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DOT LÆRERGUIDE
1. Om guiden
Dette er en guide til lærere, der skal undervise i DOT. Guiden kan både bruges, hvis du som lærer
skal bruge spillet i en bevægelsespause i skolen, i en idrætstime, eller på anden måde give dine
elever lidt ekstra motion.
Guiden forudsætter, at du som lærer selv prøver spillet, før du underviser i det. Det er vigtigt at du
forstår de grundlæggende principper i spillet, så du kan give det videre til dine elever.

2. Generelt
DOT af GoPlayDOT er en fysisk aktivitet, der foregår udendørs. DOT minder på mange måder om
anden holdsport, som fx. fodbold. Det spilles i hold, på en DOT bane og i et afgrænset tidsrum.
DOT er for alle. DOT kan spilles i klasser, hvor størstedelen af børnene har deres egen
mobiltelefon. Eleverne kan sagtens være 2 om én telefon. Man skal bruge en smartphone for at
spille DOT. (Se mere under “Teknik”.)
DOT kan bruges i mange sammenhænge. Man kan spille en hurtig DOT-kamp på 10 minutter i
en time. Man kan lave et træningsforløb i idræt med sin klasse, og udfordre andre klasser i en
skoleturnering.
Indholdet er baseret på vores erfaringer som DOT-undervisere. Alle input of kommentarer er
velkomne til hello@goplaydot.com

3. Lærerens forberedelse
En god forberedelse gør det sjovere for dine elever at spille.
–– Undersøg om din skole har adgang til en officiel DOT bane. En officiel bane er lavet med
hensyntagen til sikkerhed og bedst mulig spil-oplevelse. Hvis du ikke har adgang til en officiel
bane, laver app’en automatisk en bane til dig. Vi anbefaler IKKE at man bruger en automatisk
bane til undervisning. På vores hjemmeside kan du se hvor der er officielle baner. Kontakt os,
hvis du har brug en officiel bane.
–– Sæt dig ind i spillet. På www.goplaydot.com kan du se en hurtigt introduktion. DGI SMARTsport
har lavet et online kursus i spillet som du kan se her: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=xAprQCl7ddc
–– Installer app’en. Gå udenfor og start et spil. Vælg et spil på 5 min. og vælg det game mode som
hedder “Standard”. Fordi du er alene, spiller du nu mod to computerstyrede spillere, og lærer
på denne måde spillets regler at kende.

4. Elevernes forberedelse
Hvis muligt, så bed i god tid eleverne om at forberede sig på følgende måde:
–– Installer app’en. Ved børn i 6. klasse og nedefter, er det vigtigt at de får besked på at hente
app’en et par dage eller dagen før, da de ikke altid kan/må hente apps selvom de er gratis
og ikke alle kender deres App Store/Google Play koder, så deres forældre skal godkende
DOT’appen.
–– Medbring løbetøj og løbesko eller som minimum sko, som man kan løbe i.
–– Der skal være data-adgang på telefonerne. Hvis man har brugt al sin data for måneden, kan
man ikke spille. Wi-Fi er ikke nok, for det rækker ikke langt nok ude af bygningerne. Der skal
være data på selve telefonabonnementet.
–– Oplad telefonerne før spillet starter.
–– Medbring powerbanks hvis de haves.
www.goplaydot.com
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5. Opstart i klassen
DOT læres af de fleste elever på under 10 minutter, når først de er i gang. men det er en god idé at
starte med en introduktion indenfor. Følgende fremgangsmåde kan med fordel følges:

START AF SPIL
1. Eleverne bedes om at installere app’en, hvis de ikke har gjort det. Hvis nogen ikke har
adgang til App Store / Google Play forsøges dette afhjælpet. Det kan skyldes manglende
data, manglende forbindelse eller lignende. Se teknik for mere. Hvis det ikke lykkes at hente
app’en, må eleven se med hos en kammerat.
2. Eleverne forklares om valget på den første skærm. Læg vægt på “Create game” og “Join
game”. De fleste børn og unge forstår dette med det samme; særligt de, der spiller
computerspil.
3. Eleverne bliver bedt om at vælge “Create game”. På “Create Game” skærmes indtaster de et
navn på spillet. Eksempel: “Kaspers spil”. Eleverne forklares, at man kan spille i 5 minutter
eller mere. “Game Modes” forklares ikke endnu. Det forklares hurtigt, at password bruges,
hvis man spiller en kamp, hvor andre ikke må være med; ellers skal feltet blot være tomt.
4. Når Eleverne er på siden “Player” forklares, at man skal indtaste sit gamer-navn eller rigtige
navn. Det forklares, at man kan være tre hold og at læreren bestemmer, hvilket hold, man er
på. Bed alle eleverne om at vælge gult hold og tryk på start.
5. Da alle starter deres eget spil, får de nu skærmen “Start game when everybody is ready”. Her
forklares, at man normalt skal spørge de andre, om de er klar, før man starter spilet.
6. Når eleverne har klikket start, kan de se spillet. Da de har startet hvert sit spil, vil
nedtællingen være på 4 sekunder.

SELVE SPILLET
7. Det forklares, at man altid selv er prikken i midten. Dette gentages, da det ofte kan skabe
forvirring. Man er altid prikken i midten.
8. Det forklares, at de to andre spillere ikke findes rigtigt, men er med for at man kan træne,
hvis man er alene i sit spil.
9. Så forklares, at man kun kan tre ting i spillet. Zoom (med to fingre), “boost” ved at klikke ca.
midt på skærmen … og så kan man bevæge sig i den virkelige verden.
10. Så forklares, at man får point ved at bevæge sig hen til punkterne og farve dem ved at
booste.
11. Så forklares, at man kan fange de øvrige og blive fanget selv. Når man bliver fanget, bliver
ens egen prik hvid.
12. Så forklares, at man får farven tilbage ved at gå ind i et punkt i holdets farve og udføre et
“boost”.
13. Spørg eleverne, om de er i tvivl om noget. Her er der ofte en del spørgsmål.

www.goplaydot.com
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6. Første spil udenfor
Gå i samlet flok ud på jeres DOT bane.

SPIL MOD HINANDEN
14. Nu forklares, at eleverne skal spille mod hinanden.
15. Det forklares, at man skal være opmærksom på, at man kun kan lave et boost hver 4 sekund.
16. Læreren inddeler i to lige store hold. Det ene er gult og det andet er blåt.
17. Læreren opretter et testspil på 5 min., som kaldes “Spil1”, læreren vælger pink.
18. Eleverne bliver bedt om at klikke på “Join”.
19. Eleverne vælger deres holdfarve og læreren spørger, om der er nogen, der ikke er klar.
20. Bed de to hold om at placere sig lang væk fra hinanden, så de starter forskellige steder på
banen.
21. Når alle er klar, så startes spillet.
22. Læreren hjælper eleverne under spillet.
23. Når testspillet spørger læreren om de er i tvivl om noget, eller om der er tekniske
udfordringer.
24. Læreren starter et længere spil på 10-15 min. Eleverne er nu på et niveau, hvor de forstår
spillets regler og kan spille selv.

HOLDSAMARBEJDE
Hvis I skal bruge DOT i idrætstimen, eller i et længere forløb, er det sjovt at øve samarbejdet.
25. Forklar at man kan træne forskellige teknikker, for at blive bedre. Man kan træne skills,
overblik, fysik og holdsamarbejde.
26. Det forklares, at to mod en er en stor fordel, hvis man holder den rigtige afstand.
27. Det forklares, at man skal forsøge at træffe de rigtige beslutninger ved at skabe et overblik,
når man har taget et punkt.
28. Det forklares, at man som hold kan spille offensivt, defensivt eller på andre måder lave
koordinerede strategier.
29. Gult og blåt hold får nu nogle minutter til at tale om, hvordan de vil spille.
30. Herefter startes et ny spil af enten læreren eller en elev.
31. Eleverne er nu på et niveau, hvor de forstår, at øvelse og samarbejde vil gøre forskellen på,
hvem der vinder, og at man derfor kan spille mange kampe mod samme hold uden at spillet
bliver identisk. Heri ligger også, at man kan vinde på god taktik og godt samarbejde.

7. Træningsøvelser
Øvelserne bruges, hvis man bruger DOT løbende. Øvelserne varierer i indhold, sværhedsgrad og
fokus. Sørg derfor for at være forberedt, så træningen ikke bliver kaotisk. “Boost Timing” er en god
øvelse at starte med.
Øvelserne bruges normalt på samme måde, som man bruger øvelser til fx. fodboldtræning. Det
vil sige, at man varmer op først; dette kan gøres med almindelig let løb eller andre almindelige
opvarmningsøvelser. Dernæst kombinerer man øvelser og mindre kampe indtil man til sidst spiller
hele holdet mod hinanden.
Øvelserne kan ses og downloades fra https://www.goplaydot.com/how/da .
www.goplaydot.com
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6. Teknik
For at kunne spille DOT, skal eleverne anvende en smartphone med GPS, kompas og adgang til
data. Det har de fleste mobiltelefoner. App’en, som skal bruges, findes til iPhones og telefoner med
Android-systemet.
Generelt fungerer nyere telefoner rigtigt godt, og der opleves færre og færre udfordringer. I de
fleste sammenhænge virker 80-100% af telefonerne uden problemer.
Der er generelt flere problemer med billigere telefoner. Særligt telefoner af mærket Huawei, har
ofte udfordringer. Disse telefoners GPS og kompas er af svingende kvalitet. Her er en liste over de
mest almindelige udfordringer og mulige løsninger på disse:
UDFORDRING

MULIG LØSNING

Batteriet løber tør.

–– Bed alle elever om at lade helt op før undervisning.
–– Bed eleverne om at medbringe opladere og ledninger, hvis der er
adgang til et lokale.
–– Bed eleverne om at medbringe power banks
–– Medbring opladere og ledninger, som kan udlånes til eleverne.
–– Medbring opladte power banks og ledninger, som kan udlånes til
eleverne.

App’en starter ikke.

Sker normalt ved manglende data. Det kan skyldes flere ting:
–– Der er ikke mere data på abonnementet.
–– På skoler og i byområder er der sommetider ”gratis” WIFI som
iPhone pr. automatik hopper på. Dette kan give lidt forvirring når
mobilen hopper på og af Wifi. WiFi kan med fordel slås fra, men
husk at slå til igen.

GPS er slået fra.

–– Tænd for telefonens GPS
–– Man har sagt nej til at DOT’appen må bruge GPS/Lokalitet ved
installering. Dette sker jævnligt da mange børn pr. refleks vælger
nej. Løsning: Indstillinger, finde DOT appen, vælge tillad lokalitet ved
brug.

Punkterne på banen vises i
forkert retning.

Dette skyldes, at kompasset ikke er kalibreret eller ikke fungerer
korrekt.
1. Drej telefonen rund om sig selv på alle leder. Dvs. drej skærmen
nedad og så op igen.
2. Flip telefonen langsomt rundt om sig selv.
3. Bevæg telefonen i “8-taller” foran dig selv.
4. Virker dette ikke, så prøv at genstarte telefonen.

Positionen passer ikke med de
øvrige elever.

Dette skyldes, at GPS-modtageren er upræcis. Det kan skyldes
kalibrering, men det kan også være en fejl, som ikke kan rettes.
Fejlen kan give forkerte positioner, der kan være på både få meter og
mange hundrede meter.
1. Genstart telefonen.
2. Se evt. om der er samme problem i Google Maps.

Punkterne ryster frem og
tilbage på telefonens skærm.

Dette skyldes, at kompasset er ustabilt. Dette ses desværre jævnligt på
billigere Android-telefoner.
Også nyere Huawei-telefoner er desværre ikke ret gode mht. GPS og
kompas.
1. Flip telefonen langsomt om sin egen akse på forskellige måder.
2. Hvis dette ikke hjælper, så genstart. Det er desværre ikke altid muligt
at løse dette, da det kan skyldes telefonens hardware.
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