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7

Spirende  
spilpædagogik

Pap og pixels

I 1995 dukkede Pixeline – Syng, leg og lær op på 
den lokale boghandlers hylder. Et farvestrålende produkt, der love
de forældre et computerspil, der kunne hjælpe små børn til at lære 
på en sjov og tidssvarende måde. 

Få år før, i 1993, stod Amerikas to største spille
konsolproducenter, Sega og Nintendo, allerede skoleret foran sena
tet. De skulle forsvare deres hastigt voksende branche imod an
klager om, at videospil var farlige. Så farlige, at deres udbredelse 
burde kontrolleres af staten. 

Fælles for begge øjeblikke fra min ungdom, i ti
den, hvor alle hjem fik en computer, er en underliggende fortæl
ling: Spil har psykologisk kraft. De var dragende for navnlig børn og 
unge, og uanset om man heppede på deres pædagogiske potentia
ler eller frygtede voldspillenes magt over svage sind, så var præ
missen den samme: Spil er psykologisk effektfulde. De gør noget 
ved mennesker. 
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Samtalen om spils effekter på børn og unge er 
langtfra overstået. Siden de første skærme dukkede op i vores liv, 
har mediefladen og dens teknologier fornyet sig med raketfart. Hi
storien om det nye fænomen, der både udråbes til fanden selv og 
løsningen på tidens læringskrise, er ikke ny. Vi har set det man
ge gange før i både tegneserier, film, rollespillet Dungeons and 
Dragons – ja endda i kaffe, romaner og krydsogtværs, da de fæno
mener skyllede ind over vores verden.

Alle børn og unge spiller lidt på computeren, mo
bilen eller den skoleudleverede iPad, også selvom de ikke opfatter 
sig som rigtige gamere. Spil er en helt basal del af børns digitale 
liv, og forældre, forskere og skolelærere kan dårligt følge med. Men 
vi prøver. En ting er nemlig sikkert: Spørgsmålet er ikke, om vi bør 
forholde os til spillene omkring os – men hvordan vi vil gribe dem 
an. Som opslugende fare? Som medie i en tværmedial tid? Som 
kultur, der krydser tid, rum og generationer? Som potentielt red
skab? Eller måske som lidt af det hele?

Easy to learn, hard to master

Mange både analoge og digitale spil bryster sig af 
at være ’easy to learn, hard to master’: Vi kan hurtigt komme i gang 
med at spille, men det store udbytte indfinder sig først, når vi grad
vist opdager, at der under overfladens funklende fernis gemmer sig 
flere lag af avancerede muligheder. Det ved enhver, der har siddet 
oppe hele natten over et spil Risk.

I denne lille bog kan du læse om forskellige for
mer for spil og om deres anvendelser og problematikker i et pæda
gogisk perspektiv. Det handler nemlig især om spil i skolen. Vi skal 
både snakke om pap og pixels og om nutid og fortid. Vi skal høre om 
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spil, der er lavet til læring, og om, hvordan lærere og pædagoger i 
stigende grad anvender almindelige hyldevaretitler til pædagogiske 
indsatser og i undervisning. Vi skal også drøfte, hvorfra spil henter 
deres psykologiske kraft og diskutere, om der er grund til bekym
ring over voldsorgier på PlayStation eller småbørn med iPadspil. 

Og vi skal se nærmere på et centralt spilpædago
gisk paradoks: Spørger vi forskningen, er der ikke noget, der tyder 
på, at spil har nogen påviselig psykologisk langtidseffekt. Hvordan 
kan vi så tro, at de kan få en positiv effekt på børns læring og 
trivsel henne i skolen? Svaret er, at uanset om vi taler om spils 
lovende og lyse sider eller om de foruroligende og mørke sider, så 
er deres effekter afhængige af det med eller modspil, de får fra 
omverdenen. 

90’er-skolen var et dårligt spil

Som langhåret dreng i starthalvfemserne spillede 
jeg rollespil på computeren. Her fik jeg obskur viden om mytologi og 
amerikanske pulpforfattere, helt ubemærket sad sandsynligheds
regning pludselig fast på rygraden, og jeg hakkede mig igennem 
tykke engelske bøger, mens mine klassekammerater stadig gik i stå 
ved to og trestavelsesord. Jeg måtte endda lære en lille smule pro
grammering for at kunne starte og kopiere computerspil. Det sidste 
blev dog hurtigt glemt, da min Amstrad derhjemme blev erstattet 
af en mere brugervenlig PC med mus. 

I og omkring spillene lærte jeg, ligesom til spejder, 
ting med interesse. Ordet kommer af latin: inter-esse – at være 
midt i noget: et rum, hvor ny viden og gryende færdigheder gjorde 
mig og vennerne til bedre og mere deltagende medspillere.



10 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Fra tid til anden blev spillene anerkendt som læ
ringsanledning af vores lærere og forældre, men som regel opfat
tede de dem som et kuriosum og som et udtryk for, at jeg brugte 
mine kræfter på at lære det forkerte. Ingen var fjendtlige, men hvis 
de voksne forstod de dybere potentialer i spil som andet end en an
ledning til at møde sært stof på engelsk, så blev det ikke sagt højt. 

Når jeg en sjælden gang imellem mødte et spil i 
skolen, var det kikset og kedeligt sammenlignet med the real deal. 
Grafikken eller spillepladen var grim, læringen var anbragt med hård 
hånd, og lærerne brugte spillene på samme måde som et opgave
hæfte eller en pacificerende film.

Og det var ikke så underligt. De havde måske 
bare plukket det fra en hylde på det, der dengang hed amtscen
tralen. Min generations lærere og forældre var ikke gamere. Mange 
var end ikke fortrolige med computere, kendte kun brætspil fra 
børneværelser og troede, at Dungeons & Dragons var farligt. Det 
er heldigvis anderledes nu.

Fra skjult kultur til skolefag

Pixelinespillene hører til den tidlige generation af 
læringsspil, der nu, ofte med en vrængende tone, kaldes edutain-
ment. De skulle undervise ved at underholde – lokke børn til at 
øve sig i for eksempel stavning eller repetitionsregning, og måske 
købe forældre lidt moralsk aflad for den tid børn allerede i 90’erne 
tilbragte ved computerskærmen.

I dag er spil blevet en uundgåelig del af børns livs
verden, og skoler, kommuner og forældre træder nu massivt ind i 
spillernes ellers lukkede fællesskaber ved at etablere esportsklub
ber, gamingfag i den understøttende undervisning og lignende rum, 
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hvor voksne kan etablere en pædagogisk ramme omkring en global 
hobby, de hidtil stort set har været udelukkede fra. 

I stil med hvordan curlingkvindernes pludselige 
medaljechancer i et hedengangent vinterOL med et trylleslag fik 
alle op af stolene over en hidtil obskur marginalsport, skulle der en 
dansk succeshistorie med rødhvide farver til. 

Efter pludselig mediebevågenhed om esportshol
det Astralis’ nyvundne stjernestatus ved internationale turneringer 
i 201617 vandt den konkurrencespilkultur, der har eksisteret i over 
20 år, med ét slag bred anerkendelse. I dag taler flere og flere om 
pædagogiske og sociale gevinster ved holdcomputerspil på samme 
måde, som vi længe har gjort det om mere klassiske sportsgrene. 
Og esport lyder da også lidt mere legitimt end computerspil, ikke?

Broccoli med chokoladeovertræk

Forældre vil ofte have brug for gode råd om, hvor
dan de håndterer deres børns spilforbrug i hverdagen. Og mange 
elever vil være involveret i spil, der både kan rumme usynlige læ
ringspotentialer og optage lidt for mange af døgnets vågne timer. 
Blandt andet derfor er en smule spilforståelse nyttigt for de fleste 
lærere og pædagoger. 

Forskningen viser ret klart, at rigtige spil er bedre 
til at stimulere hjernen og træne kognitive funktioner end selv
udnævnte ’hjernetræningsspil’. For eksempel har Mario vist sig 
at skærpe visuel perception og planlægning såvel som motorik 
i controllerfingrene, mens et bilspil til ældre, der snart skulle til 
køreprøve, viste sig at skabe hurtigere og mere konsistent elek
trisk kontakt imellem frontallapperne, hvor planlægning og bevidst 
tænkning foregår, og synssansen, som sidder bagest i hjernen. 
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 Det er mit yndlingsfund fra hjerneforsknin
gen: Gode spil træner ikke hjernen som en muskel – de får hjernens 
forskellige systemer til at tale mere præcist og fleksibelt sammen. 

Hvor små hjernetræningsøvelser svarer til først 
at træne den højre hånd, så det venstre ben og så nakken i ensfor
mige bevægelser, svarer et udfordrende brætspil eller computerspil 
til at dyrke brydning eller håndbold, hvor mange forskellige muskel
grupper og teknikker må tale sammen, mens vi får en naturlig for
nemmelse af, hvordan vi kan forbedre os. Den viden kan være god 
at have i baghovedet, når det drejer sig om spil i undervisningen. 

Både danske og internationale spilforskere er 
nemlig kommet til den konklusion, at spil er mest lærerige, når de 
ikke har fagligheden klasket kunstigt på. Der skal være en naturlig 
relation imellem spillets læringspotentiale og den spilmekanik, der 
gør det sjovt. 

I tidlige og ofte kluntet didaktiserede edutain
mentspil som for eksempel Hugo og Magnus & Myggen spiller børn 
sig først gennem kopier af velkendte spiloplevelser à la Mario og 
Snake, hvorefter de skal løse små stave, regne eller tasteopgaver 
for at komme videre. 

En populær metafor er, at der er tale om cho
kolade på broccoli: Børnene springer på, fordi det ser lækkert ud, 
men snydes så til at tage en bid af noget, der måske nok er sundt, 
men overhovedet ikke passer med overtrækket. Fagligheden er ikke 
vigtig for spiloplevelsen, og der er tale om det, spilforskere kalder 
eksogen spillæring.

Helt anderledes er det i 3Dhjernevriderspillet 
Por tal, hvor spilleren er nødt til at fintune sin forståelse for klas
sisk fysik for at knække forskellige baner, eller Civilization, hvor der 
slet ikke er noget skel imellem historiefag og udfordringer: Dit land 
lever med de valg, du træffer. I Portal og Civilization er læring ikke 



13← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

mast kunstigt ind – spillere bliver simpelthen bedre til spillet ved 
at blive bedre fagligt, hvis en spilkompetent lærer formår at kæde 
de to ting tydeligt sammen for eleverne. Det kalder vi endogen spil
læring. Her er spillet i sig selv en anledning til at lære. 

Når kommercielle spil som Civilization og Portal 
skal bruges i undervisningen, kræver det, at læreren selv didakti
serer og overvejer både undervisningsform og formål. Nogle gange 
kan det derfor være mere oplagt at vælge spil, der er bygget til læ
ring. Det kunne for eksempel være Global Conflict: Palestine, hvor 
eleverne som journalister dumper ned i Jerusalem og skal dække 
konflikten mellem jøder og palæstinensere. Der findes dog også en 
ny hybridgenre, nemlig Education editions – eller bare eduspil. Det 
er læringsudgaver af store titler som Minecraft og Sim City, hvor 
meget af lærerens arbejde med at didaktisere spillet er gjort på 
forhånd. Eduspillene findes med lærerstøtte, komplette fagforløb 
og scenarier direkte bygget ind i spillets kode, så lærere nemt kan 
kaste sig ud i at introducere spillet i undervisningen. 

System i spillet

Spil er altså noget, vi ser i hænderne på de fleste 
børn og noget, som de fleste yngre lærere og pædagoger er vok
set op med. Skoler, fritids og ungdomsklubber og endda DBU er 
begyndt at sætte spillene i system på en langt mere ambitiøs og 
systematisk måde, end det var tilfældet i min 90’erfritidsordning, 
hvor en enkelt Commodore 64 stod til fri afbenyttelse i et hjørne.

Den udvikling har synliggjort et stigende behov 
for pædagogisk viden om spilvaner, spiltyper, spilkultur og spilpsy
kologi. Samtidig er der kommet større forståelse for, at også digita
le spil kan være et didaktisk omdrejningspunkt for undervisnings
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forløb, hvor elever kan udnytte spillets unikke evne til at udfordre, 
skabe oplevelser eller illustrere komplekse sammenhænge.

I kreative læreres klasseværelser og på efter
skoler som Østerskov i Hobro og Epos på Als ser vi for eksempel 
månedlange læreplaner, hvor eleverne arbejder med spil på mange 
forskellige måder. De laver procentregning ud fra et brætspils reg
ler, de skriver personkarakteristikker af spilfigurerne i dansk og på 
tværs af samfundsfag, historie og fysik undersøger de, hvorvidt 
spillet afbilder virkeligheden på en troværdig måde.

Når undervisningen og forløbet først er kommet 
i gang, er det ikke i så høj grad selve spillet, der kræver lærerens 
eller pædagogens opmærksomhed. Det er snarere rammesætnin
gen og strukturen omkring det: Hvad er de pædagogiske mål med 
at arbejde med spillet? Hvor er fagfagligheden henne i netop dette 
spil? Sigter vi efter at opøve sociale eller kognitive færdigheder, 
eller måske bedre fælles vaner? Hvilke regler laver vi i og omkring 
spillet? Og hvad skal vi opleve, opnå, skrive eller skabe, før timen 
er omme? 
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Skulle det nu  
være nyt?

Skolens første computere

I 70’erne kom de første computere ind på skoler
ne, men de færreste elever eller lærere vidste i begyndelsen, hvad 
de skulle stille op med dem. Computere i klasseværelserne var 
uhørte. I stedet fandtes datamaterne på skolebibliotekerne, som 
nogle steder blev omdøbt til mediateker, eller i særligt indrettede 
EDBlokaler. 1984 indførte man datalære som valgfag for at imøde
gå teknologiudviklingen, hvor programmering af små og store spil 
hurtigt blev en populær øvelse. 

Med initiativer som Coding Pirates er denne 
trend heldigvis på vej tilbage, og skærmen er nu et redskab for 
både lærere og elever. Forsøg med at uddele iPads og netbooks til 
alle elever har udjævnet sociale uligheder i adgangen til teknologi
erne, og mens nogle lærere brænder for det digitale, er andre mere 
skeptiske. 

Indtil videre er der ikke blevet målt nogen mærk
bare effekter af at tæppebombe klasseværelser med tablets. Tek

15
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nologien i sig selv forandrer ikke praksis. Det er med computere 
som med alle andre teknologier: I starten bliver de brugt som deres 
forgængere, dvs. som læse og skrivemaskiner, men med tiden fin
der de deres egenart igennem læreres og pædagogers udvikling af 
praksis. I sig selv er en computer pr. barn ikke den magiske vej til 
bedre PISAscorer. Selvom de kan have en positiv virkning også på 
det – hvis de vel at mærke bruges fornuftigt.

Oldtidens læringsspil

Ideen om, at vi kan lære noget af at spille, opstod 
længe før computeren – ja endda længe før skolen. Opfindsomme 
undervisere har formentlig altid brugt spil til at fremme motivati
on, simulere svære situationer, iscenesætte sociale oplevelser eller 
træne de små grå. 

Arkæologer har fundet spilleplader og brikker i 
mange oldtidskulturer, og stort set alle de ’primitive’ folkeslag, som 
europæerne besøgte i de store opdagelsesrejsers tid, havde sport 
og spil af en eller anden art som en del af deres kultur. 

Fælles for dem alle er, at de ud over at være an
ledning til fornøjelse, lader til at betyde noget. De er fortællinger 
om kosmos eller måder at øve vigtige færdigheder på tværs af 
generationer, før vi havde et skriftsprog, som alle kunne forstå. Det 
er ikke urimeligt at sige, at også de første spil havde et pædagogisk 
sigte.

De bedste kilder har vi dog fra middelalderen. 
Omkring år 965 opfandt den franske biskop Wibold af Cambrai et 
terningspil om katolicismens syv dyder for at lokke hasardglade 
munke tilbage til klosterets fordybelse. Og skak blev allerede i sine 
jernalderversioner brugt til at stimulere intellektet: Overlegenhed 
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på skakspillets mentale slagmark kræver nemlig både evnen til at 
tænke adskillige træk frem, gennemskue medspillerens planer og 
observere spillets gang med flere sanser samtidig. Alt det har et 
pædagogisk og udviklingsmæssigt potentiale, som mennesker altid 
har forstået intuitivt. Interessante og udfordrende spil er gode for 
os.

Gennem historien har mennesker derfor brugt 
spil som erstatninger for ting, man ikke kan spøge med i virkelighe
den, eller som billeder på verden. Når en jagerpilot sætter sig ind 
i en flysimulator, eller når unge læger spiller rollespil for at gætte 
sygdommen bag forskellige symptomer, er det for at prøve kræfter 
med svære opgaver, uden at der er liv eller milliondyrt isenkram 
på spil. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at det første 
spil, vi med sikkerhed ved blev lavet med henblik på undervisning, 
er et preussisk krigsspil, fra tiden før de mulede danskerne i 1864.

Preussernes hemmelige spilvåben

I 1780 udviklede den tyske matematiker og pri
vatlærer Johann C.L. Hellwig en ny version af skak til undervisning 
på de preussiske officersskoler. Skak var fint til at træne strategisk 
tænkning, syntes Hellwig, men ramte ikke Napoleonæraens militæ
re kompleksiteter tilfredsstillende. For at rumme dem byggede han 
et gigantisk bord af skaktern, som skulle afspejle en hel slagmark 
med hundredvis af felter, forsyningslinjer, tropper og terræn – præ
cis som vi kender det i nutidige strategispil som Risk og Warham-
mer Fantasy Battle.

Krigsspillet blev, måske på grund af sin afsindige 
kompleksitet, afviklet med en dommer, som afgjorde hvorvidt sne
dige manøvrer gav resultater. Ordrer blev sendt skriftligt afsted 
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til officerer, som flyttede de egentlige tropper på bordet, for at 
afspejle farerne ved uklar kommunikation. Krigsspillet er dermed 
det første eksempel, jeg kender, på et decideret skolespil. Selvom 
det sikkert var sjovt og nervepirrende for aspiranterne at stå foran 
det simulerede slag, var målet troværdig og relevant simulation af 
virkeligheden – ikke adspredelse. Og sådan er det i høj grad i dag, 
når lærere bruger spil i undervisningen.

Fra stenalder til stålværk

”Men … Er stål ikke bare en slags jern?”. Ingeborg 
fra 6.b ser lidt overrasket på skærmen. Hendes gryende civilisation 
er blevet presset af krigslystne naboer, men med oplåsningen af 
’Steel’ på teknologitræet kan hun pludselig bruge jernmalmen ved 
siden af sin hovedstad til at lave enheder med overlegne våben. 

Var det hele tiden jernminerne, Rasmus havde 
været ude efter? Og var det det, læreren mente, da han bad dem 
have Irakkrigene i baghovedet under dagens spil på lige dette land
kort? Hun rækker hånden op – nu begynder hun at forstå, hvorfor 
de skulle spille Civilization i timen.

Civilization er ikke født som læringsspil. Pro
duktet kan til gengæld med fordel tages ned af butikshylden og 
bruges i klasseværelset. Ligesom i et brætspil går turen på skift 
mellem deltagerne. Der er ingen stress, men i hver runde skal spil
lerne træffe et antal valg. Arbejdere og soldater skal tildeles op
gaver. Byer skal sættes til at producere enheder eller bygninger, 
og civilisationens kloge hoveder skal for eksempel finde stål eller 
udvikle landbrug og monarki. Og samtidig må spillerne reagere på, 
hvad der ellers sker på ’spillepladen’. 
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I starten har Ingeborg og klassekammeraterne 
ikke så mange valgmuligheder. Deres civilisation består af en sølle 
stenalderbosætter og et styk hærdebred hulemand. Første valg er, 
om han skal beskytte bosætteren eller gå på opdagelse på ’spille
pladen’, som endnu er dækket af en tyk sort tåge. Tågen forsvinder, 
efterhånden som hulemanden går omkring, hvilket afslører natur
resurser og gode steder til en boplads, men også territorium, der 
allerede er optaget af andre civilisationer. 

Læreren har mange roller under spillet. Han ud
stikker opgaver for dagens gennemspilning, hjælper med det tek
niske og giver læselektier i historie og samfundsfag. Klassen skal 
desuden tegne et stort dansk teknologitræ fra stenalder til indu
strialisering, som dem, de har set i spillet: et komplekst system, 
som spillet afslører, og som eleverne efterfølgende genskaber ved 
håndkraft.

Spillet Civilization rummer masser af det, historie
didaktikere kalder førsteordensviden – indtryk af kulturer som ro
mere, inkaer og byzantinere og information om bygningsværker og 
opfindelser. Men i Civilization udfolder historien sig kontrafaktisk, 
så selvom Rasmus byggede Babylons hængende haver i sin vikinge
hovedstad, skal klassen til næste gang researche på antikkens syv 
vidundere, så de ikke blot får spillets alternative historiefortælling, 
men også ved, hvor de syv monumenter fandtes i virkeligheden.

Men kernen i Civilization er forbindelserne mel
lem spillets enkelte dele, og det er den særlige forståelse, eleverne 
opbygger, når de spiller i timen. De ser, hvordan nye opfindelser 
giver adgang til råstoffer, som igen giver adgang til byggerier og 
enheder. De oplever, hvad der sker, hvis en nation fokuserer meget 
på krig. Ingeborg må overveje, om hun har opbygget de rette resur
ser, og om hun uden videre kan holde det land, hun indtager. Og 
kan hun finde allierede og handelspartnere blandt andre nationer?
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Oplevelser som Ingeborgs flytter fokus fra at hit
te rede i fjerne historiefakta til dynamikkerne bag det, klassen har 
læst om Irakkrigene og kolonialisme. Hun kommer til at se forbin
delserne i spillet som et generelt fænomen snarere end som en 
trist episode i fjerne fremmede lande. Forstå hvordan snarere end 
vide at. 

En digital sandkasse

Timen i 6.b er et halvfiktivt sammenkog af rigtige 
klasseværelser og forskeres teorier om, hvad der gør spil til gode 
læringsrum. Der kan nemlig være mange måder at skabe læringsan
ledninger med forskellige spil, og lærere har vidt forskellige tricks 
i ærmet. 

Hvis du tror, at Ingeborg og Rasmus lærer den 
’rigtige’ historie af Civilization, tager du selvfølgelig fejl: Det gør de 
ikke. Men de får et indblik i historien og en selverfaret viden om, 
hvornår for eksempel jern og stål blev de dominerende metaller. 
De oplever, hvad en græsk hoplit er og ser, hvordan hunnerne gik 
klædt. Og det er fint. 

Men den store gevinst opstår, fordi spillet simu
lerer et komplekst system i en lille digital sandkasse: Eleverne får 
lov til at pille ved bevægelige dele af og dynamikker i civilisatio
nernes udvikling. Den indbyggede information om alt fra folkeslag 
til renæssanceopfindelser er nødvendig for, at de kan klare dette 
’metaspil’ godt, og derfor tilegner de sig næsten automatisk den 
relevante viden. Det er en endogen relation. 

Lærerens mål med at bruge sådan et spil kan 
være mange. Pointen kan sagtens være en erkendelse af, at tin
gene er komplekse, eller at der er mange synsvinkler i en konflikt. 
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Den hemmelige sauce

Jeg har sammen med kolleger tilbragt en del tid 
i Arizonas ørken, hvor nogle af verdens førende spil og læringsfor
skere gemmer sig. En af deres yndlingsmetaforer er ”what’s the 
secret sauce here”? Hvad er det, der gør et spil underholdende, 
lærerigt og udviklende, mens et andet synes at fejle?

Der er mange slags sauce i spilforskningen, men 
igen og igen ser vi et tilbagevendende fund. Ikke overraskende er 
det nemlig læreren og den måde, hvorpå læreren bruger spillene, 
der er afgørende. 

De fleste børn kan få et eller andet ud af ethvert 
computerspil. Bruger man nok tid på et emne eller en handling, 
skal man nok lære noget. Men det er lærerens ledelse af samspillet 
mellem spilindtrykkene og alt det andet, der foregår på skoleske
maet, der afgør, om en klasse forlader computerlokalet med en sjov 
oplevelse eller en læringsanledning, der har gjort en faglig forskel.

Den amerikanske tradition for aktiv læring anbe
faler, at lærer og elever etablerer et fællesskab baseret på nysger
rig, undrende spørgen – det, de kalder inquiry. Gennem opdagelse 
og udforskning kan de nemlig både lære af hinanden og af omver
denen frem for af kunstige øvelser eller teoretiske tekster. Men 
med en autoritær forestilling om læreren som direktør for klassefir
maet og alvidende orakel, som allerede kender svarene, bliver den
ne øvelse ofte forceret og i værste fald utroværdig og uproduktiv. 
Alle vi, der underviser, kender nok den øjenrullende elevs ”giv os nu 
bare det rigtige svar” midt i vores bedste forsøg på at etablere en 
god sokratisk dialog – særligt nær eksamen.

Men i spil er det anderledes. Her er vi alle uviden
de og fejlbarlige – læreren lige så meget som eleverne. Vi ved ikke, 
hvad der venter om næste hjørne. Vi kender ikke alle tænkelige veje 
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og strategier. Ingen er eksperter i et nyt spil, heller ikke læreren. 
Ubi dubium ibi libertas – hvor der er tvivl, er der frihed.

Kernen i det, vi kan kalde spildidaktik, er derfor en 
løbende samtale mellem klassen, læreren og spillet. Uvidenheden 
er fælles og ægte – og det er det, der gør spil fra plat og krone 
til Grand Theft Auto dragende – og ofte til genstand for intense 
sociale fællesskaber, hvor vi diskuterer og oplever spillet igennem 
andres øjne, frem for bare at spille det. Som lærer kan man være 
hjælper – men også den, der stiller de andre deltagere oprigtigt 
åbne og undersøgende spørgsmål. 

Der er altså psykologi i at iscenesætte spilunder
visning. Lad os derfor vende os imod, hvordan spil påvirker os – i 
skolen og i det daglige. Som vi skal se, kræver spileffekter – gode 
som dårlige – nemlig medspil fra omverdenen.
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Spørg spil-
psykologien

Spil og leg

Der er ikke noget magisk ved spil. De trækker 
simpelthen bare i tråde i sindet, som vores hjerner er udstyret med 
helt fra fødslen. Det er biologisk betinget, at vi drages mod de psy
kologiske virkemidler i et spil på samme måde, som vi er naturligt 
disponeret for at lege.

Fans af pædagogiske tænkere som for eksempel 
filosoffen John Dewey og psykologerne Jean Piaget og Lev Vygot
skij har længe været enige om, at leg er vigtig for menneskers 
velbefindende og sociale relationer. Den er nødvendig for barndom
mens udvikling og bærende for uformelle læringsanledninger gen
nem hele livet. Og mange andre er enige med dem.

Men i modsætning til leg har spil mål. De rummer 
udfordringer og usikkerhed på vej mod en bestemt slutning, og 
spilleren skal hele tiden kunne håndtere bevidstheden om, at noget 
kan gå galt – eller godt – undervejs. Måske bliver man slået hjem 
i ludo. 

23
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Kreative spil som Minecraft og rollespil som Dun-
geons & Dragons kan i princippet vare uendeligt. De er ikke drevet 
frem af konkurrence eller resultater, men snarere af sandkasse
kreativitet og løbende udvikling af narrative forløb. Alligevel er der 
noget på spil. I det terningkast, der dræber den sidste ork; i de 
små mål, spilleren sætter sig, når hun samler byggematerialer til en 
fæstning eller vil konstruere en særlig magisk Minecraftko. 

Leg, derimod, defineres meget ofte som formåls
løs adfærd – eller i hvert fald adfærd, hvor praktiske formål træder 
i baggrunden for den umiddelbare oplevelse. Mange spil kan faktisk 
være vældigt legende, hvis man giver plads til det.

Selvom hverdagssproget hensætter leg til barn
lighedens verden, og opstiller sjov og legesyge som modsætninger 
til seriøsitet og arbejde, så kan grænserne heldigvis nemt bryde 
sammen. Voksne leger gerne i selskab med børn, ligesom pjat og le
gesyge kan finde vej ind i ungdomsgruppen og arbejdslivet – både 
som supplement til en kedelig hverdag, som nøgle til kreativitet og 
som det element, der får det sociale samvær til at glide lidt lettere. 

Det lyder langhåret, men i praksis findes legen 
overalt. Leg er en let omfortolkning af ting i verden – ikke en ting 
i sig selv. Når vi undersøger nye muligheder, når vi pranger om 
prisen i en privat nethandel, når vi flirter med ekspedienten eller 
omgås vores kolleger med godmodige drillerier. Når vi vinder – eller 
taber – tenniskampen. Hvad betyder det, du gør? Hvordan skal jeg 
reagere? Legen er en del af at være menneske. 

Min personlige teori er, at vores naturlige behov 
for at lege også er det, der gør, at spil virker så tiltrækkende på 
voksne. De giver os et tilstrækkeligt trygt rum til, at vi kan at lade 
barndommens legeinstinkt udfolde sig.

I mange tilfælde er vi tiltrukket af spil, fordi de 
for et øjeblik lader os slippe væk fra hverdagen på en måde, der 
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psykologisk tilgodeser os på områder, hvor hverdagen måske halter 
en smule – om det så er følelsen af at lykkes, medrivende historier 
og anerkendende sociale fællesskaber eller bare et lille selvstyret 
afbræk fra dagens dont.

Den magiske cirkel

Den hollandske kulturhistoriker Johan Huizinga 
har beskrevet, hvordan mange folkeslag har lege, festivaler og 
konkurrencer, som adskiller sig fra den normale verdens regler og 
betydninger. Vi slås ikke rigtigt i en turnering. Vi tager masker på 
til dansen, og så længe maskerne er på, accepterer jeg, at naboen 
nu repræsenterer en bestemt fugleånd, og opfører sig derefter. 
Huizinga kalder dette for den magiske cirkel. Legen eller karneval
let giver os en mulighed for at være en anden, end vi plejer, på en 
måde, der er accepteret af vores omgivelser.

De fleste af os kender godt fornemmelsen. Vi la
der paraderne falde og går lige pludselig op i, om en bold triller 
ind i et mål, eller om en fiktiv figur lever eller dør. Ligesom i børns 
forhandling af en leg eller vores indlevelse i en god film accepterer 
vi for en kort stund et sæt underforståede regler for at være med. 

Når den magiske cirkel skal være inde i klassevæ
relset, kan flere ’rammer’ dog være i konflikt med hinanden. Elever
ne kan ikke bare spille løs i et digitalt univers helt uden tanke for, 
at der også er tale om undervisning. Læringsmål, for eksempel, æn
drer på præmissen for spillet, og det kan få en psykologisk effekt, 
der kan påvirke følelsen af mestring og autonomi. 

Civilizationtimen er måske opslugende for Ras
mus, mens han er i gang med at udfolde sin djævelske plan om at 
overtage Ingeborgs jernminer, men den mister sin glans, når han 
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pludselig skal droppe sin egen idé og følge lærerens instruktioner 
om at udforske en side af spillet, som han ikke føler sig lige så god 
til – og som ikke hjælper hans snedige strategi.

Men den magiske cirkel kan også arbejde både i 
læringens og engagementets tjeneste. Når klassen først accepte
rer en fiktion, kan eleverne påvirke sig selv og hinanden på mange 
måder. Det er, som om nogle af virkelighedens forbehold forsvinder, 
og det kan måske være lettere at tænke ud af hverdagsboksen. 
Også for nogle af de elever, der måske ikke deltager så aktivt i 
andre timer. Og hvis Ingeborg er et lille land, som konstant bliver 
angrebet for sine oliefelter, kan det godt være, at visse ting i nyhe
derne begynder at skabe resonans.

Derfor lokker spil

Der er skrevet tykke bøger om berømte spil som 
for eksempel Doom, Warcraft og Minecraft. Derfra ved vi, at de 
blev skabt med passion, computerfiffighed og held, uden at ska
berne forstod sig ret meget på psykologi. Til gengæld bruger free-
to-playspil på mobilen nu meget komplekse dataalgoritmer til at 
forudsige din betalingsadfærd og dermed ramme de mest profi
table designs. Uanset hvordan de er blevet til, trykker engagerende 
spil på en række psykologiske knapper, som vi har med os både fra 
evolutionens og kulturens vugge.

Med sin klassiske behovspyramide udpegede den 
positive psykologis fader, Abraham Maslow, at mennesker har en 
række basale biologiske behov som for eksempel mad og tryghed. I 
dag virker det indlysende. Men hans måske vigtigste bidrag til psy
kologien var at beskrive, hvordan vi stilfærdigt vender os mod mere 
fornøjelige tilværelsesbehov, når de basale behov er opfyldt. Når 
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vi spiller, opfylder vi altså, siger motivationsforskningen, nogle af 
vores grundlæggende psykologiske behov. Det er en nøgle til spille
nes succes – uanset om vi taler om kabale, spydkast eller esport. 

I motivationsforskning arbejder vi tit med det, 
vi kalder selvdetermineringsteorien. I psykologiske eksperimenter 
bruges den ofte til at måle indefrakommende motivation. Hvad er 
det, der gør, at vi vil noget – helt af os selv og uden at være drevet 
af noget, der kommer udefra? 

Selvdetermineringsteorien siger, at det blandt 
andet er vores oplevelse af kompetence, autonomi og relaterethed, 
der er afgørende for indefrakommende typer af motivation. Når vi 
føler, at vi kan lykkes med det, vi gør, når vi har med eller selvbe
stemmelse i forhold til måden, vi gør det på, og når det giver os en 
følelse af at være i en god relation med andre mennesker.

I spil skabes kompetence og mestring ved, at 
spillet holder en fin balance imellem evne og udfordring – man skal 
have mulighed for at fejle og blive frustreret, men altid føle, at 
succesen lurer lige om hjørnet, så man generelt er på vej fremad. 

Civilizationspillenes skaber Sid Meier citeres 
ofte for at have sagt, at gode spil er serier af interessante valg. Når 
du spiller, vedligeholdes din oplevelse af selvbestemmelse og valg
frihed, fordi du hele tiden må træffe dine egne beslutninger. Det 
kan være, når du navigerer rundt i en digital verden med skilleveje 
og opdagelser, det kan være, når du skal beslutte, hvad du nu skal 
bygge i Minecraft, eller det kan være, når du træner færdigheder, 
strategier og taktikker. Det er dig, der bestemmer, hvad du vil gøre, 
og hvordan du vil prøve at komme i mål. 

Som andre gode fællesskaber og fiktioner giver 
spil dig samtidig noget at gå op i, som ligger ud over din egen navle: 
en episk historie, en verden at udforske, skabelsen af sammen
hæng og mening. I såkaldte legacybrætspil skal du for eksempel 
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rive bestemte kort itu eller sætte klistermærker på pladen, så spil
lets verden for altid er ændret. Dine valg bliver ikke bare dine egne 
– de bliver væsentlige og meningsfulde. 

Oplevelsen af relation kan dog også ’bare’ stam
me fra de mennesker, der findes iogomkring spillet. Samværet 
med kammeraterne i klassen, de andre gæster på brætspilscaféen, 
online eller på blogs. Det kan også være fiktive karakterer i spillet, 
som man kan udvikle en ’parasocial’ relation til. I Asien er såkaldte 
dating sims for eksempel populære, hvor hele fiktionen samler sig 
om at opbygge relationer til to eller flere potentielle romantiske 
partnere. 

Men vi kan ikke alle sammen lide de samme spil. 
Nogle vil gerne spille aggressivt for at vinde, mens andre gerne 
vil være mere legende og udforskende eller spille for den sociale 
hygges skyld. Andre igen foretrækker at fordybe sig i en spilverden 
helt uden andre spilleres indblanding. 

Kender du typen?

I slutningen af 70’erne og starten af 80’erne var 
den senere professor Richard Bartle med til at skabe de første 
onlinerollespil i England. Det arbejde inspirerede ham til opdele 
spillertyper i killers, achievers, socializers og explorers. Der findes 
flere modeller af denne art. Min egen favorit stammer fra mediefor
skeren John Sherry og hans kolleger, som har fundet seks mere 
universelle motiver for spil, som både unge og modne mennesker 
kan skrive under på: socialitet, udfordring, adspredelse, konkurren
ce, spænding og fantasi. En sidste komponent, som bl.a. spilana
lysefirmaet Quantic Foundry har med i deres model, er kreativitet.
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Når jeg har brugt Sherrys spilpsykologiske per
sonlighedstest i Danmark, viser det sig, at udfordring, adspredelse 
og lidt spænding er almengyldige motiver for at spille, mens man
ge – navnlig kvinder – ikke bryder sig om konkurrence. Indlevelse i 
fantasifulde fiktioner er ligesom sociale aspekter noget, der deler 
vandene. Nogle har intet behov for en medrivende historie eller en 
veldrejet verden at udforske. De har det fint med at opleve deres 
spil som ren strategi. This War of Mine kunne være et eksempel på 
det første, mens skak og Tetris er eksempler på det sidste.

Gode spil formår kort sagt at kombinere forskel
lige motiver på en måde, der gør spilprocessen til en tyk cocktail 
af psykologisk tilfredsstillelse for den enkelte. Nogle rammer ret 
universelt, mens andre tiltaler bestemte typer eller spreder sig i 
bestemte spillersubkulturer. I tilfælde, hvor unge trækker sig me
get langt ind i spillenes verden, er det ofte, fordi spillene og deres 
onlinefællesskaber tilbyder noget, der overtrumfer den virkelige 
verden. 

I en af de relativt få undersøgelser, der er lavet 
af familierådgivning omkring ’problemgaming’, fandt den tysksven
ske spilforsker Patrick Prax netop, at mange familier, der opsøgte 
hjælp på grund af deres børns spil, var ramt af en masse langt 
mere komplekse problemer, som teenagere gerne søger bort fra. 
Her gav omverdenens med eller måske snarere modspil anledning 
til at søge ind i spillenes verden på en mindre konstruktiv måde end 
den, som spilforskere, spillærere eller esportspædagoger håber at 
tilbyde børn og unge. 

Unge i deres teenageår gennemgår store foran
dringer, hvor de afprøver mange forskellige identiteter, fællesska
ber og oplevelser på vej imod at mestre deres egne liv. Det er ikke 
spor overraskende, at psykologisk tiltalende rum for eksempel i spil 
i perioder udgør en kærkommen flugtventil.
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Fremgang, fejltrin og feedback

Alle spil er forskellige, men ser man godt efter, vil 
man opdage en ensartet model, som matcher teorier om synlig og 
aktiv læring forbløffende godt.

Allerede ved at studere de første skolespil op
dagede psykologen Thomas W. Malone, at de mest engagerende 
oplevelser med spillene trykkede på en række mentale knapper, der 
forbinder vores kognitive apparat med motivation, nysgerrighed og 
lyst til at korrigere vores eget arbejde: På den interpersonelle side 
leverede spillene oplevelser af fantasi, nysgerrighed og udfordring, 
men også kontrol. Fra den intrapersonelle side skabte de anlednin
ger til samarbejde, konkurrence og anerkendelse.

Malone opsummerede sine fund ved at sige, at 
alle disse motiver på forskellig vis er knyttet til feedback: I stedet 
for bare at belønne eller hygge masserede spillene elevernes kog
nitive apparat på en måde, der gjorde oplevelsen af nysgerrighed 
og fremadskridende læring tilfredsstillende.

Modsat i det virkelige liv, hvor jeg i 9. klasse først 
fik svaret på regnestykkerne, længe efter at jeg havde lavet dem, 
og dermed havde glemt alt om tankeprocessen bag resultatet, så 
giver spil prompte feedback på små og store handlinger: Hvor godt 
gik det? Hvad var udslagsgivende for resultatet? Hvad kunne du 
eventuelt have gjort anderledes? Hvor var fejlen, hvis noget gik 
galt i det store hele? Var eventuelle fejltrin alvorlige eller bare an
ledning til finjustering? Nogle spil er tilgivende og lader dig pusle i 
det uendelige, mens andre nådesløst registrerer det første forsøg. 

Der er altså gode kognitive og praktiske ar
gumenter for at fintune sin feedback – ikke blot for spillærere, 
esportstrænere eller spildesignere, men for alle, der gerne vil mo
tivere børn i skolen. Meningsfuld feedback er nemlig langt mere 
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motiverende end alskens belønninger, uanset om de er rosende 
eller korrigerende. 

Feedback fra en lærer eller en klassekammerat 
kan blive til fremdrift, hvis den på en for eleven meningsfuld måde 
hjælper med at se, hvor han eller hun er på vej hen. Hvordan går 
det? Hvad er det næste skridt? Sjovt nok er det også formlen på 
John Hatties model for synlig læring. Men det er selvfølgelig vigtigt 
at huske, at alle er forskellige og kan slås med forskellige delele
menter af en proces.

Belønningsnedtur

Når jeg har spurgt lærerstuderende om, hvad spil 
kan gøre for deres elever, står ’motivation’ højt på listen over svar. 
Uanset om de er brugt i matematik eller idræt. Og nogle spil ligner 
da også et orgie af belønninger. Delicious! for at lave fire på stribe. 
Hurra! for at klare banen. Grafisk fyrværkeri og lyde, der i mistæn
kelig grad minder om enarmede tyveknægte.

Det er sandt, at særligt free-to-playspil, som for 
eksempel danske Subway Surfers’ farverige platformshopperi eller 
Candy Crushseriens sukkersøde trepåstribe, skaber et behage
ligt rum fyldt med respons, grafik, fremgang og gavepakker. Og 
det kan være vanedannende. Det er dog psykologisk misforstået 
at tænke på spilfeedback som belønninger på linje med arbejdsløn. 
Fornøjelsen svarer nærmere til at få en 10’er for at hjælpe farfar 
med at slå græsset – tiden med farfar og anerkendelsen i form 
af en skinnende mønt fra lommen er langt mere betydningsfuld 
end pengenes værdi. Og belønning er psykologisk set et tveægget 
sværd. 
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Kort efter mit farvel til gymnasiet arbejdede jeg i 
en spilbutik, som brugte en serie farver på kanten af de ansattes 
navneskilte til at markere vores ’grad’. Jeg følte mig stolt, efter
hånden som jeg steg i graderne, og jeg var engageret i at finde nye 
måder, hvorpå jeg kunne forbedre mig. Men lige pludselig stoppe
de forfremmelserne. Jeg var nået dertil, hvor jeg skulle belønnes 
med de samme farver som ansatte, der havde været i butikken i 
årevis. Det hang selvfølgelig ikke sammen set med deres eller eje
rens øjne. Jeg husker tydeligt, hvordan værdien af farvesystemet 
forsvandt og blev vendt til en bitter smag, som også tog noget af 
min glæde fra arbejdet.

I det mest berømte studie af denne ’udsluknings
effekt’ gav forskerne børn nye blyanter for at lave tegninger – og 
børnene elskede at tegne. Men da belønningerne blev taget væk, 
mistede børnene lysten. Tegnetiden i skolen tabte sin glans, den 
naturlige glæde ved at tegne var blevet forstyrret af belønningerne.

Hvis man begynder at belønne, om det så er på 
jobbet eller for at få den treårige til at spise sine ’smølfetræer’, 
som var vores kortvarigt effektive navn for broccoli derhjemme, 
skal man hele tiden holde belønningssystemet ved lige og skabe 
variation, så det ikke går hen og bliver en forudsigelig og i sid
ste ende motivationsdræbende handelsøkonomi. Så er det langt  
bedre at give anerkendende feedback, når der faktisk er grund til 
den.

Adfærdsøkonomisk forskning har da også vist, at 
løftet om løn kan være dræbende for alle slags gode handlinger i 
frivillighedens, kvalitetens eller venskabets tjeneste. Mange ekspe
rimenter har afsløret, at en anerkendende SMS eller en overarbejd
spizza er en målbart bedre motivator end en tilsvarende lønbonus.
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Dopaminvrøvl

Lidt for ofte ser man børn og unges motivation 
for at spille eller være på de små skærme reduceret til en metafor 
om ”digital heroin” eller et mystisk stof ved navn dopamin. Men det 
er en naiv ansvarsfraskrivelse, som også viser dyb uvidenhed om 
hjernens komplekse virkelighed.

Fra oldtidens myter og 1700tallets kuriositets
kabinetter til 1980’ernes komedieserier og 2010’ernes realityshows 
har der altid været et marked for oplevelser, der pirrer vores nys
gerrighed. Vi vil gerne overraskes og opdage nyt på egen hånd, 
men helst med en slags sikkerhedsline som den, fortællinger, leg, 
spil og tvserier tilbyder. 

Nogle forskere mener, at nysgerrighedsinstinktet 
er en nødvendig evolutionær modvægt til vores arts lige så domi
nerende søgen efter tryghed og nemme velkendte løsninger. Uden 
det havde vi aldrig fundet nye kilder til føde, lært nye færdigheder 
af hinanden eller tænkt: ”Gad vide hvad der er på den anden side 
af det der Middelhav?”.

Hvorfor er det vigtigt? Fordi nysgerrighedsin
stinktet blandt andet udløses af det stof, der hedder dopamin. 
Hvis dopamin lyder bekendt, er det sikkert, fordi alarmister siden 
90’erne har forbundet vores øjensynlige spilog skærmnarkomani 
med netop dette signalstof. Vi hører ofte, at spil giver et ’dopamin
kick’, og at hjernen bliver afhængig af stoffet. 

Det er rigtigt, at jeg og min hjerne i skrivende 
stund er afhængige af dopamin – men kun på samme måde, som 
den er afhængig af blod for at bringe ilt og sukker rundt i systemet. 

Der er dopamin alle mulige steder i hjernen inklu
sive i dine øjne, og i sig selv giver dopamin ikke nogen følelse af 
nydelse. Det gør derimod de endorfiner, som frigives ved spænding, 
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latter, forhåbning, abers nussen og menneskers sociale sladder. 
Dopamin udløses som en del af uendeligt mange forskellige neu
rokemiske cocktails af alt fra kys til læring og er en blandt man
ge basale kemiske byggesten, som vores hjerneceller bruger til at 
kommunikere internt og gøre sig parate til forskellige tilstande. 

Den nyeste forskning tyder på, at dopaminsyste
met navnlig er en intern lærings og motivationsmekanisme, som 
siger: ”Vågn op. Her foregår noget nyt, som måske er vigtigt” eller 
”Hold ved. Du er ikke færdig. Afkastet kommer først senere”. Syste
met vågner særligt til dåd i mødet med overraskelser og mønstre, 
der pirrer vores nysgerrighed eller udfordrer vores eksisterende 
syn på små bidder af virkeligheden. Det er muligvis derfor, vi kan 
bruge dagevis på at gruble over irriterende situationer, hvor vi dum
mede os, mens situationer, hvor vi bliver bekræftet og derfor ikke 
har lært noget nyt, ikke kræver en kognitiv respons. 

Dopamin er altså ikke en belønning i hjernen. Den 
er en del af et forudsigelses og fejlsystem, som vi blandt andet 
benytter os af, når vi spiller – sammen med masser af andre neu
rale processer. Uden dopamin kan vi ikke tænke eller lære. Derfor 
ruller jeg let overbærende med øjnene, hvis nogen siger dopamin i 
samtalen om spil eller mobilskærme. Det er simpelthen lige så lidt 
relevant som at give sig til at himle op om muskelfibrenes interne 
dynamikker, hvis to piger har været oppe at slås i skolegården. 
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Hvem er bange for 
den store stygge 
PlayStation?

Voldsorgier og fede unger med  
hjerneskrump

Lad mig sige det så klart som muligt: Der er ingen 
tegn på, at hverken computerspil, iPads eller mobilskærme i sig selv 
er særligt skadelige. Eller diagnosticerbart afhængighedsskabende. 
Derfor har den psykiatriske diagnosemanual DSM også afvist at 
anerkende skærm eller spilafhængighed som en selvstændig diag
nose netop for ikke at gøre normaladfærd til en sygdom.

 Men at spil påvirker os, siger næsten sig selv. 
Det, vi bruger vores tid på, påvirker os på mange forskellige fronter. 
Mange studier viser, at både spil, lege og tv påvirker børn, der som 
bekendt er tilbøjelige til at efterligne, hvad de ser. 

Det ville da også være hyklerisk at påstå, at spil 
kan bruges til at lære gode ting uden at medgive, at indholdet kan 
være knap så sympatisk. For eksempel de mange spil, der forherli
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ger realistisk vold, sexisme og krigsførelse. Men forskningen peger 
ikke på noget, der er en god gang forældrepanik værdigt. Bare en 
god snak om vaner, værdier og virkelighed, som vi alligevel må have 
med vores unger før eller siden i en stærkt medialiseret verden.

Der er lavet mange forskellige undersøgelser af 
skærmtid, og langt de fleste af dem viser, at effekter fra skærm
brug drukner i mere hverdagsnære faktorer. Når det kommer til 
aggression, er det meget vigtigere, om man kommer fra et voldeligt 
miljø, end om man spiller voldelige spil. Familiernes socioøkonomi
ske status, og hvor meget forældre har tv’et og nu formodentligt 
andre skærme kørende derhjemme, spiller en langt større rolle for 
børns udvikling, end hvilke spil junior har på sin PlayStation.

Ser vi på hjernen og læring, er der masser af stu
dier, der viser både øjeblikkelige og mellemlange effekter af at sidde 
med snotten nede i en skærm – både gode og mindre gode – men 
ingen langvarige skader eller mén. Undtagen måske for børn i in
dendørskulturer, der kan ende med dårligt syn, som vi har set det 
for børn, der vokser op i Hong Kongs skyskraberjungle.

I forhold til skærme generelt er der dog overve
jende konsensus om, at sammenlagt stillesiddende skærmtid, uan
set om vi taler biograf, bibliotek eller tablet, er negativt forbundet 
med sundhed og søvn. 

Søvnproblemet handler dels om tidsforbrug, selv
om mange teenageres hormoner og onlinefællesskaber gør dem 
til naturlige natugler, hvilket ikke i sig selv har noget med skærme 
eller spil at gøre. Forskning tyder dog på, at skærmlys kan forstyrre 
døgnrytmen, hvis de ikke bliver slukket en god halv time før sen
getid. 

Sundhedsspørgsmålet drejer sig om motion: 
Her er problemet måske for nogles vedkommende chips og suk
kerspækkede energidrikke, men først og fremmest, at skærmlivet 
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leder til stillesiddende adfærd. Der er ikke den store forskel på tv 
og gaming her.

Og dette er faktisk et ret godt argument imod 
at satse alt på siddestilleskærmene i skolen. Hvis gamerne i en 
klasse ikke er vilde med ideen om motion, kan det måske hjælpe 
at liste Pokémon Go ind i idræt eller fortælle dem, at de bedste 
esportshold også har fysisk træning som yoga og løb samt adgang 
til diætister og andre specialister. 

Forskning i både dyr og mennesker viser nemlig 
en klar forbindelse imellem krop og kognition, som vi ikke kan sidde 
overhørig – hverken som lærere, pædagoger eller ambitiøse game
re. Hjernen kræver medspil fra kroppen.

Ulven kommer

Kulturhistorien viser os, hvordan frygt for nye 
fænomener og trends ofte væver sig sammen med stående be
kymringer i samfundet.

I 1930’erne var tegneserier for eksempel gennem 
hele den vridemaskine, vi siden har set for spil i 90’erne og lige 
nu ser for iPadskærme i småbørns hænder. Seriehæfterne blev 
længe overset som andet end lokumslæsning og fjolleri for børn, 
men efterhånden som branchen voksede, kom der en reaktion: Det 
selvudnævnte pæne selskab blæste alarm mod det, de opfattede 
som en fordærvelse af børn og sarte sjæle. Andre manede til be
sindighed omkring et uskyldigt tidsfordriv. Nogle begyndte endda 
at se seriehæfter som en legitim kunstnerisk udtryksform og et 
potentielt læremiddel. Der var læger og psykologer på begge sider 
af diskussionen. 
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Mønstret er genkendeligt: Børn og unge fascine
res af et nyt medie, der mere eller mindre tilfældigt bliver forbundet 
med årtiets modefrygt, om det så er moralsk forfald, dagdriveri, 
skoleskyderier eller manglende rygrad blandt curlingbørn. 

Denne type debat er delvist drevet af mangel på 
viden om langtidseffekter fra nye fænomener og af det faktum, at 
frygt rejser meget hurtigere end pålidelig og ofte forsigtigperagtig 
forskning. Særligt hvis den er knyttet til videnskabeligt klingende 
ord som dopamin eller afhængighed. 

Jamen, hvad kan vi så stole på?

Når vi kigger efter videnskabelig dokumentation 
for skadevirkninger fra spil og småskærme, er der kun to typer 
studier, vi bør stole på: undersøgelser, der over tid observerer spil
lenes egentlige effekt, og metaanalyser og udtømmende reviews, 
der samler resultaterne fra store mængder enkeltstudier fra for 
eksempel klasseværelser eller psykologilaboratorier. 

Gør vi det, vil vi se, at netop den type undersøgel
ser samlet set peger på, at computerspil har psykologiske effekter. 
Fordi mange spil modsat en bog eller en film aldrig rigtig holder op, 
kan forelskelsen i oplevelsen vare, lige indtil den næste fascination 
melder sig. Hvis de ikke påvirkede os igennem vores sanser og vo
res nervesystem og vores tanker og følelser, ville de ikke være at
traktive. De sætter selvfølgelig aftryk – ligesom en god film eller en 
rørende roman. Spil er altså psykologisk kraftfulde, men spilvaner 
er blot et særligt – ofte socialt – mønster at forbruge medier efter. 
På samme måde, som Netflix og HBO har givet alle os ’bingewat
chere’ et helt nyt forhold til tvserier.
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Når det kommer til yngre børn og småskærme, er 
evidensen papirtynd. Smartphones og iPads har simpelthen ikke år 
nok på bagen til, at vi rigtigt kan få øje på eventuelle langtidseffek
ter – gode eller dårlige.

Utallige laboratorieeksperimenter har dog vist sig 
i stand til at påvirke børn. Umiddelbart efter et opslugende actions
pil har psykologer for eksempel vist, at børn er mindre tilbøjelige til 
at være hjælpsomme og mere tilbøjelige til at tilskrive andre men
nesker aggressive intentioner. De har kort sagt hovedet fyldt med 
det, deres hjerne lige har brugt en masse kræfter på at behandle, 
og denne effekt har brug for at stilne af, ligesom adrenalinen skal 
forlade kroppen og sænke alarmberedskabet. 

Til sammenligning viste et af de allermest klas
siske studier i social læring, at børn blot behøvede se en voksen 
opføre sig aggressivt over for klovnedukken Bobo, før de selv prø
vede at slå løs på den. Undersøgelser som disse viser, at børn er 
påvirkelige – ikke at spil er farligere end så meget andet. 

Matematiske analyser af bredere konsekvenser 
viser da heller ikke, at spil, eller endda antisociale tanker hos ivrige 
voldsspillere, leder til voldelig adfærd. Effekterne fra spil drukner 
statistisk set hurtigt i den store og skiftende strøm af indtryk fra 
et normalt børne eller teenageliv. Spil påvirker os – men det gør re
sten af verden også, navnlig når man er et imiterende barn eller en 
teenager med skiftende hormoner, interesser og udviklingsbaner.

En pragmatisk tilgang til skærmtid

Man kan få helt ondt i ørerne af at høre på selv
bestaltede eksperter og den måde, hvorpå medierne ynder at sæt
te dem op imod hinanden og mere legitime autoriteter, som om 
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det var boksekampe. Ofte er det klogest at slukke for debatten og 
tænke lidt pragmatisk ud fra, hvad vi med nogenlunde sikkerhed 
kan konkludere med både statistisk evidens og praktisk erfaring i 
ryggen: Hvis skærmene fylder en stor andel af opvækstens vågne 
timer, vil de have en større chance for at påvirke tanker, holdninger 
og udvikling. Men dette må ses i relation til, at døgnets 24 timer 
for de fleste børn har en overvældende overvægt af ikkeskærmtid. 

Selvom mindre børn i gennemsnit bruger en til to 
timer med flimmer og iPad, foregår der oftest andre ting omkring 
dem i rummet, og måske er forældre og søskende endda til stede 
til at medse og medfortolke. Når institutionsbørn har leget dagen 
lang, er dette et undseligt vindue for påvirkning, og derfor er jeg 
overhovedet ikke nervøs for mine egne børns periodiske skærm
steneri.

De fleste pædagogiske forskere er enige om, at 
der er stor kvalitetsforskel inden for de enkelte medier, og at der 
er vigtige udviklingsmuligheder i kreativ, fysisk og social aktivitet, 
inklusive at møde brede kulturindtryk og udfordringer, som kræver 
vedholdenhed og omtanke. Det er altså meningsfuldt at overveje, 
hvornår der må skærmes, og hvilke andre ting der bør være plads 
til i dagens løb. 

Siden skærmene i sig selv ikke lader til at have 
negative effekter, er det nemmeste måske at regne i ’sofatid’, uan
set om den går med gaming, tegneserier, telefonsnak eller tv. Vi har 
brug for variation og fysisk bevægelse for at være sunde, og navn
lig teenagere, som er elendige til at handle på forudsete negative 
konsekvenser af deres valg, har tit brug for klogere voksnes hjælp 
til at disponere, så der for eksempel også bliver tid til lektier og det 
forhadte familiesamvær. 

Forældre og læreres vigtigste rolle er ikke nød
vendigvis at begrænse eller afskære, men at give accepterende 
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medspil og hjælpe med at finde en fair balance imellem spil og 
forpligtelser. Voksne kan og skal hjælpe børn og unge med at ska
be mening i den store støjende medieflade, hvor det for eksempel 
kan være svært for unge helt at skelne mellem reportage, polemik, 
realitytv og satire, når de samtidig ubevidst søger rollemodeller. Et 
studie viste for eksempel, at høj grad af medieforståelse lægger 
en dæmper på efterligninger af realitypersonligheders karikerede 
kønsroller og kropsbilleder. Heldigvis.
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Mest til lærere

Hvornår skal man spille i skolen?

Hvordan forestiller du dig spil i din lokale skole? 
Et valgfag i esport eller spilbaseret læring i ydertimerne? Edutain
mentspil som supplement til grammatikhæftet eller fælles spilak
tiviteter i matematik og samfundsfag over nogle uger? Måske en 
blanding?

Skal dine elever spille hver for sig eller i grupper, 
og hvordan samles klassen om refleksion og opgaver? Måske kan 
hele klassen spille det samme spil på smartboardet – eller måske 
online? Skal alle følge den samme tidsplan i spillet, eller er spillet 
bare en ramme for mere frit projektarbejde med bestemte regler 
og leverancer? 

Uanset hvad er der både didaktiske, praktiske og 
logistiske udfordringer og valg at træffe, når lærere beslutter sig 
for at bruge spil i timen. 

Det tager lang tid at spille sig igennem de fleste 
spil, så medmindre man vælger deciderede læringsprodukter, der er 
skabt til at afvikles på en enkelt eller dobbeltlektion, må man ofte 
afsætte hele dage eller vende tilbage igen og igen. 
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Vi kan bruge den amerikanske Level Up Lear-
ningrapport om undervisning med digitale spil til at karakterisere 
lærere med et modent spilpædagogisk repertoire. Der findes nem
lig ikke nogen tilsvarende undersøgelse i Danmark, selvom jeg er 
sikker på, at vi snart får lavet en. 

Amerikanske lærere, der integrerer spil i klassen, 
viser sig generelt at være foran deres kolleger på teknologifronten 
– både når det kommer til brug af projektorer og interaktive white
boards og til digitale og analoge spil. 

En stor del af de adspurgte lærere bruger læ
ringsspil, quizzer og lignende pædagogiske produkter i undervisnin
gen. Det hyppigste brugsscenarie er som træning af regning eller 
grammatik i de små klasser eller som perspektivering af et emne i 
de større klasser. Kun sjældent i sig selv som et redskab til under
visning i komplekse fænomener. 

Uanset hvor længe de har været lærere, har 20
25 % af de adspurgte amerikanere selv måtte finde ud af, hvordan 
de kunne bruge spillene i klasserummet, mens navnlig nyere lærere 
har overtaget ideer fra kolleger eller deres læreruddannelse. Mange 
’ældre hunde’ har til gengæld taget ideer med hjem fra konferencer 
og efteruddannelse. 

I praksis kommer inspirationen nok fra mindst 
fire forskellige steder: Hvad der findes på spilhylderne, hvad der 
allerede findes som læringsresurser, hvad kollegerne gør, og hvad 
eleverne spiller – inklusive dem, der egentlig ikke ser sig selv som 
gamere.
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Hvilket level spillærer er du?

Spilpædagogik kom først formelt på seminarier
nes dagsorden i 2015, så de færreste lærere har nogen form for 
formel uddannelse i at bruge spil, og der findes da heller ingen 
perfekt skabelon. Men vi ved jo allerede, at læreren er den centrale 
brik, der gør læremidler effektive – ikke bare sjove. 

Spildidaktikforskerne Thorkild Hanghøj og Lise 
Dissing Møller foreslår i artiklen “Den spilkompetente lærer – mel
lem game literacy og gamemastering”, at bruge udtrykket ’level 1’, 
når brug af spil i klassen er ren afvikling. Det kan være træning
søvelser på MatematikFessor eller Grammatikrytteren. Den slags 
spil kræver ikke meget pædagogisk mellemkomst ud over måske 
lidt støtte til at løse selve matematikopgaven. De hører primært til 
i edutainmentgenren og på gamificerede opgavesites. 

’Level 2’ i spilundervisningen handler om facili
tering. Her indgår læreren som en aktiv del af læringsprocessen 
undervejs og rammesætter elevernes efterfølgende refleksion. 
Eventuelt med opgaveark eller refleksionsspørgsmål. I et spil som 
Civilization kan det for eksempel være, at læreren springer ind med 
et krav om, at eleverne skal skaffe sig mindst én handelspartner 
og derefter notere effekten af handelsrelationen på deres egen 
civilisation. Bagefter drøfter elever og lærer spillet i fællesskab, så 
eleverne bliver bevidste om, at forskellige slags handelsvarer kan 
have meget forskellig betydning – fra større glæde blandt handels
byernes beboere til nye ting, de kan bygge. 

En spillærer på ’level 3’ vil med stor sandsynlig
hed begynde at designe den type opgaver selv og gå på jagt efter 
nye spil, som han eller hun kan didaktisere, så de passer til bestem
te emner, klasser, elever eller læringsmål. 
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På ’level 4’ går spillæreren all in og prøver at op
bygge anseelige dele af sin undervisning med spil, som det for 
eksempel sker på Østerskov Efterskole hvor rolle, bræt og compu
terspil er en integreret del af hverdagen. Men de færreste lærere 
skal egentlig helt derhen, og det kan være helt fint blot at begynde 
på level 1. I sidste ende sætter den gode spillærer sit ambitionsni
veau efter, hvad klassen har brug for.

Tre praktiske lærerroller

De svenske forskere Björn Berg Marklund og An
naSofia Taylor har undersøgt, hvilke roller lærere egentlig indtager 
under deres spilforløb. Og her er der ikke mange overraskelser. Men 
til gengæld en hel del arbejde.

Allerførst kommer selvfølgelig forberedelsen. Læ
rerne skal vælge et velegnet spil, finde eller lave opgaver og lægge 
en overordnet plan for undervisningsforløbet. 

Dernæst kommer det praktiske arbejde med at 
undersøge rammerne og skabe en overskuelig infrastruktur for for
løbet. Lærerne må finde resurser som penge og spillicenser, boo
ke lokaler og computerudstyr, lave skemaplanlægning og måske 
samarbejde med deres kolleger i klasse, årgangs eller fagteams. 
Eventuelt med støtte fra skolens itvejledere.

Endelig er der en mere teknisk rolle i at få spillene 
forhåndsinstalleret, sikre at grejet virker og håndtere ad hocpro
blemløsning for eleverne. I mange spil skal der for eksempel forde
les brugerprofiler til eleverne, og lærerne skal hjælpe med at arki
vere – og måske præsentere – de data og produkter, der kommer 
ud af forløbet. 
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På et basalt niveau handler lærerens rolle altså 
både om at planlægge og om at problemknuse. I planlægningen kan 
kollegiale resurser og inspiration fra internettet fylde meget, mens 
itvejledere og teknologitjekkede elever kan afhjælpe en hel del tek
niske vanskeligheder, når det først går løs.

Tre pædagogiske lærerroller

Elevernes erfaringer med spil vil altid variere, så 
særligt under forløbets indledende manøvrer har mange brug for 
hjælp til at starte spillet op eller til at styre deres figur omkring. 
Derfor må lærere i høj grad indtage rollen som det, Marklund og 
Taylor kalder spiltutor. Jo mere kompliceret et spil er, jo mere må 
læreren agere spiltutor. Minecraft er for eksempel kreativt, men 
også ret teknisk. En del af fornøjelsen ved spillet er at opdage, 
hvordan man kombinerer forskellige klodser og konstruerer ting, 
men i klassen kan det være nødvendigt at stilladsere eleverne lidt 
for at komme frem til de egentlige læringsaktiviteter. 

Den anden pædagogiske rolle, lærere må påtage 
sig, er rollen som håndhæver. Spil er traditionelt forbundet med 
sjov og ballade og opfordrer som regel til, at spillerne suser afsted 
på egen hånd. Derfor er det nødvendigt at puffe eleverne tilbage 
til de læringsaktiviteter, der er planlagt. Her er der ofte tale om 
balancegang, så autonomien og alt det sjove ikke ender med at 
forsvinde ud af spillet. 

Endelig har læreren rollen som ’fagligt anker’. Spil 
repræsenterer af natur den virkelige verden lidt skævt – enten i 
fortællingen eller i den måde, hvorpå spilmekanikken simulerer sin 
lille verden. Babylons hængende haver lå ved floden Eufrat i det 
nuværende Irak – ikke i en vikingehovedstad i det kolde nord. Nogle 
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gange skal læreren altså hjælpe med at adskille fakta og fiktion, og 
andre gange kan læreren agere en slags faglig dommer. Den faglige 
forankring kan lirkes ind med et sæt eksplicitte metaregler udstuk
ket på forhånd, men de svenske forskere observerede faktisk også, 
at elever selv efterspurgte klarhed, når de kom ud i gråzonen mel
lem gaming og læring: ”Gælder det?”. ”Må vi det her?”.

Den fjerde pædagogiske rolle

Marklund og Taylors lærerroller kredser især om 
de didaktiske aspekter af det pædagogiske arbejde. En fjerde rolle 
er dog at fokusere på sociale og adfærdsmæssige mål, herunder at 
opbygge god skik og brug omkring spil og skærme.

Det kan være en opgave for læreren, når elever
ne skal være sammen om at spille i klassen, men det kan også 
være en opgave, lærere skal håndtere uden for det spildidaktiske 
læringsrum. Pludselig har en klasselærer måske en gamersubkultur 
i sin drengegruppe, eller en meget spillende elev, der viser tegn på 
problemer med mobning, ensomhed, forældrekonflikter eller van
skeligheder med at passe sine ting.

Spil skaber med og selvbestemmelse, men børn 
og unge har også brug for rammer og rollemodeller. Her kan esport
stræneren eller den spilforstående lærer på skolen være en uvur
derlig hjælp, når man vil finde en vej ind i de unges liv. 

Mange trænere i sportsklubber laver klare aftaler 
med deres spillere om, at sengetider skal overholdes, og lektierne 
skal laves, før de må træne. Trænerne giver forældrene indsigt i, 
hvad der er ’normal’ og forventet adfærd, og informerer om, hvor
når der er turneringer eller faste kampaftener, der skal tænkes ind 
i familieplanlægningen for at undgå konflikt og vise respekt. Her er 
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gaming ikke anderledes end enhver anden sportsgren eller fritids
aktivitet. Og spillæreren har derfor en vigtig rolle som mediator. 
Ikke blot mellem spillene og fagligheden, men også mellem spillene 
og de unges tilværelse i et bredere perspektiv.

Didaktisering

Når jeg taler om, at lærere må didaktisere de 
spil, de vælger at bruge i undervisningen, handler det ikke blot om, 
hvordan de anvender dem. Det handler også om, hvor de opbygger 
deres forløb med og uden om et spil, med læringsmål og forberedte 
aktiviteter.

Alle kan anvende spil i undervisningen, men for 
at didaktisere og dermed nå op på spillærerens ’level 3’ skal man 
kende sine spil ret godt. Modsat en film eller novelle kan spil tage 
mange drejninger, afhængigt af hvad eleverne gør. Lærere må der
for være nysgerrige i situationen og samtidig have et stort overblik 
over spillet og dets muligheder. Og det er bestemt en fordel, hvis 
du på forhånd har planlagt samtaler om spillet og spilrelaterede 
opgaver, der er relevante for alle: ”Her er nogle regneopgaver om 
procenter med relevante billeder fra Torchlight II” eller ”Beskriv for
skellen på jeres Civilizationkultur og to af dem I har mødt i spillet. 
Hvordan svarer de til Danmark i bronzealderen?”. 

Hvis du gerne vil stige i level som spillærer, kan 
jeg varmt anbefale, at du googler dig frem til forskningsviden eller 
andre læreres erfaringer og teknikker. Fordi feltet er ret smalt og 
kvaliteten på internettet blandet, kan det være en god idé også at 
kigge internationalt. 

For eksempel har Arizona State Universitys cen
ter for Games & Impact en række impact guides liggende på deres 
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hjemmeside med serveringsklare spilforløb til mange forskellige 
fag. Hvis du planlægger at lave dine egne forløbsplaner, opgaver 
og refleksionsspørgsmål, er der masser inspiration at hente her. 
Du kan også vælge eduversionerne af de store kommercielle spil, 
som mange af dine elever sikkert vil have erfaring med hjemmefra. 

Når det rigtige spil er valgt, er næste skridt at 
beslutte, hvordan klassen så skal spille? Her må man stoppe op 
og tænke både praktisk og didaktisk. Fælles spil kan være mere 
krævende, og spil på projektoren kan gøre nogle elever til passive 
modtagere af noget, der er kedeligere end en dårlig film. 

De fleste lærere foretrækker derfor at lade ele
verne spille selv. Til gengæld stopper de så ved bestemte knude
punkter i spillet, som blæses op på en fælles skærm. For eksempel 
er der i spilserierne fra Telltale Games en række etiske valg under
vejs i spillene, som det er oplagt at drøfte i klassen. Skal vi prøve 
at true en eventyrfigur til at sige sandheden, eller vil vi stole på, at 
han ikke løj i første omgang? Hvilke konsekvenser får det, hvis vi 
vælger trusler eller måske endda tortur? 

I sådanne spil kan eleverne spille et godt stykke 
på egen hånd, og så kan klassen i fællesskab gå tilbage til hvert 
valg for at diskutere, hvad hver gruppe har gjort, og hvad der kom 
ud af det. Derfra træffer man et valg sammen i klassen. På den 
måde bliver der både plads til de individuelle spil og til et fælles.

Telltale Games har blandt andet lavet versioner 
af Game of Thrones, der oplagt ville kunne bruges i historie og 
engelskundervisningen, og af eventyrtegneserien Fables, der kan 
bruges i dansk og engelsk.



51← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Et eksempel: spil som tekst 

Når en lærer skal didaktisere, vil hun nok altid 
have sine faglærerbriller på, og der er ikke noget galt med at begyn
de med kernen i faget: Er der en direkte parallel til en øvelse, som vi 
også kan lave i fysiklokalet? Hvor gemmer procentregningen sig? 
Kan dette spil ses som en slags litteratur?

Anmeldere er allerede begyndt at behandle spil 
som digital kunst. I stedet for at fokusere på, hvad eleverne lærer 
igennem spilmekanikken, kan vi se spil som en tekst med sprog, 
afsenderkontekst, modtager og budskab på samme måde som med 
en novelle eller en film. 

Hele dansk, engelsk eller historielærerens værk
tøjskasse kan tages i brug for at tale om afsendersynspunkt, ideo
logiske undertoner, sproggenren, svære ord og så videre. De fleste 
elever er hurtige til at sige, at de lærer engelsk ved at spille spil, 
men The Sims kan for eksempel også læses som et temmelig bor
gerligt billede på forbrugssamfundet og dets syn på familie, lykke 
og karriere. Zombierne i The Walking Dead kan ses som den me
taforiske monstrøse fremmedhed, der truer civilisationen, og som 
de få retfærdige amerikanere uden moralske problemer kan skyde 
i hovedet. 

Et andet eksempel: spildesign

En anden mulighed for at arbejde med spil er 
spildesign. Ligesom når elever opsætter små teaterstykker, laver 
tegneserier eller klistrer collager, handler det både om at indhente 
viden, undersøge nye områder og om at formidle. 
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På skolen Quest to Learn i New York designer 
eleverne både brætspil og computerspil, som skal spilles af elever 
i andre – ofte yngre – klasser som del af deres undervisning. Det 
er en form for elevtilelevlæring, men samtidig en opgave med et 
stort læringspotentiale for de elever, der designer spillene.

Det er en ikketriviel udfordring at pakke et spræl
levende fænomen fra den virkelige verden ned i en æske og regne 
ud, hvad andre har brug for for at kunne spille. I 2017 har Quest to 
Learn for eksempel udfordret New Yorks skoleelever til at lave spil 
om dyrevelfærd, borgerjournalistik og ungdomskriminalitet i samar
bejde med bl.a. dyreherbergsfrivillige og journalister fra New York 
Times.

Elevdesignerne har brug for baggrundsviden om 
emnet, og det kræver omtanke at hitte på, hvordan man oversæt
ter temaer og pensumelementer fra læreplanerne til velfungerende 
spilleregler.

Spildesign er et håndværk, som skal opøves. Det 
følger ikke automatisk med, når en elev ellers er glad for spil. Et 
godt tip er at starte let, men hurtigt forbyde quizspil og rulogryk
spil, som vi kender fra Matador og Trivial Pursuit. I stedet kan ele
verne virkelig få gang i kreativiteten ved at skabe en lille simulation 
eller bare en historie med de rette detaljer. Det kan endda gøres 
digitalt. 

Under researchen til denne bog faldt jeg for ek
sempel over et skoleprodukt om den amerikanske Lewis & Clark 
ekspedition i begyndelsen af 1800tallet. Her har en elev kortlagt 
den historiske rejse på tværs af Nordamerika i børnedesignpro
grammet Gamestar Mechanic. Spilleren hopper og løber som i et
hvert Marioinspirereret platformspil, men kommer igennem vigtige 
steder fra de to berømte opdagelsesrejsendes dagbøger. 
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Set med historikerens eller spildesignerens briller 
er spillet i sig selv hverken særlig fagligt solidt eller designmæs
sigt avanceret. Men det har krævet et stort engagement i både 
research og programmering. Og ikke mindst har elevens indsats 
resulteret i et rigtigt produkt, som andre mennesker kan spille – 
ikke bare en selvdød opgave, der kort efter aflevering rådner op i 
lærerens skuffe.

Et tredje eksempel: gamification

Hvis du har prøvet at få point, stjerner, gradvist 
opfyldende barometre eller medaljer for at købe varer, bruge en app 
eller færdiggøre din profil på en hjemmeside, har du været udsat 
for gamification. 

Selvom gamification er en tilføjelse af et spilele
ment til ikkespilsammenhænge, minder ideen på mange måder om 
edutainmentbølgens fokus på motivation frem for didaktik. Ordet 
beskriver kort og godt det, vi gør, når vi benytter spilinspirationer 
uden for den magiske cirkel. 

Toneangivende kilder som magasinet Forbes og 
trendanalytikerne hos Gartner har forudsagt, at de fleste større 
virksomheder vil anvende en eller anden form for gamification i 
deres kommunikation, organisation og produkter inden 2020.

Hvis en lærer omformulerer lektier som quests, 
der trækkes på laminerede kort, og begynder at give eleverne ’le
vels’ i forskellige færdigheder, er det også en form for gamification.

Gamification kan, hvis den er udført rigtigt, hjæl
pe med at skabe gennemsigtighed og feedback, men den kan også 
ende som en bolchepædagogisk motivationsteknik, der, som det 
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skete for den unge spilentusiast i computerspilsbutikken, bliver til 
en belønningsnedtur. 

Igen er læreren den hemmelige sauce: Gamifica
tion kan være et ligetil greb, men den skal smages til og tilpasses 
efter klassens temperatur.

Quest to Learnspilskolen i New York blev blandt 
andet inspireret af en lærerinde, som gemte små papirer med mis
sioner rundt omkring i sit biologilokale. På skelettet kunne opgaven 
handle om at finde ud af, hvor mange knogler der er i kroppen. 
På hamsterburet kunne den gå ud på at skrive en halv sides ad
færdsdagbog for dyrets dag eller undersøge, hvor i verden hamstre 
lever. Hver mission udløste point og ledte frem til stigende ’level’ i 
forskellige kategorier, for eksempel dyr og mennesker, på samme 
måde, som vi ser det i rigtige computerspil.

Gamification kan altså blive en helt analog måde 
at sætte almindelige timer i system eller vise, hvornår elever skal 
gå fra spil til klasseopgaver, til onlineresearch, til opgaver inde i 
spillet og tilbage igen. Med lidt snilde kan opgaveløsning gennem 
gamification blive til en potentielt stimulerende skattejagt med 
valgfrihed og succesoplevelser undervejs, frem for en række op
gaver på tavlen. 

På hjemmesiden skolenispil.dk kan man finde in
spiration til fysiske materialer, der kan bruges til klasseværelses
gamification, for eksempel printbare progressionstavler, som kan 
bruges til at vise, hvor langt klassen er kommet i forskellige spilba
serede opgaver. 

Små gennemgående klasseværelsesspil af denne 
art – fra fælles måltavler, over kortstakke med hemmelige missi
oner i frilæsningsbogen, til opsamling af mønter for god adfærd 
i computerlokalet – kan være en god kreativ vej at etablere sin 
didaktiske cirkel og synliggøre forskellige metamål, så der er en 
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tydelig og løbende opdateret relation mellem handling og faglig 
fremgang, spil og klasseværelse.
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Den didaktiske 
cirkel 

Tegn en spildidaktisk cirkel

Vi har allerede rundet den magiske cirkel. Bekla
ger ordspillet. Huizinga beskrev, hvordan karnevaller, festivaler, spil 
og sport skaber en særlig situation, hvor vi ser verden i et lidt an
det lys. Tilsvarende er det, når jeg træder ind i min figur i rollespillet 
eller begynder at føle mig ansvarlig for min by i Sim City. Så er jeg 
i den magiske cirkel.

En generel didaktisk problemstilling er, at den 
magiske cirkel etablerer en beskyttende hinde rundt om aktivite
ten, ligesom fiktionskontrakten i en bog, et teaterstykke eller en 
wrestlingkamp, hvor vi lader os rive med, men samtidig er klar over, 
at det, der sker derinde, ikke er virkeligt og heller ikke relevant, så 
snart vi igen træder ud af cirklen. Det er godt, for på den måde er 
børn ikke tilbøjelige til at forveksle spils karikerede verdener med 
virkelige hændelser og normer. Men det betyder også, at lærere har 
en udfordring med transfer – altså overhovedet at få overført den 
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læring, der ligger i spillenes verden, til den omkringliggende skole
tænkning. Det er det spilpædagogiske paradoks. 

Dertil kommer at få filtreret alt det fiktive eller 
ligegyldige fra, så eleverne kan fokusere på de elementer af spillet, 
der knytter sig til pædagogiske mål. Transfer styrkes af medspil 
fra en lærer, der regulerer tempoet, fastfryser fokus undervejs og 
rammesætter den efterfølgende refleksion.

Transferproblemet illustrerer, hvorfor vi med for
del kan tænke på de særlige læringsmål og læringsaktiviteter om
kring spillet som en ekstra spildidaktisk cirkel, der overlapper dens 
magiske storebror. Her er fagligheden og spilmagien forventnings
afstemning. Spil og relevante opgaver kan eksistere side om side. 

Den spildidaktiske cirkel ligger hen over den ma
giske cirkel uden at dække den helt. Nogle dele af oplevelsen er 
rent spil. Nogle er ren læring. Og noget findes i overlappet. Du kan 
mere eller mindre bogstaveligt tegne en ekstra cirkel oven i den 
næste times spil, med bestemte mål og værdier, der ikke handler 
om spillet alene, men om noget fagligt. 

Når en lærer trækker på faglighed inde i spillet 
eller spiller med faglige mål i baghovedet, er hun i den spildidakti
ske cirkel. Det er eleverne også, når de sætter spillet på pause i 
en klassediskussion, vel vidende at de lige om lidt skal spille videre 
med udgangspunkt i snakken.

Metamål og metaregler

Når en lærer tegner sin spildidaktiske cirkel, spe
cificerer han ofte et bestemt scenarie i eller omkring dagens spil. 
Scenariet kan for eksempel have en fortællende ramme, som gør 
forskellige opgaver meningsfulde: 
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Nu er vi alle sammen skibbrudne på denne ø. I første omgang skal vi bare samle 
resurser og bygge et hegn, så vi kan overleve den første nat. Derefter skal jeg 
fortælle jer lidt mere om, hvor vi er, og hvad der skal ske. Husk hele tiden på 
bogen om Fluernes Herre – den kommer vi nemlig til at bruge på vores ø!

Læreren her opstiller nogle retningslinjer for, 
hvad eleverne må og ikke må gøre i spillet: Bygger vi noget be
stemt? Må vi angribe hinanden? Og hvad skal det føre til rent læ
ringsmæssigt? Er der bestemte steder i spillet, hvor vi skal stoppe 
op og vente på de andre? Skal vi tale sammen, som om vi var vores 
roller, og må vi bruge timeouthåndtegn til kort at snakke som os 
selv? Det kræver en særlig form for scenariedidaktisk viden, hvor 
læreren ved, hvordan han udnytter den magiske cirkel i et lærings
rum.

Rollefordelingen i et scenarie behøver ikke at 
være ensartet. Mange gode spil er asymmetriske. De, der leger rø
vere, og de, der leger politi, har forskellige mål og forskellige red
skaber til deres rådighed. På samme måde kan eleverne trække lod 
om forskellige roller, mål og rettigheder. Og læreren kan opstille nye 
mål og regler, efterhånden som scenariet udfolder sig. 

I krigsoverlevelsessimulatorspillet This War of 
Mine kunne eksempler på metamål være ”jeg skal prøve at gøre 
mine beboere så ulykkelige som muligt, uden at de sulter ihjel” og 
”jeg må ikke stjæle”. I et fælles byggespil som Minecraft.edu kunne 
rollerne eller opgaverne være: at indsamle resurser, lave planteg
ninger, opsætte skemaer for, hvilke resurser der skal samles, og 
bygge efter planerne. Roller og mål kan endda være hemmelige 
indtil et vist sted i gennemspilningen, eller de kan gå på skift for at 
tvinge eleverne til at tage forskellige perspektiver.

Lærer og elever kan drøfte metareglerne og me
tamålene indbyrdes, eller læreren kan fastsætte dem på forhånd. 
Måske kan det være en hjælp at skrive dem op på tavlen eller printe 
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dem med lækre billeder og skrifttyper, der passer med spillet. Den 
psykologiske IKEAeffekt gør, at eleverne ofte er gladere for noget, 
de selv har lavet – også selvom det ’bare’ var layoutet, nogle bidrog 
med. 

Opgaver og produkter

Lærerens metamål for lektionen kan pege på no
get, eleverne skal gøre, tænke over eller skabe inde i spillet. De kan 
også pege ud af spillets magiske cirkel på andre leverancer under
vejs: fra opgaveark, der løses efter en times spil og fristile skrevet 
hjemme fra figurernes synspunkt, over matematiske beregninger 
for resursebehov i Minecraft afleveret på papir, til storyboards af 
screendumps, der viser, hvordan Sim Citybyen har udviklet sig i 
timens løb. At lave disse opgaver er en slags metadesign fra lære
rens side, der kobler sig på spillet.

Forskningen viser, at det giver stærke forudsæt
ninger for læring, når eleverne selv står for at vurdere deres egne 
indsatser og læringsgevinster. Men selvvurdering forudsætter 
også, at der er klarhed i målene. Hvad skal der komme ud af den en
kelte spilsession, hvilke produkter skal ligge klar bagefter, og hvilke 
succesparametre skal eleverne vurdere sig selv på? 

Amerikanske forskere, som jeg har hjulpet med 
deres feltarbejde i Danmark, konstaterede, at vi under henvisning 
til traditioner for metodefrihed, kreativitet og sociale hensyn er ret 
dårlige til at udstikke konkrete mål for elevernes arbejde. Det be
tyder også, konkluderede de amerikanske forskere, at vi får van
skeligere ved at give relevant kritik af elevers frie produkter fra for 
eksempel en tværfaglig emneuge.
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For elevernes skyld er det altså vigtigt at være 
skarp på, hvad produkter eller refleksionsnoter skal indeholde, 
hvorfor, og hvordan det vil blive vurderet efterfølgende.

Fortolkeren og eksperimentatoren

Når vi skal lære med bræt eller computerspil, 
stiller spillet ofte en rolle til rådighed: Du er borgmester, du er en 
orkkriger, du er en journalist, der søger at komme til bunds i en 
situation, eller du er dig selv, der prøver at komme igennem pus
lespilsbanerne. Disse roller hører til i den magiske cirkel sammen 
med papsværdet.

Men som lærer har du også ret til at udstyre ele
verne med ekstra roller til at fortolke deres oplevelse igennem, som 
en del af jeres didaktiske cirkel. De kan blandt andet være nyttige, 
når eleverne skal adskille deres subjektive oplevelser fra den figur, 
de er i spillet, og fra den specifikke læringsopgave, de sidder med 
i timen. Her skal vi se lidt på to af de mest brugte roller, nemlig 
fortolkeren og eksperimentatoren. 

Fortolkeren går ind i sit felt for at se og høre, op
leve, afsøge, tegne kort, møde mennesker og i det hele taget danne 
sig nye indtryk. Eksempler på fortolkertilgangen er boganmelderen, 
journalisten, antropologen og den opdagelsesrejsende. I historied
revne spil, som for eksempel This War of Mine, kan spillerne påtage 
sig et menneskeligt blik, hvor de lærer en flok forhutlede civile i 
den udbombede hovedstad at kende ved at læse deres dagbøger 
og lytte til deres fortællinger. De kan udforske den belejrede by og 
lære den bedre at kende. 
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Spil giver rige verdener at udforske, så det er op 
til fortolkeren at finde relevante ord for det, han har set, hørt og 
følt.

Eksperimentatoren gætter, afprøver og pusler. 
Hun bruger sin handlemagt i verden til at teste hypoteser og afprø
ve ideer. Hun evaluerer sine fund, opdaterer sin teori og udtænker 
nye testvinkler. Eksempler på eksperimentatorroller er detektiven, 
der fisker efter nye perspektiver ved at spørge mange forskellige 
vidner på forskellige måder, biologen, der sammenligner biotopers 
træk, og ingeniøren, der skal bygge en bro, der kan bære bilerne, ud 
fra eksisterende viden om masse, vægt og trafiktæthed. 

Spil tillader eleverne at formulere hypoteser og 
efterprøve deres generelle gyldighed i et trygt rum med tydelig 
feedback, hvor gode hypoteser hjælper dem fremad og forhaste
de generaliseringer leder til game overskærmen. Spil som Portal, 
Physics Playground og Potential Penguin tillader for eksempel eks
perimenter med fysik. 

På samme måde kan man i This War of Mine opda
ge, at nogle personer bliver triste, hvis deres venner har det skidt, 
mens den kyniske militsdesertør bare bliver irriteret over blødsø
den adfærd. Dette kan kræve adskillige omgange af trialanderror. 
Og måske indser bevidste eksperimentatorspillere, at der er und
tagelser fra hypotesen: Desertøren er mere rummelig, når han er 
forsynet med cigaretter. Både Portal og This War of Mine kræver, 
at eleverne eksperimenterer og identificerer de mønstre, der er 
bygget ind i simulationen. 
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Oplevelseslæring

Sportskampe og nyttehaver

Når vi fortæller anekdoter om et succesfuldt 
stykke arbejde, genfortæller familiehistorier og kigger på billeder 
fra drømmeferien, så er vi i færd med at skabe mening. Vi omdan
ner episodiske minder til viden. Og vi gør det helt spontant. Særligt 
når vi har en fornemmelse af, at der er foregået noget væsentligt, 
som har brug for lidt bearbejdning for at klikke helt på plads.

Refleksion er alfa og omega for, at elever lærer 
noget af deres oplevelser, og det er muligvis den bedste form for 
medspil, du som pædagogisk professionel kan yde. Uanset om du 
har introduceret et spil for klassen eller bare kigger med fra side
linjen. 

Når vi er midt i at opdage og afprøve noget nyt, 
har vi tit ikke overskud til at anskue vores proces som en slags 
eksperiment, koble vores puslerier med faglige begreber eller tæn
ke over, om det egentlig er realistisk, det, vi har gang i. Det samme 
gælder i øvrigt efter en sportskamp eller en social konflikt. Vi er 
nødt til at få oplevelsen lidt ud af kroppen, se på, hvad der skete, 
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og så sætte ord og fagforbindelser på. Kun på den måde kan vi 
lære af vores oplevelser.

Oplevelseslæring stammer blandt andet fra 
prag matiske uddannelsestænkere som John Dewey og Donald A. 
Schön. I deres arbejde gjorde de op med tanken om, at ’god’  
(ud)dannelse altid skal stamme fra en boglig stoleskoleformel. De 
mente tværtimod, at vi skal bruge vores viden i praksis, før den 
rigtig får mening. Vi skal møde relevante udfordringer i praksis, før 
vi kan forstå, hvordan vi løser dem. 

På linje med flere af de helt aktuelle debatter om 
skolen mente Dewey, at børn ville få stærke incitamenter til at lære 
biologi og matematik, hvis de i skolen byggede huse eller anlagde 
nyttehaver med afgrøder, som deres familier kunne spise. 

Schön forsøgte at sætte oplevelsesprocessens 
mentale mønstre i system ved at skelne mellem refleksion-i-hand-
ling og refleksion-over-handling. Når jeg løfter fingrene fra tastatu
ret for at tænke over, hvordan den næste sætning skal lyde, så re
flekterer jeg undervejs i aktiviteten. Når jeg senere læser hele min 
tekst igennem og ændrer på den samme sætning, så reflekterer 
jeg over aktiviteten. Det samme gør elever i skolen, når de efter en 
opgave – eller en konflikt i frikvarteret – forsøger at skabe mening 
i, hvad der er sket. Det kan de for eksempel gøre ved at tænke over 
de stærkeste oplevelser eller vanskeligheder undervejs. Donald 
Schön kaldte disse tankeprocesser for ’reflekterende praksis’ og 
påpegede, at refleksion både er noget, vi allerede gør intuitivt, men 
også at det er en færdighed, som man kan lære at benytte mere 
disciplineret, og noget, som lærere kan sætte i system.

 Senere eksperimenter blandt andet fra Harvard 
har bekræftet, at Deweys og Schöns tænkning har noget på sig: 
Elever lærte mere ved først at blive præsenteret for et ingeniørpro
blem, de ikke helt kunne løse, derefter få en god undervisningstime 
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om emnet og til sidst vende tilbage til praksis med adgang til tekst
bøgerne, end ved først at læse på lektien, derefter få timen med 
læreren og til sidst prøve at anvende deres nyvundne bogviden. 
Det er det, der ligger i Deweys begreb om learning by doing. Og det 
genfinder vi i spil.

Spil er ofte gode eksperimentarier at slippe ele
verne løs i. Helst i løbende udveksling med læreren, kammeraterne, 
tavlen og faget. Som lærer er det din opgave at vælge, hvornår re
fleksionen skal foregå, og lede samtalen hen på det faglige indhold. 

En lynlektie i refleksionssprog

En vigtig rolle for samtalen er at hjælpe eleverne 
med at bemærke, at de faktisk laver noget fagligt relevant i spillet. 
De eksperimenterer, fortolker og udvikler deres evner undervejs. Et 
af de mest bekræftende og oplysende spørgsmål til at sætte spil
magien på pause og gøre opmærksom på læreprocesser er: ”Ved 
du hvad, du lige gjorde?”. Det kan være med til at gøre eleverne 
bevidste om, at de arbejder med perspektivskifte, når de sætter 
sig i forskellige figurers sted, eller at de lige nu er i gang med at 
udforske og afprøve hypoteser uden at kende udfaldet. 

For at støtte elevernes egne refleksioner både 
undervejs og efter spillet er det vigtigt at være opmærksom på 
sproget og den måde, hvorpå spørgsmålene bliver stillet: Hvad var 
svært? Blev nogen af jer overraskede over noget? Bemærkede I 
noget nyt i denne gennemspilning? Bemærkede I nogle interessan
te historiske ting? Bemærkede I noget, som ikke virkede historisk 
korrekt? Prøvede I noget, der ikke virkede? Hvordan kom I så vide
re? Hvorfor troede I, at den nye vej ville virke bedre?



66 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Ved at spørge lidt ledende ud i rummet kan lære
ren synliggøre de mange forskellige veje, klassekammeraterne er 
gået. Som eksempel og til inspiration. Eller hun kan liste bestemte 
anvisninger ind: ”Forsøgte nogen at gå efter handel, hvis I mangle
de en resurse?”. 

 De åbnende spørgsmål er vigtige, når hele 
klassen helst skal være en del af samtalen. Derfor kan det også 
være godt at følge op med et ”hvad så I andre?”, når en elev svarer 
på et spørgsmål. ”Er I enige om den tolkning?”. ”Hvor kan vi komme 
hen med det i forhold til geografi?”. 

Samtalen er en oplagt måde at liste fagvinkler 
ind i spiltimen. Eleverne reflekterer, mens de spiller, og som lærer 
får du vist, at du ikke er alvidende, men bare hende, der sidder med 
en håndfuld fagperspektiver, der måske kan være nyttige, når I 
træder ind i den spildidaktiske cirkel. 

I stedet for at diktere, at eleverne skal tænke 
som eksperimentalvidenskabsmænd eller opdagelsesrejsende og 
korrigere, hvis de ikke gør det, er det en sand fryd for alle, når en 
elev bliver opmærksom på, at hun faktisk har gjort det, læreren 
ævlede om, men som hun ikke helt forstod, mens det blev gennem
gået ved tavlen. Det giver nye muligheder for den efterfølgende 
refleksionoverhandling – ikke blot over selve spillet og det, elever
ne oplevede og lærte, men også over den efterfølgende samtale. 
Altså en metadiskussion: ”Hvordan gik diskussionen? Lærte vi det, 
vi gerne ville? Hvad kunne vi ellers spørge om?” 

Der ligger et uvurderligt stort, men ofte skjult, 
pensum i den fælles samtale om, hvordan vi bedst ’gør skole’. Hvor
dan lærer vi bedst og mest og sjovest? Hvad skal der til for, at vi 
får alle med? Hvis vi griber chancen for at lære at lære rundt om 
spillenes tydelige magiske cirkel, kan spil måske ændre elevernes 
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måde at gå i skole til en mere reflekterende praksis – også når 
skærmene er slukket.

Det spilpædagogiske paradoks

Historien viser, at spil altid har været opfattet 
som psykologisk effektfulde: Folk har været fascinerede af og til 
tider bekymrede for deres greb om mennesker, men samtidig har 
aktører fra biskop Wibold, over Kriegsspielopfinderen Hellwig, til 
nutidens designere af læringsspil, impact guides og edutitler øn
sket at bruge spillene som løftestang for læring, motivation, fælles
skab og endda for videnskab: I nye citizen-sciencespil kan spillere 
kloden rundt nu bidrage til alt fra hjerneforskning med Eyewire til 
kvantefysik med Quantum Moves.

Den videnskabelige konsensus er, at spil kan 
gøre noget ved os. Men ikke altid og ikke på alle tangenter. Gene
relt kræver spil medspil fra omverdenen for at have en effekt, der 
rækker ud over skærmens eller pladens dragende lille verden. 

Det spilpædagogiske paradoks er derfor følgen
de: Spil har et stort potentiale for at skabe engagerende oplevelser 
og endda indsigter. Men den magiske cirkel agerer både som et 
alibi for engagement og som et slags mentalt ’deterjobareetspil’ 
filter, der beskytter imod, at man uden videre trækker informatio
ner og indsigter med sig ud igen. Det medspil, skolen typisk skaber, 
er et grænserum, hvor faget og den faglige refleksion overlapper 
med spillet. Det har jeg kaldt at tegne den spildidaktiske cirkel.

Miljøet kan udgøre et lignende medspil eller mod
spil. Nogle vil være mere sårbare over for, hvad mange vil kalde 
dårlige vaner og uheldige indtryk, på grund af de omstændigheder 
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eller værdier, de vokser op med eller bevæger sig i til daglig. Andre 
vil have forældre eller rollemodeller, der agerer positivt modspil. 
Generelt viser det sig, at ’samtolkning’ og fællesforhandlede reak
tioner, om det så er med voksne eller andre børn, er afgørende for, 
hvordan ungerne tilegner sig adfærd fra alle slags oplevelser. 

Som lærere eller spilpædagogiske undervisere 
må vi have pædagogisk tæft, men også lægge et stykke arbejde i 
at forberede os, følge med og udbygge vores praktiske repertoire. 
Vi må træffe valg ud fra aktuelle behov og så didaktisere kreativt 
eller shoppe rundt efter eksisterende redskaber. Og vi må finde må
der at forbinde spil med den ’virkelige’ skoleverden – for eksempel 
ved at opstille metamål for spilsessioner, bygge klasseværelses
opgaver, der inddrager elementer fra spillene, og frem for alt sørge 
for, at vores elever får mulighed for at reflektere over det, de har 
oplevet – og lært – i spillet. 

I takt med ønsket om esportslinjer, krav til mere 
kvalificeret brug af skærmene i klasseværelset og behovet for 
gode råd til forældre med gamerbørn står vi over for et behov for 
spilpædagogisk faglighed, der er bygget på mere end entusiasme. 
Og her kommer den hemmelige sauce tilbage i billedet. 

Et spil kan have tonsvis af læringspotentialer, 
men lærere må iscenesætte dem og være sammen med eleverne 
i deres udforskning – parate til at stille fælles spørgsmål, snige 
faglighed ind og bringe elementer fra spillet med ind i den næste 
matematik eller geografitime.

Så til spørgsmålet om, hvorvidt spil faktisk virker, 
må svaret være: nogle gange. For nogle. Til noget. Men for det me.
ste kræver en håndgribelig effekt en høj grad af medspil fra omver
denen – både når vi taler om gode og dårlige indflydelser.

 Og husk: Ligesom en drønabstrakt matematik
bog eller en gruppe lidt for entusiastiske fodboldfans kan give so
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cialt og fagligt dårlige oplevelser, kan spil også være med til at kede 
og marginalisere – eller bare være det forkerte valg til en given 
pædagogisk opgave. 

Spil giver os en mulighed for at variere undervis
ning og opbløde fastlåste elevgrupper og dynamikker, men de er 
ikke en magisk forvandlingskugle eller en universelt elskelig ople
velse. De virker ikke lige godt for alle elever eller alle lærere og ikke 
med alle fagligheder eller i alle sammenhænge. 

Ligesom iPads ikke altid er bedre end tavler og 
papir, er spil ikke altid bedre end det, du plejer. Det afgørende er 
derfor at have øje for, hvad hvert spil gør i lige præcis din under
visning. 

Den spilpædagogiske kompetence med dens 
tilhørende didaktiske værktøjskasse og ruter ind i gamernes fri
tidsverden kan gødes af viden som de bidder, jeg har forsøgt at 
dele på disse små 70 sider. Men vi må sammen modne de spilpæ
dagogiske begreber, rammer og redskaber i mødet med det 21. år
hundredes sociale, psykologiske, didaktiske og samfundsmæssige 
udfordringer.
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Andreas anbefaler

Den spilkompetente lærer – mellem game literacy og gam e
mastering af Thorkild Hanghøj og Lise Dissing Møller i tidsskriftet 
Learning Tech

Handbook of reflective and experiential learning – theory and 
practice af Jennifer A. Moon

Hvad er scenariedidaktik? Redigeret af Thorkild Hanghøj med 
flere

Hvordan forvandler hjernen episoder til semantisk viden? af 
Andreas Lieberoth i tidsskriftet Cursiv nr. 11

Rules of Play redigeret af Katie Salen og Eric Zimmerman

Center for Games & Impacts hjemmeside på Arizona State Uni
versity bugner med opgaver og forløbsbeskrivelser til en lang 
række computerspil: https://gamesandimpact.org/impactguides/

https://gamesandimpact.org/impact-guides/
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