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 Primær online aktivitet for 90% af danske børn 
er at spille computer (EU Kids Online 2012) 

 
 USA: Den typiske computerspiller er 31 år  

52% mænd, 48% kvinder (ESA 2014) 

 
 74% af K-8 lærere (USA) bruger jævnligt 

computerspil i undervisningen; især læringsspil 
(Level Up 2014) 

 



 Motivation gennem 

 Mestring 

 Autonomi 

 Relationer 

 

 21st century skills 
 Differentiering 
 Inklusion 
 Entreprenørskab 

 
 



 Hvordan kan man kvalificere den faglige brug 
af spil og spildynamikker i undervisningen? 
 

 Skal det være: 
 
 Spil som redskab til at lære etableret faglighed  

 
    eller 
 

 Spil som redskab til at udvikle nye typer faglighed 
 

 



 Forskningsprojekt: ”Eksperimenterende 
fællesskaber –Minecraft i dansk” 

 Demonstrationsskoleprojekt (2013-2015) 

 
 Pilotstudie af pædagogisk metode til at skabe 

systematiske koblinger mellem spilrammer, 
fag og sociale kompetencer 

 Samarbejde med Skolenispil.dk 

 



 

LINK 

http://www.medietilsynet.no/Documents/Barn og medier-unders%C3%B8kelsene/Faktaark_Barnogmedier_2014.pdf




 Overordnet projektmål 
 Lære 21st century skills gennem innovativ 

undervisning med IT 
 

 Mere specifikke danskfaglige formål 
 Lære om Robinsonaden som en genre 

 Lære at samarbejde 

 Lære at planlægge og begrunde designvalg 

 Lære at skrive og præsentere (fx dagbøger, 
logbøger) 

 

 



 Designet map 
 ”Begynder” afdeling 

 Forladt by og stranden 

 Byggeområdet 

 
 Introduktionsvideo (Link) 

 
 Andre læringsressourcer (Link) 
 Lektionsplaner og skabeloner – fx til at beskrive 

avatarer, planlægge huse osv.  

https://www.youtube.com/watch?v=z6Uo2DDQd9chttps://www.youtube.com/watch?v=z6Uo2DDQd9c
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/materialer/innovation/forloeb1/om


FAGMÅL 

SPILMÅL 

HANDLINGER TEKSTER 

Robinsonade 
Formidling 

Dagbog / logbog 

”Sandkassespil” 
Designværktøj 

Spillets narrativer 

Genrekendskab 
Mundtlige kompetencer 

Skriftlige komptencer 
 
 

Vælge egne mål 
Konstruere 

Udforske / digte med 

Forløb med Minecraft i dansk (0.-2. klasse) 



 



Lærer 1:  Hvad er det, der simpelthen ikke er rart, eller man ikke kan 
  li’…  
Lærer 2:  Når man nu kommer ind på sådan en mystisk ø! 
Pige:   Blive slået af andre inde i Minecraft 
Lærer 1:  Det er jo nemlig det… hvis det kunne lade sig gøre 
Dreng:  Og ja, blive nakket!  
Dreng:  Må man gerne nakke hinanden? 
LARM*** 
Lærer 1:  Hey.. hey… en ad gangen. Marie? Hvis det kunne lade sig 
  gøre… en ad gangen…  
Marie:   Hvis man dør... zombier [***uforståeligt***] 
Lærer 1:  Men det er så lige det gode ved den her måde at være inde 
  i den her verden, at det kan man faktisk ikke derinde. Man 
  kan ikke dø  
Dreng:  Øv 
Dreng:  Øv 
Dreng:  Aj, hvor nederen 
Lærer 1:  Så… Men hvad kunne det være, man ikke kunne li’? 
Lærer 2:  Alma hun siger faktisk lige noget. Det er jo en   
  overlevelsesø, vi er på... så vi skal overleve 
Anders:  Men man kan jo ikke overleve, når man ikke kan dø! Det kan 
  man jo ikke! 
Dreng:  Så bliver det jo let at overleve! 
Pige:   Det er jo ikke det, der er meningen, Anders! 



 



Jeg synes at det bedste var at bygge 
Hus og bro og havn i minecraft 
For broen var store og høj og jeg 
Synes at vi samarbejde godt  
Vi kunne bygge huset og havnen 
Uden at skænes  
Det var også at bygge minen og det 
Var godt for vi kunne få sten  
Og vi fik også en båd så vi kunne sale hen til andrer øger så vi kunne 
hukke træ  
Vi spillede finskrunbold og vi vant  
Og stierne var også sjovt men der kom kanibaler og ødlage 
Stiene og så skule vi bygge dem op igen  
Det var også sjovt at skrive dagbog 
Det var sjovt at lage samarbejde lage 
Og det var også sjovt på ø1 og ø2 på ø1 skule vi samle smaragter. 
Jeg har lært at skrive dagbog og hvis man samarbejder så kan man 
bygge flotte ting.   

 



 Det er let at lade sig ”rive med” af elevers spil 
og spilproduktioner 
 

 Kræver oversættelser mellem spilmål og 
fagmål – både for lærere og elever 

 
 Behov for at udvikle nyt fagligt metasprog til 

at reflektere og evaluere arbejdet med spil 

 Fx hvad vil det sige at ”bygge eventyr”? 

 
 



 Systematisk brug af spilelementer i skolen 
går helt tilbage til renæssancen (jesuitterne) 
 

 Sætter fx pædagogisk fokus på: 
 Alle har samme udgangspunkt: NUL points! 

 Klare – og gerne selvvalgte – mål & opgaver 

 Klar progression 

 Løbende respons / feedback 

 Klare evalueringskriterier 

 

 
 



 Pædagogisk metode til at  
arbejde med systematiske  
koblinger mellem spilrammer, 
faglige mål og sociale  
kompetencer 
 

 Udviklet af skolenispil.dk 
 

 Nøgleord: koncentration,  
inklusion, synlige mål 

 
 

http://www.skolenispil.dk/


  



  



 



  



 Læreren skal både have kendskab til  
 Computerspillet 

 ”Klassespillet” 
 

 Kræver systematisk tilgang til at koble spillene 
 

 Læreren som proaktiv ”playmaker” 
 Spildynamikkerne skal ikke fungere som tomme 

belønninger, men som fremadrettet anledning til 
refleksion og dialog i fht. bestemte læringsmål 

 
 



 Skal vi fremme eksplorativ tilgange til spil, 
der fx kan udvikle nye fagligheder gennem 
produktionsorienteret undervisning? 
 

 Eller skal vi satse på systematiske tilgange til 
at arbejde med motiverende spilrammer for 
at lære veletableret fagligt stof? 



 Behov for et nyt didaktisk sprog til at tale 
om og anvende spil og spildynamikker i 
undervisningen 
 

 Beskrive faglige og pædagogiske koblinger 
mellem forskellige rammer 
 Spilscenarier  
 Didaktiske scenarier 

 
 



Fagdomæner 
Disciplinære 

videnspraksisser 
 

Scenariedomæner 
Scenariebaserede 
videnspraksisser 

Pædagogiske domæner 
“Skolske” / institutionelle 

videnspraksisser 
 

Hverdagsdomæner 
Ikke-specialiserede 

videnspraksisser 
 

Didaktiske  
scenarier 


