brukt som et rammeverk for å bygge dette spillet. Grunnen til at jeg valgte å bruke 

denne pakken er for å forenkle utviklingen, og at det var elementer i den som jeg kunne tenke meg å inkludere i spillet. Jeg 

har også begrenset kunnskap når det kommer til programmering, og når fokuset da lå på det narrative i dette spillet så ble 

ikke det å gjøre alt programmering fra bunnen av prioritert.  

 

5.1.3.1 Utfordringer 
Det var noen utfordringer med å sette seg inn i denne pakken, mest på grunn av manglende ferdigheter. Det var derimot 

veldig lett å be om hjelp via utvikleren sin Discord server. 

Den aller største utfordringen jeg møtte på med å bruke dette som et rammeverk var det å endre UI (user interface) og 

menyer i spillet.  

 

5.2 Teknisk løsning 

5.2.1 Modeller  
Når det kommer til modeller, valgte jeg å bruke tilgjengelige modeller fra Unreal Engine Marketplace og supplementerte 

med modeller fra Quixel Bridge og Sketchfab. Dette kommer fra manglende kunnskap om 3D modellering, selv om tidlig i 

prosjektet var det en tanke om å sette seg smått inn i emnet for å skaffe nye ferdigheter og ha mer frihet til å lage 

spesifikke assets og modeller. Det var fort klart at dette ikke var en faktisk mulighet for dette prosjektet, og da ble det en 

jakt på modeller som både passet sammen og som passet prosjektet sin estetikk.  

 

Begge disse plattformene er relativt lette å sette opp til å fungere med Unreal Engine, i og med at begge har en plugin for 

importering av assets til spillmotoren. For å sette opp disse brukte jeg offisielle forumer fra både Sketchfab (Norgeot 2021) 

og Quixel Megascans (Elahi 2021).   

 

Jeg prøvde å ha et fokus på relativt lette modeller, spesielt fra Sketchfab, for å gjøre det lettere for spillet å kjøres. Jeg tok 

heller friheten til å ha et høyere antall polygoner for viktigere modeller som spilleren skulle interagere med og være nærme 

som hadde en viss viktighet. De modellene med en høyere antall av polygoner ble hentet fra Quixel Bridge.  

Polygon antallet burde gjerne være lavt for en stor andel av modellene. Dette kommer av at hver eneste polygon 

må spillmotoren kalkulere lys og rendering for, noe som kan gå utover ytelse når spillet kjører. Det er en balanse man må 

finne ut av for å få den visuelle stilen man ønsker, men samtidig opprettholde ytelsen til spillet. (Stepp 2020) 

 

5.2.2 Materialer 
Materialer i Unreal Engine er en asset som kan bli plassert på en statisk mesh (for eksempel en 3D-modell). Man kan nesten 

se på denne type asset som en slags maling som blir satt på andre objekter, men det er også noe som definerer hva slags 
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overflate objektet er laget av. Man har en stor frihet med dette, med at man blant annet kan endre farge og 

gjennomsiktigheten på materialet. (Unreal Engine n.d.) 

«In more technical terms, when light from the scene hits the surface, a Material is used to calculate how that light 

interacts with that surface. These calculations are done using incoming data that is input to the Material from a 

variety of images (textures) and math expressions, as well as from various property settings inherent to the 

Material itself.» (Unreal Engine n.d.) 

 

Av materialer og teksturer gikk jeg for høy kvalitet, i og med stilistisk er spillet semi-realistisk. Jeg ville at det skulle kunne se 

visuelt pent ut. Jeg måtte derimot være forsiktig med hvor høy kvalitet det var på disse, og dette hører med ytelsen til 

spillet på flere datamaskiner. Hvis det ble for høyt så ble det vanskeligere for flere spillere sine datamaskiner å kjøre spillet, 

noe som fort kunne ødelegge opplevelsen til spilleren. Det høyeste jeg gikk for av egen importerte materialer ble da 2K, noe 

som allerede er ganske høyt, istedenfor de andre valgene som er 4K og 8K. Disse materialene fikk jeg fra Quixel Megascans 

og importerte de inn i Unreal Engine via Quixel Bridge.  

 

5.2.3 Grafiske elementer 
De grafiske elementene i Changeling er en blanding av grafiske assets som var med i Horror Engine pakken, og de som er 

laget av Karoline Snesrud.  

Teksturen for arkene ble laget i tegneprogrammet Procreate, for så å bli importert 

inn i Adobe sitt InDesign for å få tekstinnhold. Etter tekst og tekstur var på plass 

ble det så eksportert ut av InDesign som en PNG fil, for så å bli importert inn i 

Unreal Engine og prosjektfilene.  

 

Logoen for spillet ble også produsert av Karoline Snesrud, i tett samarbeid med 

meg. Prosessen for dette gikk ut på at jeg lagde flere moodboards og sendte over 

eksempler på logoer som jeg følte ga en riktig stemning for Changeling. Etter 

moodboard var sendt over tok Karoline for seg skisser på flere ideer, som senere ble diskutert med meg. Når vi var enige på 

hvilken retning vi ville gå, ble logoen ferdigstilt og sendt over til meg i flere varianter. Logoen og variantene ble så importert 

inn i Unreal Engine. Logoen ble også laget og ferdigstilt i programmet Procreate.   

 

Under er det avbildet flere versjoner av potensielle logoer, og hvilke som ble valgt til videreutvikling av den endelige logoen.  

FIGURE 10 LOGO PRODUSERT AV KAROLINE 

SNESRUD FOR SPILLET CHANGELING 
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FIGURE 11 UTVALGTE LOGOER FOR VIDEREUTVIKLING, LAGET AV KAROLINE SNESRUD 

 

FIGURE 12 LOGO VERSJONER, LAGET AV KAROLINE SNESRUD 
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5.2.4 Blueprints 
Som nevnt tidligere fungerer Unreal Engine 4 både med programmering i C++, men det som ofte blir brukt er Blueprints. I 

dette prosjektet var det kun noen få blueprints som ble satt opp fra grunnen, hvor resten da var allerede eksisterende i 

Horror Engine pakken. Dette var noe som passet prosjektet bra, og gjorde det lettere å sette seg inn i systemene som var 

inkludert i asset pakken.  

 

Innenfor denne asset pakken brukte jeg flere av blueprintsene som var inkludert, noe som vises mer direkte i spillet. Et av 

de mer promonente som ble brukt var blueprintet for ark spilleren kunne plukke opp. Dette var et blueprint som er knyttet 

til en actor, i dette tilfellet en 3D-modell, med flere funksjoner og parametere man enkelt kunne endre i et eget panel.  

 

FIGURE 13 BLUEPRINT FOR ARK SPILLEREN KAN INTERAGERE MED PLASSERT I LEVELET 

På bildet over kan man se hvordan dette blueprintet ser ut når det blir plassert i et level. Utenom dette blueprintet ble det 

også satt opp blueprints knyttet til et trigger volum, som var for å spille av en cutscene for enden av spillet. Dette ble satt 

opp med et da gjennomsiktig volum, som spilte av en cutscene når spilleren gikk inn i dette volumet. Dette kan bli sett på 

bildet under, hvor jeg da har vist hvordan et blueprint kan se ut når det settes opp med noder. Dette blueprintet har også 

funksjonen med å laste inn en loading screen, for å gjøre bruddet fra spillet til hovedmenyen mindre skarp.  
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FIGURE 14 BLUEPRINT FOR AVSPILLING AV CUTSCENE NÅR SPILLER GÅR INN I ET TRIGGER VOLUM  

 

5.2.5 Cutscene 
For dette prosjektet var det planlagt en cutscene ved enden av spillet, for å både gi spillet en mer komplett følelse og gi 

spilleren en visuell representasjon for at de er ferdig med spillet. For å lage denne cutscenen ble «Level Sequencer» brukt. 

Level sequencer er en innebygd funksjon i Unreal Engine, som lar utviklere enklere filme og implementere cutscenes og 

animasjoner. Denne funksjonen lar også utviklere eksportere videoer som er blitt filmet i spillmotoren via level sequencer.  

 

FIGURE 15 SEQUENCER I UNREAL ENGINE 

Som bildet over viser så fungerer level sequencer relativt likt som redigering av video- og animasjon. Utvikleren jobber med 

key frames, nøkkelbilde på norsk, hvor man da kan plassere og ramme hva man vil skal være på skjermen. Det er flere 

funksjoner i sequencer, men for dette prosjektet ble det holdt meget enkelt med litt bevegelse av kameraet før det gikk til 

en sort skjerm.  

 

5.2.6 Lyd 
Som nevnt tidligere ble eksterne lydfiler hentet fra Soundly. Det var derimot flere lydfiler inkludert i asset pakken til Horror 

Engine, som hovedsakelig var koblet opp mot blueprints som også var inkludert. Det var integrert flere enkle muligheter til 

å endre disse lydene, men var ikke en stor prioritering i dette prosjektet.  

 

Lydbildet i Changeling er relativt enkelt. Det mest avanserte kommer fra Horror Engine pakken, og er koblet til at lyd kan 

endre seg basert på hvilket underlag spilleren går på. Dette resulterte i at det er forskjellig lyd på når spilleren går ute og når 

spilleren går inn i huset på slutten av spillet. Det er også satt opp trigger volumer, som spiller av lyd enten hvis spilleren ser 

på volumet i en satt varighet eller går inn i det.  

Utenom dette så er det en generell lyd av atmosfære som spiller i hele levelet, hvor lyd er hentet fra Soundly. Dette ble 
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enkelt satt opp via Unreal Engine sin Ambient Sound, bilde under, som spiller av lyd som blir knyttet opp til dette 

elementet/actoren.  

                                  

FIGURE 16 DEL AV DETALJEPANELET TIL AMBIENT SOUND I UNREAL ENGINE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 17 AMBIENT SOUND I UNREAL ENGINE 

 

5.2.7 Design og konseptuell løsning doc.   
Det er lagt ved et High Concept under «Vedlegg».   

 

5.3 Kunstnerisk løsning 

5.3.1 Design og kunstneriske valg  
Skogen ble basert på en skog jeg har kjennskap til og besøkte mye når jeg var yngre. For å gjøre det visuelle mer interessant 

valgte jeg å gå for en fargepalett med komplementære farger, da flere gul- og oransje toner i blanding med blålige toner. 

Dette var for å skape en fin harmoni i levelet, men også å gjøre det lett for spilleren å skille ut hvilke lokasjoner som er av 

faktisk interesse i forhold til historien.  

For dagboksidene valgte jeg å bruke de blålige tonene. Dette ble brukt på både sopper, partikkeleffekter og lys. Hvor de 

sistnevnte ble fjernet etter at spilleren plukket opp dagboksiden. De oransje og gule tonene kommer frem i himmelen og 

lyset rundt spilleren, hvor det skal gi en følelse av at spilleren beveger seg gjennom skogen under en mer «magisk time», 

også kjent som the golden hour. 

 

FIGURE 18 EGENLAGD FARGEPALETT 
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5.3.2 Storyline 
Historien til spillet var noe som var viktig for meg å få fram, i og med at dette er noe av det som gir spillet en mening og en 

«driv». En lett inspirasjon og et enkelt rammeverk for historien kommer som tidligere nevnt fra sangen Changeling Child av 

Heather Dale.  

Sangen handler om et par som ikke kan få et barn, hvor moren bestemmer seg for å be fe folket om et spedbarn. Hun ender 

opp med å få dette, men det viste seg å være et triks. Babyen endte opp med å ikke vokse, og hun måtte ta vare på dette 

barnet for alltid. 

Historien til spillet har sterke røtter i dette, men tar noen andre vrier og gir personene involvert mer personlighet og gir 

selve historien litt mer dybde. Dette var noe jeg følte var veldig nødvendig for at spilleren skulle få et ønske om å fortsette, 

men også at historien skulle funke i et spill som medium. Det er også hekseringer i dette spillet, som har mytologi og 

historier rundt seg for å være forheksede og er det som i spillets historie er det som driver spilleren videre.  

For å skille historien mer fra inspirasjonen valgte jeg å gå for en annen vri på slutten, hvor det ender opp med at spilleren 

blir helt forhekset når de plukker opp den siste dagboksiden og da føler for å ta vare på barnet som de nå hører skrike fra 

det andre rommet. Den originale moren er også ikke noe sted å bli funnet, ettersom hun sa ifra seg ansvaret for barnet på 

grunn av alderdom. Det viser seg da til slutt at spilleren ble lurt av fe folket og er dømt til å være den nye moren til barnet.  

 

5.4 Brukertest av løsning 

5.4.1 Gjennomføring 
Gjennomføringen av testing ble ikke optimal, dette er da på grunn av situasjonen med Covid-19. Ideelt sett ville jeg ha hatt 

flere inn og testet spillet på en maskin, mens jeg tok notater. Det jeg derimot måtte gjøre denne gangen var det å sende ut 

en Google Drive link som inneholdt spillet. Dette var noe som var uvandt for meg, men fungerte fint med tanke på 

situasjonen. Jeg hadde noen folk i husstanden som var villige til å teste spillet, og fikk dermed til slutt også noen tester jeg 

fikk observere.  

 

5.4.2 Resultat 
Resultatet av testene ga meg gode tilbakemeldinger, men flere av de er noe som ikke nødvendigvis kan bli implementert i 

prosjektet for denne innleveringen. Dette er basert på at testing ble arrangert sent, og hva som kom frem.  

De fleste tilbakemeldingene gikk på ytelse og frame rate, noe som har vært et kjent problem som har vært vanskelig å takle 

under utviklingen.  

Ellers enn dette var det kommentarer på at folk ønsket en «Options» meny, hvor de da kunne endre elementer som grafikk 

kvalitet og skru av diverse features. Det kommer mer om disse resultatene under «Forbedringspotensiale». 

 

5.4.3 Erfaringer fra testen 
Det at en stor majoritet av tester foregikk som nevnt tidligere digitalt, var noe jeg var særdeles ukjent med å gjøre ut ifra 

hva jeg har blitt opplært til under skoletiden. Det viste verdien av det å kunne være med personen på en brukertest, og 

kunne notere ned hva man selv også føler er viktig. De som testet spillet visste ikke nødvendigvis hva jeg så etter med at de 

testet det, selv om jeg prøvde å gi dem en idé ved å gi dem noen stikkord. Det å gi stikkord til testere er noe jeg har blitt 

lært om å ikke gjøre, men grunnet situasjonen vi er i nå måtte det dessverre gjøres. Det endte med at jeg da fikk en digital 

tilbakemelding, hvor jeg måtte ta ordet til testeren på at dette var alt de la merke til eller mente.  
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 Hvis jeg skulle gjort dette igjen så ville jeg sett på muligheten til å gjøre dette på en digital samtale hvor jeg kunne 

sett skjermen til testeren, og eventuelt ansikt. Dette hadde i min personlige mening ikke heller vært optimalt, men kunne 

kommet nærmere til hva man er vandt til og gitt enda bedre resultater.  

6 Prosjektets tidsløp 
Her vil jeg gå inn på prosjektets tidsløp, og de planlagte sprintene. Hver sprint er på ca. fire uker. Cirka blir brukt med tanke 

på endringer og forlengelser som tok sted. De to siste sprintene blir delt inn i to uker hver.  

 

6.1 Sprint 0 – Oppstart 
Her ble det presentert et tidlig konsept for andre studenter og veileder både i plenum, før det ble bestemt hvilket prosjekt 

og konsept man gikk for. Det ble også presentert flere konsepter privat for andre studenter, som en form for brainstorming.  

 

6.2 Sprint 1 – Konseptutvikling og preproduksjon 
Denne sprinten gikk ut på det å utvikle konseptet, og gå inn i en preproduksjonsfase.  

 

6.3 Sprint 2 – Sette seg inn i Unreal- og Horror Engine 
Denne sprintet gikk til stor grad ut på å sette seg inn i Unreal Engine og Horror Engine, og det å finne ut om hva man hadde 

planlagt og hadde ønsker om å ha med i det endelige spillet var noe som ville la seg gjøre.  

 

6.4 Sprint 3 – Greybox og level design 
Denne sprinten gikk ut på å først fastslå en greybox og størrelse på levelet, og det å ha klart majoriteten av level designet. 

Dette var for å kunne bedre teste skala av levelet, og å kunne se hva slags problemer man kunne møte på med 

optimalisering.  

 

6.5 Sprint 4 – Implementere blueprints og storyline 
Denne sprinten gikk ut på å implementere blueprints og historien til spillet. Det var også under denne sprintet grafiske 

elementer som logoen ble sett på og ferdigstilt.  

 

6.6 Sprint 4 – Testing og fiksing av bugs 
Denne sprinten gikk ut på å teste og fikse bugs som eventuelt kom opp for testere. Det ble sendt ut en tidlig package av 

spillet til testere. Fokuset etter testen var å fikse bugs.  

 

6.7 Sprint 5 – Ferdigstilling og optimalisering 
Denne sprinten gikk ut på å ferdigstille alt, og jobbe med optimalisering.  
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7 Vurdering av løsning og prosjekt 
Her er vurderingen av alle delene til prosjektet. Det vil bli sett på hva som gikk bra, og hva som potensielt kunne gått bedre.  

 

7.1 Vurdering av metode 
I starten av prosjektet fungerte metoden med agile og scrum relativt fint, spesielt når det kom til å bryte ned oppgaver og 

lage en backlog katalog med alle disse. Denne delen fungerte veldig bra, og gjorde prosjektet mer oversiktlig angående hva 

som måtte gjøres, og i hvilken rekkefølge.  

 Som nevnt tidligere så var det en god del elementer med denne metoden som falt vekk, da hovedsakelig møter og 

roller. Dette var derimot noe som også påvirket arbeidet. Det å ha flere oppgaver som i tidligere prosjekter hadde 

forskjellige roller tildelt seg i samme sprint kunne gjøre det vanskeligere å jobbe på som en person, hvor det noen ganger 

kunne være lettere å gå mer direkte på oppgaver som dukket opp i øyeblikket eller som man følte trengte mer arbeid der 

og da.  

 

Det å beholde et lignende system med backlog og lignende oppsett er noe som funket bra for en person, men de andre 

elementene som ble kuttet gjorde at systemet ikke fungerte så optimalt som det kunne.  

 

7.2 Vurdering av verktøy 

7.2.1 Verktøy 1 - Unreal Engine 
Det å bruke Unreal Engine var en effektiv måte å oppnå hva jeg ville for dette prosjektet. De positive delene ved valg av 

denne spillmotoren har blitt nevnt flere ganger gjennom teksten, og jeg fikk økt kompetanse og ferdigheter fra å jobbe 

såpass lenge på et prosjekt. Det var lett å sette opp level design med hjelp av Unreal Engine sine innebygde verktøy. 

For denne spillmotoren er det også et fint sikkerhetsnett med god dokumentasjon fra Epic Games, og flere gode tutorialer 

tilgjengelig fra både Epic Games og andre utviklere. Dette er noe som hjalp veldig under prosjektets utvikling.  

 

7.2.2 Verktøy 2 - Revisjonskontroll / Back up  
Det å ha en enkel back up og revisjonskontroll var noe som fungerte godt under dette prosjektet. Dette har nok med å gjøre 

at jeg kun er en person, så filer ikke måtte sendes rundt, men var på en harddisk som ble oppdatert regelmessig.  

 

7.2.3 Verktøy 3 - Distribusjon og testing 
Dette er som nevnt noe som kunne ha fungert bedre, og det ble nevnt grep om hva som kunne ha blitt gjort annerledes. 

Det fungerte helt fint, men ikke optimalt.  

 

7.2.4 Verktøy 4 – Dokumenter 
Word er et vell etablert program som jeg har mye erfaring i. Under dette prosjektet møtte jeg ikke på noen vanskeligheter 

med valg av dette verktøyet.  

 

7.2.5 Verktøy 5 – Soundly 
Dette verktøyet ble ikke brukt i en altfor stor grad, men det har et intuitivt og enkelt design som gjorde det lett å sette seg 

inn i og bruke i samkjør med andre verktøy.  
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7.3 Vurdering av prosjektgjennomføring 

7.3.1 Kommunikasjon med veiledere 
Kommunikasjon med veiledere er noe som dessverre ble minimalt av under dette prosjektet, noe som jeg tar på min egen 

kappe. Et vanskelig år kombinert med flere hendelser gjorde det å holde tritt med planlagte innleveringer og møter 

vanskelig. Dette er en av de tingene jeg skulle ønske gikk annerledes i dette prosjektet, og som kunne hatt en stor og positiv 

innvirkning på hele prosjektet.  

 

7.3.2 Scope 
Scopet for prosjektet holdt seg relativt likt. Det ble noen elementer som enten måtte endres eller kuttes, men dette kom 

mer av en mangel på ferdigheter ut ifra hva jeg hadde planlagt. Jeg er relativt fornøyd med hvordan scopet på spillet 

begynte og hvordan det relativt holdt seg til det og skalaen jeg så for meg. 

 

7.3.3 Risikostyring 
Risikostyring under dette prosjektet gikk originalt mest ut på å holde styr på prosjektet og tilhørende filer. Det var viktig for 

meg å holde en god mappestruktur, både i spillmotor og mapper utenom. Den største risikoen som virkelig kunne fått 

prosjektet av skinnene var at noe feil skulle skje med prosjektfilene eller at noe skjedde med datamaskinen min. Det var 

derfor en essensiell, men enkel, løsning å passe på å ta back up av prosjektet relativt ofte for å forsikre seg minst mulig tapt 

arbeid i tilfelle noe skulle skje. 

 

En annen risiko for prosjektet handler mer om situasjonen verden er i med Covid-19. Det var viktig å passe på å holde seg 

frisk, så man orket å arbeide. Dette ble løst med at jeg som regel holdt meg hjemme, og hvis jeg eventuelt måtte gå ut så 

tok man alle forhåndsregler seriøst.  

 Noe som derimot ikke ble tatt i stor betraktning, men som muligens hadde en større negativ påvirkning på 

prosjektet og arbeid rundt det, var mental helse. Dette var noe som gjorde det vanskelig å jobbe, og burde dermed kanskje 

vært en større beregnet risiko med sterkere påvirkning enn Covid-19, i og med at dette var et veldig reelt problem under 

dette prosjektet.  

 

7.3.4 Forbedringspotensialer 
Forbedringspotensialet er definitivt noe dette prosjektet har, hvor en stor del av det stammer fra noe mangel på 

ferdigheter og at man gikk tom for tid.  

Det viktigste punktet jeg vil nevne er mer optimalisering. Spillet kan fremdeles være vanskelig å kjøre for noen maskiner, og 

det kunne blitt lagt enda mer jobb inn i denne delen av prosjektet.  

Det å ha med noen quality of life funksjoner er også noe som kunne vært inkludert. Dette hadde vært funksjoner som å 

kunne slå ned grafikken, skru av noen visuelle effekter og generelle innstillinger for å gjøre spillopplevelsen bedre. Det 

kunne også vært med noen ekstra instruksjoner, da eventuelt også i menyen til spillet.  

Det kunne vært noe forbedring på level designet, spesielt på slutten av spillet hvor den siste strekningen blir hakket for 

lang. Selv om det å holde denne strekningen lang så blir det hakket for mye etter nylig testing. Dette kan også løses ved å 

øke farten spilleren løper i.  
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8 Vurdering av gruppens måloppnåelse 
Jeg traff målene jeg satt for dette prosjektet, vel og merke at noen traff sterkere enn andre.  

Prosjektet har et ferdig produkt som er spillbart og som kunne ha blitt publisert. Det er derimot elementer, som nevnt over, 

som kunne ha blitt implementert for å sterkere oppnå dette målet. Dette er også sterkt bundet i mytologi og folkeminne, 

som var et stort poeng med dette prosjektet.  

 

Dette er også noe jeg lagde alene, med mindre det er nevnt tidligere i teksten, noe som var et stort mål med dette 

prosjektet. Produktet er visuelt pent, noe som også var et internt mål. Spillet er ikke enda publisert, men dette er noe jeg 

uansett ville utsatt til jeg fikk fikset noen av punktene på «Forbedringspotensialer».  Jeg fikk også mer erfaring og 

kompetanse i Unreal Engine 4.  

 

Når det kommer til tidsbruk for dette prosjektet så kunne det vært bedre håndtert. Det var flere personlige elementer som 

gjorde at utviklingen var vanskelig, og tok mer tid enn hva som var planlagt. Situasjonen med pandemien hjalp heller ikke på 

disse elementene. På tross av dette så ble målene som var satt for både meg og prosjektet nådd.  

 

9 Konklusjon 
Under denne produksjonen har jeg produsert et spill, alene, som er bundet i mytologi og folkeminne fra hovedsakelig 

Europa. Dette har krevd research og kreativitet, og flere ferdigheter. Det har kommet lærdom ut av dette som jeg ikke 

nødvendigvis forventet, men som jeg gjerne tar med videre.  

 

Det er viktig å passe på å holde en god arbeidsflyt, selv om dette kan være vanskelig (og da spesielt når man er den eneste 

som kan passe på at ting blir gjort).  

 

Det å lage noe på et team gir en annen arbeidsstruktur enn hvis man jobber i en gruppe, når det bare er deg så er du 

ansvarlig for alle delene under utviklingen.  

 

Sist, men ikke minst, ved å se på problemstillingen, «Hva slags innvirkning kan det ha på utviklingen å bruke folkesagn og 

mytologi som et narrativt element i videospill?» så vil jeg si at erfaringer fra dette prosjektet har gitt meg innsikt i å arbeide 

med mytologi og folkesagn som et tema på en god måte. Under preproduksjon ble en god del av tiden brukt til å lese 

forskjellige kilder og lese flere forskjellige historier fra forskjellige steder. Det å måtte ta et større hensyn til mytologien 

rundt skaper en større respekt for historiene man tar inspirasjon fra, og er dermed en større del av utviklingen av et 

videospill. Det å måtte tenke fram kreative løsninger for å representere disse historiene på best mulig måte, men samtidig 

kunne ha et unikt design, er noe som tok mer tid enn jeg tenkte det ville, men noe som også gjorde utvikling og level design 

noe mer interessant. Det ble et annet fokus på konsept utvikling enn hva jeg har opplevd før, nemlig det å forme noe 

historisk om til et flytende narrativt element for et videospill uten å krenke historiens verdi. Det å skape et produkt med 

røtter i mytologi og historie som en indie utvikler kan være lærerikt og givende, men det er viktig å beholde essensen av 

mythos jo mer man vandrer fra kilden. Dette er noe av det essensielle jeg lærte ved å bruke mytologi og historie under 

utviklingen av et videospill som Changeling. 
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12 Ressurser brukt 
Her er en liste over ressurser brukt i prosjektet. Jeg valgte å inkludere dette i og med at det ble brukt flere modeller fra 

blant annet Sketchfab, som krever at skaperen får annerkjennelse.  

• Lantern by Linsort is licensed under Creative Commons Attribution 

• Game Object- Cell Phone by sa058687 is licensed under Creative Commons Attribution 

• Game Object- Cell Phone by sa058687 is licensed under Creative Commons Attribution 

• Baby bathtub – “kompacka” by Malopolska`s Virtual Museums - Credit is not mandatory. Commercial use is 

allowed. 

• Chain Cauldron by Andrej Grave is licensed under Creative Commons Attribution 

• Diverse Megascans av Quixel Megascans, via Unreal Engine Marketplace og Quixel Bridge 

• temperate Vegetation: Foliage Collection av Project Nature via Unreal Engine Marketplace 

• Horror Engine av Tansuergene via Unreal Engine Marketplace 

• Modular Fantasy House av Next Level 3D via Unreal Engine Marketplace 
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• Light Foliage av MYTHRA TECH via Unreal Engine Marketplace 

• Particles and Wind Control System av Dragon Motion via Unreal Engine Marketplace 

 

13 Vedlegg  
Vedlegg ligger ved innleveringen på Wiseflow.  

• Highconcept – Changeling 

 

Hvis dette ikke funker så er vedlegget også tilgjengelig på en Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xjl0XIX2JEzZh3mL0uOEYlzbxFnJCJlf?usp=sharing 

Eller på Frame.io: 

https://f.io/CkFwZrOC 
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