
GATE:VET

LET THEM PLAY
En rejse gennem spilbaseret læring



Vi vil gerne takke alle dem, der har bidraget til udarbejdelsen af denne håndbog, herunder 
Erasmus+, som har gjort projektet og alle dets resultater mulige!





Praktiske eksempler på spilbaseret læring
Projekt GATE:VET - Indhold og resultater

Forord   06

Playfulness, hybrid læring og game-based pædagogik af Sylvester Arnab   08

GATE:VET    projektet og projektpartnere   14

Nyeste indsigter og fremtidige udviklingsmuligheder i GBL- forskning af Steve Nebel   22

Gamifications horisont og mørke sider af Matthias Heinz   24

GATE:VET    Wiki - En platform for Game Based Learning koncepter og ideer   26

Udvikling af et Game-Based Learning Hub for at styrke undervisning og læring: Overvejelser over design, 
konstellationer og indtryk i en undervisers perspektiv af Petros Lameras     28

GBL i praksis:   GBL’s forbudte ord    32

Værktøjer vs. kultur. Om forholdet mellem Playfulness og Gamification i uddannelse af Helge Fischer   34

Re:construction - En motiverende og vellykket start på et ingeniørstudie af Anna Seidel, Franziska Weidle  
og Claudia Börner     36

GBL i praksis:   STEAM - Et Serious Game spil til at uddanne eksperter inden for avanceret multimodalitet   38

GBL i praksis:   STEAM Escape Room  en tilføjelse til STEAM Serious game 40

Narrativt design i Educational Games af Theresia Zimmermann   42 

tip

Indholdsfortegnelse



start

GBL i praksis:   Stressrekord, Et Serious Game spil til reduktion af sygeplejepersonales mentale  
og fysiske stress   44

Brug af spil i undervisning om softwareudvikling af Marius Brade   46

ENC#YPTED: Et pædagogisk spil til programmering på Unity platformen af Vincent Schiller   48

Mobile games som støtte til digital design studerende af Yann Tambellini, Stéphanie Philippe  
og Valérie Radelet    50

GATE:VET    App   52

Cité Apprentie en indlejret, innovativ og numerisk erfaring af Mario Horvat og Aurélie Gimbert    54

VUC Storstrøm - En hybrid og Gamificeret skole af Maria Storm-Holm   56

GBL i praksis:   GBT-Projekt   58

Sådan udvikler man en adaptiv læringssti til Serious Game spillet E.F.A. af Cornelia Schade   60

GATE:VET    læreplan   62

Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med læringsstile i en Game-baseret kontekst af Hélena 
Gottschalk og Corinna Zimmermann   64

Forfatterbiografier   66

Referencer   88



Forord

Kære læser, 

Velkommen til vores håndbog Let them Play (Lad dem spille). Med ’dem’ henviser vi til dine 
studerende. Det er deres læringsmotivation og succes, som kan påvirkes positivt, hvis du 
gamificerer din undervisning. En sådan ændring menes også at ville kunne forbedre socialisering, 
solidaritet og kollaboration hos dine studerende.

Vi har vi produceret vores håndbog for at dele den indsigt og de resultater, som vi har indsamlet 
gennem vores arbejde i GATE:VET, som er et Erasmus+ finansieret projekt. I dette arbejde er 
vi stødt på et bredt udvalg af internationale perspektiver, erfaringer og viden fra praktikere og 
forskere inden for Game Based Learning (GBL), som vi med håndbogen gerne vil viderebringe.

Vi indbyder dig dermed til både at læse om de teoretiske aspekter af GBL og til at lade dig blive 
inspireret af de mange konkrete beskrivelser af GBL i praksis. I håndbogen præsenteres således 
en overflod af stof til eftertanke og refleksion med links til praktiske ressourcer og materialer, 
som vi håber du vil kunne bruge i din undervisning.
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...�få�mere�at�vide�om�dette�i� 
GATE:VET-wikien.

…forfatteren�er�placeret�her.

…�denne�kilde�kan�findes�på�listen�over�
referencer�i�slutningen�af�bogen.

…�få�mere�at�vide�om�dette�emne�eller�
denne�person.

Men inden du begynder at udforske vores håndbog, vil vi her først give dig nogle 
forslag og tips til, hvordan du kan få mest muligt ud af at læse den. Her kan du bl.a. 
med fordel anvende disse ressourcer:

Vores tekster i håndbogen følger ikke en bestemt rækkefølge. Så for at du kan få et 
bedre overblik over hele håndbogen, har vi tilføjet beskrivelser af GATE:VET-projektet 
og dets resultater, ligesom vi har tilføjet korte forfatterbiografier i slutningen af hånd-
bogen. Vi ønsker dig held og lykke med både læsning og afprøvning af håndbogens 
ressourcer.

[01]

  7  



Playfulness, hybrid læring og 
game-based pædagogik 
Sylvester Arnab

Hybrid læring ved behovshastighed 
Teknologi og nye måder at arbejde på ændrer sig 
med stor hastighed. Det gør det udfordrende for 
uddannelsesverden at følge med og fortsætte med 
at opdatere i samme høje tempo. Oven i dette udgør  
COVID 19 pandemien en stor global udfordring også 
inden for undervisning og læring. Den 
umiddelbare reaktion herpå har været 
en mobilisering af digital og online læring  
med henblik på at tilbyde 
fjernundervisning i hjemmet. 
Denne pludselige overgang til 
teknologidreven undervisning har været 
udfordrende for både undervisere 
og elever. Efterhånden som verden  
begynder at åbne sig, er det derfor 
vigtigt for os som undervisere at reflektere over vores 
oplevelser med undervisnings- og læringsoplevelser 
på tværs af undervisningens forskellige modaliteter. 
Foregik forandringerne ved samme hastighed som 

behovene udviklede sig?
En af de største udfordringer ved de pludselige 
ændringer er spørgsmålet om, hvorvidt meningsfulde 
hybride læringsoplevelser også kan faciliteres på  
digitale platforme? Hvis man vil sætte de lærende 
i centrum, er det vigtigt at sikre sig, at de lærendes 
erfaringer er konfigureret og om-konfigureret 
på en sådan måde, at man kan understøtte deres 
læringsprocesser i overensstemmelse med det  
hybride læringsperspektiv. 
“Med perspektiverne for læring ved behovshastighed 

på tværs af forskellige rumlige, kontekstuelle 
og materielle modaliteter, og ikke mindst ved 
interaktion mellem disse modaliteter, indebærer 
hybrid læring en mere pragmatisk og holistisk 
tilgang til det at finde den rigtige kombination 
af alle modaliteter, uanset om de er offline 
eller online, digitale eller analoge, passive eller 
erfaringsmæssige, formelle eller uformelle ...”[01].
Når uddannelse flettes gradvist ind i vores 
daglige liv, og vores daglige liv tilsvarende 

flettes ind i vores uddannelse, bliver uddannelse vores 
største legeplads for udforskning, eksperimenter 
og meningsdannelse. I takt med at de pædagogiske 
paradigmer hele tiden udvikler sig som reaktion på 
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skiftet i sociokulturelle, økonomiske og teknologiske 
landskaber, forventes de lærende at være mere 
selvregulerende, initiativrige og empatiske i den  
måde, de udvikler og navigerer i deres lærings- 
oplevelser. Efterhånden som erfaringsorienteret læring 
bringes i spil, bliver undervisere producenter, agenter 
og forandringsfacilitatorer, som gennem “nudging” og 
en imødekommende tilgang til de lærendes holdninger, 
evner og adfærd, vil kunne forberede de lærende til de 
nye realiteter i morgendagens verden.
Den fjerde industrielle revolution vil nødvendigvis 
forvente kompetencer og kapaciteter inden for de nye 
teknologier. Disse teknologier vil imidlertid løbende 
udvikle sig og være i konstant forandring. Det kræver 
en mere holistisk og elevcentreret tilgang, hvor de  
lærende kan udvikle tværfaglige færdigheder, som 
retter sig mod aktiv og livslang læring. I forlængelse 
heraf vil de lærende blive nødt til at tilpasse sig og 
være innovative og lydhøre over for en foranderlige 
verden, hvor de skal bidrage til innovative økonomier 
og modstandsdygtige samfund. 
Undervisere spiller her en afgørende rolle i forhold til 
at inddrage disse perspektiver i deres pædagogiske 
praksis, da de er direkte midler til at nå i mål med en 
retfærdig og inkluderende uddannelse af høj kvalitet. 

Undervisere bør derfor også have mulighed for at 
re-designe og nytænke deres praksis, inspireret af 
nye pædagogiske tiltag. Uddannelseslandskabet 
vil fortsætte med at forandre sig fra traditionelle  
didaktiske metoder til flere hands-on aktiviteter og 
derfra videre til aktiviteter, som er endnu tættere 
forbundet med de lærendes oplevelser[02].

Erfaringsorienteret læring gennem leg og Gameplay 
Med ovenstående bliver uddannelse mere 
erfaringsorienteret og bevæger sig væk fra den 
passive og konventionelle undervisning, der lægger 
vægt på informationsoverførsel og hukommelse. 
De lærende bør engageres i nye og kreative måder 
at være og gøre på. Det vil sikre dem mulighed for og 
tryghed ved at forestille sig selv i roller og situationer, 
der vil hjælpe dem med at kontekstualisere deres 
læring og forhåbninger. “Learning-by-doing” omfatter 
refleksion og kollaboration[03], der fremmer aktiv  
dialog, undersøgelsesbaserede, kreative og 
elevcentrerede tilgange, der kan understøttes gennem 
gameplay og en legende pædagogisk tilgang. 
Leg og gameplay fremmer autonomi og initiativ,  
hvorved de lærende kan engagere sig og udvikle 
nysgerrighed over for det at lære i verden og af 
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folk omkring dem på positive måder[04]. Brugen 
af gameplay og en legende pædagogisk praksis 
tilvejebringer erfaringsbaserede redskaber til fremme 
af læringsprocesser, holdninger og adfærd, som gør  
det muligt for de lærende at erhverve og udvikle  
relevante kompetencer og evner. Disse 
erfaringsmæssige aspekter kan inddrages gennem 
konstruerede, simulerede og realistiske spil- og 
spillignende miljøer, som går på tværs af de rumlige, 
tidsmæssige og sociale modaliteter. Her kan de lærende 
opleve forskellige scenarier, anvende deres viden og 
færdigheder og reflektere over deres læring. 
Over hele verden er gaming en kulturelt accepteret 
aktivitet med en stigende relevans i uddannelse, 
fordi spil rækker videre end hvad traditionelle 
undervisningsmetoder har kunnet opnå. Som gaming 
teknologien udvikler sig, er faren, at undervisere vil 
blive meget engagerede og drevet frem af alle de nye 
muligheder for at sætte deres didaktik og indhold i 
spil med den næste nye og populære trend. Det er der 
overhovedet ikke noget galt i. Men der kan alligevel 
være et behov for, at en hybrid tilgang fokuserer på, 
hvilke erfaringer der bedst kan gavne både de lærende 
og underviserne. Spil og gameplay giver indsigt i 
mekanikker, dynamikker, engagementer og deltagelse 

i æstetiske oplevelser, der tilskynder eleverne til at 
handle, træffe beslutninger og reflektere, samt at 
udvikle en livslang læringspraksis, der vil guide de 
lærende i fremtidige undersøgelser og afprøvninger. 
De lærende bør også tilbydes muligheder, hvor de  
ikke kun passivt forbruger og oplever, men også selv 
kan producere indhold og oplevelser. Brugen af spil og 
gameplay i undervisningen omfatter også brugen af 
game-design og inddragelsen af selve processen som 
en pædagogisk praksis. Design og skabelsen af spil og 
game-lignende applikationer, med aktiviteter på kanten 
af de forskellige discipliner, udgør ny frugtbar mark for 
dyrkning af kreative og innovative tankegange, hvilket 
igen åbner for de lærendes muligheder for at udvikle 
givende gensidige samarbejder. Som en empatisk 
og initiativskabende læringsproces kan det at spille  
fremme kompetencer som kreativ medskabelse, 
problemløsning og socio-emotionelle færdigheder. 
Hvis man udvikler spil til at løse alvorlige problemer 
eller emner, vil de lærende endvidere blive i stand 
til at anvende viden og færdigheder kreativt i 
problemløsning og udvikle team-samarbejde og 
kommunikationsfærdigheder.
Lærende som oplever autonomi og anerkendelse i 
læringsprocessen, er fuldt engagerede og indlejret 
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i en uddannelsesproces. Autonomi og anerkendelse er  
centrale egenskaber ved spil-tilgange, hvilket er 
karakteristisk for den hybride læring, som åbner for at 
udvide adgangen til uddannelse for dem, der ønsker at 
lære. Uanset om spil er analoge, digitale eller alle-steds-
nærværende, åbner spil for både formel og uformel 
læring gennem gameplay. Spil er værdifulde redskaber, 
hvorigennem leg kan observeres og faciliteres på en mere 
objektiv måde, som kan føre til målrettet og meningsfuldt 
engagement og handlingsrettet feedback og refleksion.

Hybrid læring i leg og Game-Based pædagogik 
Hybrid læring er ikke tekno-deterministisk, men retter sig 
mod de tilsigtede erfaringer og deres sammenhænge, som 
også er centrale for valget af redskaber, der åbner for disse 
erfaringer. Hybrid læring medfører en grundlæggende 
nytænkning af vores udformning og kontekstualisering 
af læringsrum, sammenhænge og materialer, og af 
hvordan vi opretholder de studerendes engagement i 
læringsprocessen inden for rammerne af læring gennem 
legende og spil-baserede tilgange. I forlængelse heraf  
skal de lærende opfordres til at teste, anvende, gentage  
og øge deres viden og færdigheder i et sikkert miljø, hvor  
fejl ses som en mulighed for at udvikle  
modstandsdygtighed og vedholdenhed. Dermed kan de 
studerende reflektere over deres erfaringer, drage nye 
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konklusioner og tænke over, hvordan de vil anvende 
disse konklusioner i borgerrettede aktiviteter og 
arbejdsliv.
Når man anvender legende og game-baserede 
ressourcer, skal man ved konfigurationen af 
læringsoplevelsen overveje et samlet program for 
interventionen. For eksempel bør game-based 
pædagogik, som en didaktisk intervention, også 
inkludere selv- og grupperefleksioner, som beriger og 
uddyber læringsoplevelsen. Undervisere bør facilitere 
reflekterende dialoger og gruppediskussioner med 
opsamling med henblik på at skabe klarhed og berige 
den legende læringsoplevelse og en opbygning af 
forståelse uden direkte instruktion eller indblanding 
for dermed at fremme de studerendes følelse af 
autonomi og handlefrihed. Hermed konstrueres viden 
og færdigheder, som kan understøttes af en kreativ 
undersøgelsesproces og social konstruktivisme[05]. 
Konstruktivismen anser, at enkeltpersoner lærer 
gennem aktiv undersøgelse, og at læring sker i de 
sociale sammenhænge mellem de studerende og  
deres jævnaldrende. 
Ved at bevæge sig på tværs af flere læringsscenarier,  
der stilladseres gennem leg og game-based aktiviteter, 
kan de lærende drage fordel af muligheden for  
overførsel af metakognitionsprocesser til deres 
egen livspraksis, i forbindelse med fx formel 

uddannelse, uformel læring og sociale interaktioner. 
En metakognitionsproces er “... en reflekterende 
proces, hvor eleverne konstant overvåger og 
evaluerer deres fremskridt under problemløsning. De 
lærende kan reflektere over, om deres nuværende 
forståelsesniveauer er tilstrækkelige. Disse  
refleksioner vil forekomme gennem hele deres  
levetid både i formelle og uformelle omgivelser”[01]  
og dermed åbne for indre motivation i  
læringsprocessen. En sådan indre motivation i forhold 
til at løse problemer hænger ofte sammen med 
begrebet ‘hard fun’[06], hvor arbejde med at tackle  
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mere info her

svære problemstillinger kan føre til mestring 
og dermed bidrage til positivt engagement i 
problemløsningsaktiviteter. Ønsket om kompetence  
får ofte både lærende og spillere til at “søge  
udfordringer, der er optimale for deres kapacitet, og til 
vedvarende at forsøge at opretholde og forbedre disse 
færdigheder og kapaciteter gennem aktivitet”[07].
Rum, sammenhænge og materialer til at facilitere en 
sådan læring bør konfigureres med samme hastighed, 
som de lærendes behov udvikler sig. Det kræver 
en mere empatisk tilgang til at forstå og reagere 
på elevernes behov, når både undervisere og de 
lærende navigerer gennem læringsrejsen. Her er det 
hybride læringsperspektiv nøglen til at åbne op for 
at eksperimentere, udforske, reflektere og gentage 
læringsretningen, hvilket afspejler de agentiale 
egenskaber ved leg og gameplay.

Er vi klar til morgendagens udfordringer?
Hybrid læring vedrører forbundne erfaringer, der 
kontekstualiserer uddannelse, som ikke er defineret, 
drevet eller begrænset af specifikke teknologier  
og/eller pædagogik. Det er en praksis, der er etableret 
på en mere holistisk, empatisk og inkluderende måde. 
De lærendes situerede behov og tilgangens relevans 
bør overvejes for at give eleverne mulighed for at  
have autonomi og handlefrihed til at opdage 
meningsfulde forbindelser mellem abstrakte ideer, 

praktisk anvendelse og værdien af viden, som er 
tæt forbundet med den virkelige verden. Begreber 
internaliseres hos de lærende gennem processen  
med at opdage, styrke og relatere.
I det hybride perspektiv kan man argumentere for, 
at legende og spil-baserede tilgange faciliterer og  
udvikler erfaringsmæssige, kreative og undersøgende 
miljøer med henblik på at engagere de lærende og 
underviserne gennem anvendelsen af autentiske 
kontekster i undervisnings- og læringsprocesser, hvor  
de studerende deltager i praktiske forespørgsler,  
kreative designs og åben udforskning. Brug 
af leg og gameplay som læringsmekanik, kan 
fremme overgangen fra overførsel af viden til 
deltagelse såvel som anerkendelse og inddragelse 
af værdier i læringsoplevelsen, som kan være af 
social, kulturel, økonomisk eller miljømæssig art. 
Konfigurationen af den slags læringserfaringer er 
i overensstemmelse med de vigtigste aspekter af 
det 21. århundredes læringsformer. Dermed er  
uddannelse ikke blot afgørende for at udvikle viden 
og færdigheder, men det er også vigtigt for at pleje 
holdninger og værdier, der vil sætte eleverne i stand 
til at bidrage til og drage fordel af en inkluderende og 
bæredygtig fremtid.
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gate:vet ProjeKt

Projekt GATE:VET - using GAmification in TEaching  
at VET schools 

Hovedformålet med Erasmus+ projektet GATE:VET 
er at udvide erhvervsrettede skolers metodiske  
repertoire ved at inddrage uddannelsesspil i 
undervisningen og øge bevidstheden om GBL. 
Gamification af undervisningens indhold og de 
underliggende begreber kan bidrage til at forbedre 
elevernes læringsudbytte. Denne forbedring af 
læringsoplevelsen stimulerer elevernes positive 
følelser, hvilket igen har en gavnlig effekt på 
læringsprocessen.
Til dette formål leverer projektets wiki og apps en 
række undervisningsmaterialer, som kan hjælpe med 

at udvikle gamificerede undervisningsmiljøer. Disse 
platforme kan desuden bruges til at udforske den 
teoretiske baggrund for GBL-relaterede begreber og 
termer. 
Projektet har også udviklet en læreplan (Curriculum) 
til uddannelse af lærere. Denne lærerplan instruerer 
lærerne i, hvordan de bedst kan anvende de ressourcer 
og platforme, som projektet stiller til rådighed således, 
at de kan fungere som fyrtårne i deres respektive 
institutioner. Dertil har en Train-the-Trainer-aktivitet 
til uddannelse af lærere fra de skoler, der deltager i 
projektet, også indgået i projektet. 

GBL kan ikke...
være et alternativ til en velforberedt 
lektion, som tilpasses undervisningens 
formål, de lærendes forudsætninger 
og det miljø, hvor den anvendes. 

GBL kan...
fungere som et stimulerende og aktiverende 
element, som specifikt kan målrettes mod 
styrkelse af tværgående faglige kompetencer 
i erhvervsuddannelser, gennem fx teamwork.
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Som en del af projektet blev der afholdt en 
international konference for projektkoordinatorer, 
AFBB, i juni 2021: European Gamification in  
Education Conference. Denne virtuelle begivenhed 
fandt sted i gather.town, hvor den åbnede for 
udveksling af erfaringer mellem undervisere og 
forskere, som er interesseret i GBL. Her bidrog flere 

oplægsholderne også med viden, perspektiver og 
erfaringer med GBL‘s teori og/eller praksis som 
indhold til herværende håndbog. 
Til sidst blev denne håndbog produceret og udviklet 
til offentliggørelse i både trykt og digitalt format 
med henblik på at præsentere projektets research 
og hovedresultater. 
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Akademie für Berufliche Bildung (AFBB, 
Academy for Vocational Training) driver flere 
tyske erhvervsskoler i Dresden, Berlin og Köln.  
Skolernes forskellige kurser er kendetegnet ved 
høj kvalitet og anerkendte kvalifikationer, som er 
opnået gennem en anvendelsesorienteret praksis. 
AFBB har stor erfaring med gennemførelsen af 
EU-finansierede projekter, og AFBB har som  
lead- og projektpartner opbygget ekspertise 

inden for oprettelse af koncepter til modernisering 
af undervisningen sammen med nationale og 
internationale partnere med stor succes. 
I den forbindelse spiller brugen og integrationen 
af digitale teknologier og digitale metoder en 
afgørende rolle, ikke kun for skolens generelle 
digitaliseringsstrategi, men også for integrationen 
af resultater og erfaringer fra projekter i denne 
sektor. 

M
adeleine�D

iab�

Betti
na�N

orth

projektpartnere

  16  



Coventry University blev kåret som Modern 
University of the Year af Times og Sunday 
Times i 2014, 2015 og 2016 og er kendt 
for fremragende undervisning, forskning, 
virksomhedssamarbejde, innovation og 
entreprenørskab. Coventry University har 
lang erfaring med europæisk engagement, 
forskning og udvikling og er bredt anerkendt 
for sin store erfaring med EU Framework 
Programme aktiviteter (RP6, RP7, Horizon 
2020). Coventry University er ligeledes 
anerkendt for sin erfaring inden for europæisk 
samarbejde og ledelse af partnerskaber og 
som partner i Leonardo, Erasmus, INTAS, 
Daphne, Socrates, INFO 2000, MLIS, Promise, 
Erasmus+ og EuropeAid-projekter.
Coventry University har også stor erfaring  
med game-based learning og undervisning 

med fokus på design og udvikling af serious 
games, kortlægning af læringsprocesser i 
spilmekanik og anvendelse af tilhørende 
pædagogiske tilgange med henblik på at skabe 
balance mellem underholdning og læring 
i spilaktiviteter. Medfølgende ekspertise 
inden for udvikling af game-based learning 
og evaluering ved brug af spil-analyse, 
herunder både kvalitative og kvantitative 
evalueringsmetoder, indgår også i Coventry 
University’s store repertoire inden for måling 
og virkningen af spilbaseret intervention. 
Endelig designer, udvikler og evaluerer 
Coventry University spil med henblik på at 
forbedre undervisningen og styrke både de 
studerendes læring, digitale kompetencer 
og sociale inklusion på pædagogiske og 
meningsfulde måder.

Petros�Lam
eras�

projektpartnere
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Fachhochschule Dresden (FHD, University of 
Applied Sciences) blev etableret i 2010 og er et 
privat og statsligt autoriseret tysk universitet. For 
øjeblikket er der mere end 500 fuldtidsstuderende, 
som studerer på fjorten forskellige akkrediterede 
bachelor- og videreuddannelser: Business 
administration,  Logistics management, Turisme- 
og event management, Grafisk design, Media 
informatics/ Media design,  Digital education 
management,  Nursing & health care management 

og Socialpædagogik og ledelse.
I sin forskningsstrategi har FHD fokus på både 
samfundsmæssige udfordringer og mellemstore 
virksomheder som drivkraft bag en positiv social 
udvikling. FHD‘s forskning og erhvervsrettede 
projekter bidrager i høj grad til udviklingen af 
strukturelle forandringer i beskæftigelsesområdet 
og fokuserer på den livslange udvikling af  
individuel viden og kompetencer især rettet mod 
små og mellemstore virksomheder.

M
aik�A

rnold

Josefin�M
üller

H
elge�Fischer�

projektpartnere
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Som pioner inden for digital undervisning 
igennem de sidste 10 år, har Manzalab 
arbejdet med at kombinere neuro-videnskab, 
gamification og nye teknologier med henblik på 
at udvikle og designe immersive løsninger som 
åbner for fordybelse og indlevelse.
Takket være et tværfagligt team, som  

kombinerer kompetencer fra videospil, software 
udvikling, design management og  UX/UI, har 
Manzalab med base  i Paris og Aix en Provence 
været i stand til at levere mere end 200 
projekter til kunder og partnere, herunder 17 
R&D-projekter med fokus på uddannelse og 
distancesamarbejde i virtuelle miljøer.

Stéphanie�Philippe

Valérie�Radelet�

Jazm
in Zaraik 

projektpartnere
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VUC Storstrøm er en selvejende 
institution og voksenuddannelsescenter 
under Undervisningsministeriet. VUC 
Storstrøm tilbyder kompetencegivende 
almen voksenuddannelse, videregående 
forberedelsesprøver, forberedende 
voksenuddannelse i grundkompetencer og 
flere specialuddannelser for lærende med 
særlige behov samt skræddersyede kurser 
for virksomheder. VUC Storstrøm er en 
hybridskole med digital læringsteknologi, som 
dækker Danmarks største geografiske område 
i voksenuddannelsessektoren. 
Gennem uddannelse ønsker VUC Storstrøm 
at styrke unge og voksnes aktive engagement 
i samfundet og deres muligheder for at 
forbedre deres eget liv. Vi vægter udvikling 
og internationalt samarbejde højt og tilbyder 
uddannelsesmæssige og faglige kompetencer 
af høj standard.

VUC Storstrøm har stor erfaring med 
rollen som både partner og lead partner 
i internationale projekter, såsom EU-
programmer, danske netværksprojekter, 
regionale udviklingsprojekter samt udvikling 
og implementering af Global Classroom, vores 
USDLA prisvindende hybride læringskoncept. 
Gennem projekter og aktiviteter som disse 
har VUC Storstrøm udviklet erfaring inden for 
digital facilitering af undervisning, seminarer og 
konferencer.
Som en del af udviklingsstrategien på VUC 
Storstrøm arbejder vi med spil i undervisningen 
på flere niveauer fra grundkompetencer til 
højere forberedelses- eller gymnasieniveau. 
Vi har udviklet vores eget gamified learning 
management system, Global Academy, som vi 
bruger i både traditionelle skolemiljøer og i et 
virksomhedstræningsmiljø.

M
aria�Storm

-H
olm

projektpartnere
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Nicu Gane National College fra Fălticeni i 
Rumænien er et alment gymnasium grundlagt 
i 1870. På nuværende tidspunkt er der 
omkring 1200 studerende, der studerer inden 
for områderne: Informatik, hvoraf ca. 600 
studerende går på den erhvervsrettede del af 
skolen, Naturvidenskab, Moderne Sprog og 
Samfundsvidenskab. CNNG er ECDL- (European 
Computer Driving Licence) akkrediteret og driver et 
lokalt CISCO akademi. Et strategisk mål i CNNG’s 
udviklingsplan er at forberede skolens kandidater 
på informationssamfundets krav, især i forbindelse 
med brugen af nye teknologier.
CNNG har været involveret i flere Erasmus+ 
projekter som fx mobility- og strategiske 
partnerskabsprojekter.

Ioan�Caulea

Florin�Ilincăi

projektpartnere
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Det centrale element i vores forskning[08] er  
antagelsen om, at anvendelsen af GBL- og  
gamification skal vurderes ud fra mindst to  
parametre. 
På den ene side er det vigtigt at anvende validerede 
og empirisk underbyggede pædagogiske principper 
og metoder for undervisning og læring med digitale 
medier. I den præsenterede undersøgelse indgik fx 
jigsaw-princippet[09] og den Collective Working Memory 
Effect[10] [11]. 
På den anden side skal de anvendte tilgange også 

korrespondere med egnede ækvivalenter i spildesign. 
Det kunne være social interaktion, som er en populær 
spil-mekanik[12], ligesom Jigsaw-tilgangen med dens 
distribution af information og færdigheder, også er 
meget populær i mange spil. Men det er også vigtigt  
at lede efter flere lignende spil-mekanikker og at  
bringe dem i anvendelse der, hvor det er muligt.
Antallet af undersøgelser af høj kvalitet om GBL-emnet 
er konstant stigende. Meta-analyse undersøgelser, 
der klassificerer de fundne virkninger, viser allerede 
lovende tegn på kriterier, som kan tages med i 

GBL kan ikke...
anvendes som en generel løsning for alt 
læringsindhold og er heller ikke “automatisk” 
mere egnet end andre læringstilgange.  

GBL kan...
blive en usædvanlig effektiv udvidelse af 
eksisterende læringsmedier, og GBL kan 
formidle helt nye vidensstrukturer. 

Nyeste indsigter og fremtidige udviklingsmuligheder i GBL-
forskning
Steve Nebel

Forskning bør gradvist anvendes på nye spilmekanikker og undervisningsprincipper. Det er vigtigt at udforske de 
respektive betingelser for succes, potentiale og begrænsninger.
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overvejelserne over anvendelse af GBL. 
Disse indsigter opnås ideelt set gennem 
randomiserede og bredere prøver med 
henblik på at generere resultater, der er så 
kvantificerbare som muligt. I fremtiden 
vil der dog dukke et andet spørgsmål op: 
Hvordan ser den bedste måde at lære 
med GBL på ud, ikke bare i princippet, men  
også vurderet fra case til case?
Hvilke designfunktioner er ofte brugbare, og 
hvilke spil-mekanikker er velegnede til meget 
individuelle præferencer og egenskaber? Er 
der situationer, hvor den dokumenterede 
virkning slår om i sin modsætning, fx til  
modvilje mod visse spil-mekanikker eller 
manglende digitale kompetencer? Dertil må  
vi også se på, hvilken rolle sociokulturelle 
forhold spiller? Pædagogisk psykologi 
adresserer i stigende grad, hvordan digitale 
læringsmaterialer kan tilpasses den 
enkelte[13] [14]. I forlængelse heraf bør den 
opnåede indsigt også anvendes inden for 
GBL-forskning.

En tilgang som denne forfølges endnu  
ikke energisk nok[15]. Samtidig har 
videospil allerede en lang tradition for  
brugertilpasning. Ikke kun i forhold til 
brugervendte tiltag, som fx. grafiske 
brugergrænseflader, der kan tilpasses, 
men også i et medieperspektiv kan der 
identificeres talrige eksempler, som fx 
adaptive sværhedsgrader, som man kan 
arbejde videre med. Ved at kombinere 
denne indsigt med viden om pædagogisk 
psykologi kan GBL udvikles betydeligt. 
Spørgsmål om tilgængelighed, inklusion og 
uddannelsesmæssig lighed bør tilsvarende 
overvejes, så denne udvikling kan komme 
alle studerende til gavn. I bedste fald vil 
tilpasningsevne kunne etablere sig som 
endnu en central fordel ved en sådan  
tilgang i løbet af processen. Med 
henblik herpå bør undervisere være  
opmærksomme på de individuelle 
brugeregenskaber og beskrive behovet for 
tilhørende læringsmedier.
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Brug af spilelementer kan være forbundet med en række 
risici og bivirkninger, som fx manipulation, demotivation, 
tilskyndelse til kun at være aktiv, når det belønnes, 
skift fra indre til ydre motivation, når der stræbes efter 
belønning, samt fokus på spiloptimering og spillets 
resultater frem for fokus på opgaven og tilvejebringelse 
af ny information.
Fokus på mulige negative effekter af gamification er  
vigtig på mange forskellige måder i forhold til  
undervisning og læring. Undervisere som anvender 
spilmekanik til at gøre deres undervisningsscenarier 
mere motiverende er nødt til at indse, at de  
forventede positive aspekter ikke kan garanteres, og 

at de endda kan udvikle sig til det modsatte. Fx kan et 
gamificeret undervisningsscenarie føre til, at eleverne 
bliver duperet eller distraheret, hvis selve spillet og 
læringskonteksten ikke er tilstrækkeligt afstemt i 
forhold til hinanden.
De studerendes opmærksomhed skal derfor også 
rettes mod de negative konsekvenser af gamification 
med henblik på at forhindre, at de fortaber sig i spillets 
’flow’, som distraherer i forhold til undervisningens 
egentlige læringsmål, eller endda forårsager virkninger 
som fx misundelse og frygt, som kan  blokere deres 
læringsproces.

Gamifications horisont og mørke sider
Matthias Heinz

Overraskende nok er de foranstaltninger, der er tættest forbundet med negative effekter i spilbaseret undervis-
ning også dem, der anvendes mest: Leaderboards, Badges og Point. Spilelementer som disse, der er beregnet til at 
motivere, kan i praksis virke demotiverende. 

GBL kan ikke...
udelukkende forstås som et positivt fænomen, da det 
både indeholder en lys, en grå og en mørkere side. 

GBL kan...
ændre tingene på en god og en dårlig måde, 
som enten kan være tilsigtet eller utilsigtet, 
som fx i forskellen mellem at understøtte eller 
manipulere og at motivere eller demotivere. 
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Studier i gamification handler for 
det meste om evalueringen af  
enkeltstående projekter og deres 
positive resultater uden at se kritisk 
på mulige risici og bivirkninger[16] [17]. At 
kunne svare på spørgsmålet om, hvilke 
risici og bivirkninger der kan være forbundet 
med brugen af gamification er helt afgørende 
for beslutningen om, hvorvidt og hvordan 
gamification anvendes. Det er derfor vigtigt at rette 
opmærksomheden mod de potentielt negative og  
ikke-ønskede virkninger af gamification[16]. Med det for 
øje er det bydende nødvendigt at se på den såkaldte 
Dark Side of Gamification (DSoG) og rejse spørgsmålet 
om, hvilke risici og bivirkninger som omtales i den 
eksisterende litteratur for nærværende, og dertil 
hvilke alternativer som kunne overvejes? I mit studie 
af DsoG har jeg derfor arbejdet med at identificere 
the research gap - eller en ny og udvidet horisont for 
alternative risici og bivirkninger ved gamification. 
For at identificere the research gap og afstanden  
mellem den eksisterende forskning og den nye  
horisont har jeg gennem en litteraturgennemgang 
identificeret en række centrale keywords. Her 
har jeg gennem tre trin udvalgt 17 relevante 

publikationer, som alle er offentliggjort 
i perioden fra 2015-2020, og som 
omhandler begrebet DSoG. I de 17 
publikationer nævnes således flere  

risici og bivirkninger, som kan 
være forårsaget af gamification. I en 

gruppediskussion blandt medarbejdere 
med viden inden for spilbaseret læring  

fordelte vi derefter disse keywords på kategorierne 
adfærd, motivation, hensigt, performance, data og 
følelser, idet vi anser, at en sådan kategorisering vil 
kunne aktivere underviseres opmærksomhed på 
mulige risici og bivirkninger, inden de planlægger 
deres undervisning. Med henblik på så at bestemme 
forskellen mellem disse eksisterende keywords og den 
omtalte horizont kategoriserede vi også en række nye  
og alternative keywords omhandlende risici og 
bivirkninger ved gamification. Disse keywords  
strækker sig fra negative effekter og konsekvenser til 
implikationer og problemstillinger, såvel som andre 
alternative DSoG begreber, hvoraf især de sidste 
kan være svære at kategorisere. Disse keywords og 
problemstillinger vil derfor blive inddraget i et senere 
og mere omfattende studie af risici og bivirkninger i 
gamification.
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Læring bør være sjovt, og brugen af game-based 
læringsaktiviteter i klasseværelset er ikke så svært.  
Som mange artikler i denne håndbog viser, kan 
spil forbedre læringsoplevelser, øge de lærendes  
motivation og leg kan fungere som en aktiv 
læringsaktivitet. Derfor kan det også 
være gavnligt at medtage gamificerede 
materialer og aktiviteter i praktisk 
undervisning, hvor principperne for Game 
Based Learning-teori anvendes. Men 
en del undervisere har måske inden da 
stillet sig selv spørgsmål som: Hvad er det 
med alle de begreber og teorier? Har jeg 
overhovedet tid til at sætte mig ind i dette?
Vi tror, at underviserne helt sikkert 
vil være i stand til at sætte sig ind i dette, og at det  
kræver mindre tid, end man skulle tro. Med GATE:VET 
ønsker vi derfor at støtte undervisere på skoler i 
at udvide deres metodiske Game Based learning 
repertoire. Vi vil gerne vise underviserne, hvordan de 
kan berige deres undervisning med alt fra at indføre 
almene gamificerede læringsaktiviteter i deres daglige 
praksis til at udvikle dybdegående seriøse spil.

Derfor har vi udviklet en platform, hvor 
undervisere har mulighed for at finde spilbaseret 
undervisningsmateriale, som de kan udvikle og 
tilpasse til deres behov og derefter bruge i deres  
egen undervisning. De teoretiske definitioner og 

forklaringer på spilteoretisk indhold er 
knyttet til en række praktiske eksempler. 
Desuden kan brugerne interagere 
med hinanden på platformen ved at 
tilføje kommentarer eller spørgsmål 
til eksisterende opslag, og de kan dele  
deres egne ideer med andre  
pædagogiske fagfolk. Wikien indeholder 
allerede en række spændende ressourcer, 
som kan bruges med det samme.

Dertil kan opslag og ressourcer tilføjes på alle 
sprog, og vi har allerede ressourcer på fransk og 
tysk. Browserudgaven af Google Translate kan også  
bruges til at oversætte vores wiki til mere end 50  
sprog. Vi inviterer derfor hermed alle interesserede 
i Game Based learning til at oprette, dele og  
kommentere på de ressourcer, vores wiki stiller til 
rådighed!

GATE:VET Wiki – En platform for Game Based Learning 
koncepter og ideer 

gate:vet ProjeKt
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Hovedkonklusionerne i vores undersøgelse var, at 
undervisernes opfattelse af GBL strakte sig fra en 
metode til overførsel af viden til de studerendes 
hukommelse, eller en måde at hjælpe de studerendes 
med at forstå emnet og videre til at adressere læringsmål 
og udvikle konstruktiv konkurrence. 
Undervisernes tilgange til at bruge en Game-Based 
Learning Hub strakte sig fra at søge og finde indhold til 
kreativ brug og frem til oprettelse af GBL- communities. 
Den forskningsmæssige indsigt kan anvendes i 
praksis ved at udnytte mapping mellem lærernes 
opfattelse af GBL og forskellige tilgange til brug af 
et GBL-hub. Det vil kunne animere til at designe og 
kategorisere GBL-indhold med henblik på at tilpasse 
det til den del af lærernes faktiske praksis, der er 
mest meningsfuld og relevant for dem. Det kunne 

også være interessant at undersøge hvordan man 
kunne bygge videre på disse foreløbige resultater 
og identificere opfattelser og dimensioner, som kan 
være inkluderende og hierarkisk struktureret med 
henblik på at udpege mere udviklingsorienterede 
GBL-forståelser og tilgange såvel som deres måder at 
påvirke på. Begrænsninger i vores studie opstår i det, 
som angår undersøgelsens kontekstspecifikke karakter, 
som måske gør, at den ikke er overførbar til andre 
sammenhænge. Men dermed afslørede studiet også, 
at en bedre forståelse af undervisernes opfattelser af  
GBL også kan medvirke til udvikling af en bedre 
forståelse af tilgangene til at bruge GBL, hvilket igen  
kan påvirke udformningen af GBL-systemer og 
ressourcer. Undervisere kan være ivrige efter at forstå, 
hvad GBL betyder for dem, og hvordan GBL kan 

Udvikling af et Game-Based Learning Hub for at styrke 
undervisning og læring: Overvejelser over design, 
konstellationer og indtryk i en undervisers perspektiv 
Petros Lameras

Hvad er undervisernes erfaringer med at bruge GBL, og hvordan påvirker undervisernes erfaringer deres praksis? 
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forbindes med deres pædagogiske tilgange, strategier 
og processer. Resultaterne fra vores undersøgelse  
viste, at lærerne havde forskellige opfattelser af 
GBL, som spænder fra at hjælpe de studerende med 
at registrere og bevare viden til at forstå emnet med 
henblik på at udvikle en form for konkurrence for at 
nå spillenes læringsmål. Undervisernes forskellige  
tilgange til GBL-undervisning kan 
strække sig fra at søge og få adgang  
til GBL-ressourcer til kreativ brug til  
at skabe egentlige GBL-
communities. En community-
baseret tilgang til GBL er nøglen 
til at hjælpe lærere med at udvikle 
indsigt i GBL som koncept. At 
lære af andre, dele, bruge og 
genbruge GBL-aktiviteter og 
indhold samt at give feedback 
på GBL-modeller, funktioner og 
engagementsstruturer kan bane vejen for en mere 
fællesskabsorienteret understøttelse og support til 
GBL-udvikling og undervisning.
Et online-hub, hvor undervisere nemt kan finde 
og hente GBL-indhold er centralt. Naturligvis har 
undervisere brug for vejledning og støtte til, hvordan 

sådanne ressourcer kan anvendes og genbruges.  
Men det er samtidigt også årsagen til, at udvikling 
af et GBL-community for undervisere kan være 
formålstjenstligt i forhold til udfordringen med at  
finde ud af, hvordan man bedst kan anvende GBL. 
GBL er mere end et sæt værktøjer, strategier eller 
funktioner. Det handler også om at fremme kreativitet, 

empowerment, modstands-
dygtighed og situering af læring i en 
specifik kontekst. Til dette formål 
har vi udviklet en kortlægning af 
underviseres forestillinger om 
GBL og deres tilgange til GBL-
undervisning. Nedenstående tabel 
illustrerer denne kortlægning 
mellem undervisernes forestillinger 
og tilgange med det formål at tilbyde  
et paradigme for, hvornår  
forskellige begrebsmæssige 

underforståelser kan forbindes med faktiske GBL-
aktiviteter.
For at understøtte udforskningen af GBL-indhold til 
kreativ brug kan undervisere hente indholdsbaserede 
spil og gamificerede opgaver, der kan inspirere til, 
hvordan man fremstiller og visualiserer indhold 
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kreativt. Undervisere kan også danne forskellige  
GBL-communities i forhold til deres forskellige måder 
at fremstille, visualisere og vurdere GBL-indhold 
på. Fx kan tema B have fokus på at forstå et emne  
dybere. Derfor vil underviserne måske søge efter GBL-
spil som er applied-based og kontekstafhængige for  
at gøre det muligt at anvende GBL til udvikling af  
komplekse forståelser. At finde GBL-ressourcer til 
kreativ brug kan omfatte tilpasning af lektionsplaner 
og gamificerede simuleringer med problembaserede 
scenarier. Her vil udviklingen af underviser-
communities også formidle GBL-aspekter for 
anvendelse af teori i praksis. I tema C er der fokus på, 
hvordan man forbinder læringsmål i GBL. Arbejdet 
med søgning efter GBL-læringsresultater gør det 
muligt for undervisere at tildele GBL læringsmål. 

Anvendelse af GBL til mere kreativ brug kan ske 
gennem kortlægning og forbindelse af læringsmålene 
til GBL-skabelonerne. Communities opbygget  
omkring hvordan man designer og fremstiller mål i  
GBL vil kunne hjælpe med udformningen af 
målevalueringer. I tema D er der fokus på konstruktiv 
konkurrence som en proces, der kan skabe fremdrift  
og sætte gang i samarbejdsmekanismer 
for læringsudvikling. Mens søgning efter 
konkurrenceorienterede GBL-aktiviteter vil sætte 
fokus på konkurrenceaspekter og kollaboration, vil 
søgning efter GBL-indhold til kreativ brug rette sig  
mod kollaborative game-design-skabeloner. 
Opbygning af GBL-communities kan bidrage til at 
designe kreative GBL-aktiviteter og til at fremme 
konkurrence og kollaboration.

GBL kan ikke...
erstatte essensen af formel læring og undervisning, som 
har fokus på specifikke læringsresultater, evaluering og 
feedback. GBL kan heller ikke anvendes i alle læringssi-
tuationer med alle typer studerende og i alle fagområder 
og emner. Det er en forudsætning, at undervisere ved, 
hvordan deres elever lærer, og hvordan læring skal 
designes, så den kan omsættes til en GBL-aktivitet. 

GBL kan...
tilbyde en pædagogisk tilgang og en proces 
for læring og undervisning på en playful og 
konteksttilpasset måde. GBL handler om 
aktiviteter, selvbestemmelse og udvikling 
af et ’gameful’ perspektiv på læring. 
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Tildeling af GBL-Teori til 
praksis

Et økosystem for brugen 
af fordybende teknologier 
i undervisningen
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CHANCE

Spil

Terning

Held

Vinde

Mulighed

PUSLESPIL

Brik

Bord

Spil-elementer

Udregne

Billede

ICEBREAKER

Aktivitet

Kort tid

Opvarmning

Nordpolen

Introduktion

ANALOG

Digital

Gammeldags

Blended

Face-to-face

Teknologi

KOLLABORATION

Sammen

Gruppearbejde

Fællesskab

Allieret

Support

SPIL 
De forbudte ord

Spille

Kort

Tabu

Ord

Forklare

Du kender sikkert allerede et spil som det, som vi her kalder ”De forbudte ord”. Det er 
et sjovt spil, som du kan spille med dine studerende i klassen. Spillet kan være godt til at 
udvide dine studerendes indsigt i faglige ord og begreber. I spillet skal en person beskrive et 
fænomen uden at bruge et af de fem begreber, der er anført på kortet. 
Hvis du gerne vil have en mere detaljeret forklaring af spillet, kan du se mere på vores wiki 
om hvordan dette spil kan udarbejdes, sammen med eksempler på hvordan det bedst kan 
anvendes i din klasse.

Kopier og klip siden
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De forbudte ord



ESCAPE GAME

Room

Adgang

Gåder

Samarbejde

Hjælp

KAHOOT!

Quiz

Klasseværelse

Mobiltelefon

Hurtigt

Feedback

MICRO LEARNING

Hurtig

Online

Mobiltelefon

Indhold

Aktivitet

FEEDBACK

Kritik

Levere

Synspunkt

Præstation

Efter

BINGO

Spilleplade

Numre

Bolde

Held

Korrekt

MEME

Billede

Sjov

Sociale medier

Populær

Katte

KODNING

Tekst

Programmering

html

Hjemmeside

Sprog

SIMULERING

Scenario

Interaktion 

Virtuel

Reality

Test

UDFORDRING

Accept

Jernmand

Konkurrence

Målrettet

Svært

AWARD

Præmie

Motivation

Badge

Point

Succes



Spil indtager en stadigt mere fremtrædende plads i 
vores samfund. Gamification – forstået som brugen 
af spilelementer i andre kontekster end spil - er blevet 
en almindelig praksis i mange andre sammenhænge. 
Videnskabelige overvejelser afslører imidlertid i 
stigende grad gamifications begrænsninger. På 
den ene side opstår der uønskede bivirkninger af 
gamification, som også omtales som The Dark Side of 
Gamification, og på den anden side bliver det klart, at 
anvendelsen af gamification i uddannelse og arbejdsliv 
kun er effektiv, hvis den specifikke sociokulturelle 
kontekst også befordrer det. Dette sætter fokus på 

Playfulness som begreb. De akademiske diskussioner 
om Playfulness er således for nyligt blevet genoplivet, 
især inden for organisationsforskning i forbindelse 
med efterspørgslen efter nye organisations- og 
virksomhedsformer, som kan fremme agilitet, 
modstandsdygtighed og selvorganisering som en 
konsekvens af den digitale forandring. Som grundlag  
for gamification er Playfulness som begreb derfor med 
til at flytte forskningens fokus fra en værktøjstænkning 
over mod de sociokulturelle aspekter af spil og 
gamification.

Værktøjer vs. kultur. Om forholdet mellem Playfulness og 
Gamification i uddannelse
Helge Fischer

Playfulness er et begreb, der kan anvendes i forskellige iværksætter- og uddannelsesmæssige sammenhænge. 

GBL må ikke...
være begrænset til brug af værktøjer og meto-
der, men skal overveje og inddrage elevernes 
erfaringer og gruppens sammensætning. 

GBL er kun...
effektivt, hvis de sociokulturelle ele-
menter og rammer for en lektion åbner 
for, at de studerende kan handle frit 
og på samme måde i undervisnin-
gen, som de ville kunne i et spil. 
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Spil har en positiv virkning på læringsmotivation og  
kan skabe flow og modvirke frustration eller  
kedsomhed i undervisning. Fiasko og det at fejle 
accepteres som en “del af spillet” og kan give lyst 
til at prøve en gang til. På det kognitive plan kan 
spil være med til at forhindre overbelastning og 
fremme overførsel af viden gennem en situeret og  
fortællende indlejring af information samtidigt 
med, at spil kan understøtte forskellige læringsstile 
og tilpasningsevner hos de studerende. Den  
pædagogiske diskurs om GBL og gamification i 
undervisning er stærkt knyttet til brugen af spil, 

spilelementer og værktøjer 
i undervisningssituationer 
og fokuserer i mindre grad 
på den sociokulturelle 
udformning af spil. Men spil 
er også organisatoriske og 
interaktive fænomener, som 
social praksis manifesterer 
sig i. Det medfører, at spil 

ikke kun består af badges, point og ranglister men  
også defineres af deres sociokulturelle kontekst. 
Osterweil[18] definerer de fire friheder for at spille som 
frihed til at mislykkes, frihed til at eksperimentere, 
frihed til at forsøge og frihed til at ændre 
identiteter, og han anser disse friheder for at være  
forudsætninger for organiseret leg. 
Warmelink[19] går endnu videre i forhold til at 
udforske de særlige kendetegn ved legende 
organisationskulturer ved at undersøge relationen 
mellem online spilfællesskaber og organisationsteori. 
Heraf udleder han følgende karakteristika ved 
Playfulness: TILFÆLDIGHED, LIGHED, SAMVÆR, 
MERITOKRATI, AGILITET og TEACHABILITY, hvilket 
vil sige, at det kan læres. Principperne for design af 
spilbaserede undervisningsscenarier kan udledes af 
denne forskning. Undervisere bør derfor fokusere på 
konteksten for undervisnings- og læringssituationen 
forud for brugen af GBL med henblik på at sikre, at  
de studerende tilbydes en Playful og legende 
uddannelse.
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Re:construction* - En motiverende og vellykket start på et 
ingeniørstudie
Anna Seidel, Franziska Weidle, Claudia Börner

Hvordan kan de studerende blive begejstrede for teknik, og hvordan kan blivende læring faciliteres ved hjælp af 
spil? 

Vores projekt startede i 2018 med spørgsmålet 
om, hvordan studerende kan forberedes og gøres 
klar til ingeniørstudiets indhold? Som særlige 
udfordringer hos de nye studerende identificerede 
vi gennem et spørgeskema, som blev udfyldt at 
150 ingeniørstuderende, en mangel på fantasi og 
evne til at variere løsningsmuligheder. Der er en 
stor arbejdsmængde inden for ingeniørmekanikken, 
som er et grundlæggende område inden for  
ingeniørvidenskab. Derudover er den høje grad 
af abstraktion i ingeniørstudiets indhold og den til  
tider vanskelige overgang fra skole til 

universitetsundervisning er også noget, som 
kan konstateres ud fra litteraturen. Spilbaseret 
læring (GBL) er særligt velegnet til at tackle disse 
udfordringer, fordi GBL kombinerer elementer 
som visualisering af sammenhænge, relevante og  
praktiske opgaver, mikrolæring og praksis, skabelse 
af gode læringsoplevelser, social læring og  
belønninger. 

*Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og delstaten Brandenburg via ministeriet for vi-
denskab, forskning og kultur i delstaten Brandenburg.

GBL kan ikke...
anvendes succesfuldt uden at tilpasning til mål-
gruppens behov eller uden at reflektere over 
den i en situeret undervisnings- og læringskon-
tekst på en sammenhængende måde.

GBL kan...
fremme individuel og tid og sted-uaf-
hængig læring og motivation for et emne, 
som er tilpasset målgruppens behov.
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I hver udviklingsfase gennemførte vi interviews, 
spørgeskemaundersøgelser og play-testing med 
målgruppen for at sikre et godt match mellem 
læringsspillet og de studerendes behov. Da vi skabte 
spillet, lod vi os inspirere af videnskabelige teorier som 
Input-Proces-Output modellen[20] og Foundations of 
GBL[21].
Undervisere kan anvende GBL-elementer i deres 
læringsforberedelse og opfølgning eller i lektionerne. 
I re:construction poster vi også læringsvideoerne  
separat på YouTube og uploader alt andet materiale på 
vores Moodle-læringsplatform, så læringsindholdet 
også kan anvendes i andre sammenhænge. For at få 

underviserne engageret i læringsspillet, går vi aktivt  
ind i public relations, deltager i konferencer og 
opretholder en livlig udveksling med vores to partner-
skoler og et netværk af universitetsundervisere.
Vi er i øjeblikket ved at færdiggøre projektet og tester 
og forbedrer derfor nu kun indholdsrelaterede fejl 
og spillets brugervenlighed. Fra november 2021 vil 
re:construction blive en del af vores Teach&Play projekt, 
som vil fokusere på, hvordan spillet kan integreres i 
formelle undervisnings- og læringssammenhænge og 
på, hvordan underviserne kan understøttes yderligere 
med materialer og indhold, som de kan bruge i deres 
lektioner.
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STEAM er et serious game online-spil, som er designet  
til at træne eksperter inden for avanceret  
multimodalitet. Under en diskussion skal spillerne 
vælge de rigtige svar. Antallet af rigtige svar giver ret 
til at anvende nye modaliteter og udtryksformer. I hver 
modalitet skal en strategi, et værktøj og et læringsmiljø 
kombineres og anvendes. Som eksempler kan en 
strategi være ‘kollaborativ læring’, et værktøj kan være 
en ’blog’ og et læringsmiljø kan være ‘et klasseværelse’. 

Spillet foreslår engagerende kombinationer med 
niveauer, som kan variere fra lavt til højt engagement. 
Spillet indeholder mange forskellige trin og scenarier. 
Spillerne er nødt til at kombinere og give rigtige svar for 
at udvikle sig videre i spillet. Valget af kombinationer 
er afhængige af scenariernes pædagogiske formål. 
Resultater, stillinger og kommentarer vises på hvert 
trin i spillet.  

GBL i praksis 

STEAM - et Serious Game spil til at uddanne eksperter inden for 
avanceret multimodalitet
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Escape Rooms kan bruges til at udforske en bred vifte 
af emner sammen med de studerende på en anderledes 
måde. De fleste Escape Room-scenarier starter med 
en baggrundshistorie. I den case, der præsenteres 
herunder, indgår et scenario, som gør det muligt for dig 
at øve de grundlæggende principper for et ”Escape room” 
med dine kolleger, således at de kan blive eksperter i 
multimodalitet.

Du kan bruge følgende baggrundshistorie til at 
afprøve spillet i højere uddannelse: 

“Dine studerende har klaget over dine gammeldags 
undervisningsmetoder til ledelsen på Charles Darwin 
High School. Ledelsen har efterfølgende bedt dig om 
en forklaring. Det er ikke kun et spørgsmål om, at de 
studerende har haft en dårlig oplevelse på disse første 
kurser. Det er endnu værre: de studerende forlader 
skolen. Du beslutter dig derfor for at gennemføre 
dine næste kurser på en ny måde, hvor du inddrager  
principper for multimodalitet, som kan give dine 
studerende smilet tilbage. 

Men først skal du sikre opbakning fra ledelsen på et 45 
minutters møde, hvor du præsenterer en tilgang, hvor 
man kan kombinere forskellige modaliteter, sådan som 
du senere vil gøre det i klassen. En sådan kombination 
af modaliteter består af et værktøj, en strategi og en 
placering. Du er nødt til at finde alle tre dele i det rum, 
som mødet skal finde sted i, inden mødet. Når du har 
fundet dem, skal du også finde frem til det perfekte 
undervisningsscenarie og den rigtige kombination 
af modaliteter, som du først kan anvende i din  
forberedelse af mødet med ledelsen, og derefter i selve 
mødet med ledelsen.”

Har du nogensinde stået i denne situation før? Gå 
ikke i panik! Mere erfarne kolleger har tilbudt at 
hjælpe dig med forberedelsen af mødet. Organiser 
din tid og samarbejd med dine kolleger om at  
afhjælpe situationen, før tiden løber ud. Husk at på 45 
minutter vil din skæbne blive afgjort. Men det skal nok 
gå! Held og lykke med forberedelserne!

GBL i praksis 

STEAM Escape Room - en tilføjelse til STEAM Serious game
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Det komplette STEAM Do It Yourself (DIY)  Kit giver dig alle de materialer, som du har brug for, til 
at lave dine egne individuelle Escape Room scenarier til dine studerende.
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Narrativt design i Educational Games
Theresia Zimmermann

I hvilket omfang kan (interaktiv) storytelling bidrage til en fordybende og immersive læringsoplevelse?

GBL ikke være...
en erstatning for at lære manuelle opgaver på 
en tilfredsstillende måde. Spilbaseret læring 
kan dog anvendes til at afprøve farefulde ma-
nuelle opgaver i et sikkert virtuelt spilmiljø.  

GBL kan...
understøtte fordybende eller immer-
sive læringsoplevelser. 

Narrativer åbner mulighed for at formidle tilsigtede 
budskaber. For at sikre at fortællerens budskab 
forstås af alle i spillet, kan en lineær fortællestruktur 
være den bedste løsning. Narrative strukturer, som 
er interaktive eller adaptive, åbner imidlertid for 
at fortællingen skræddersys til den enkelte spiller. 
Indarbejdede detaljer bør altid være relevante for selve  
spilkonteksten og spillets målgruppe. Storytelling 
kan også anvendes som en metode, der kan give de 
studerende mulighed for at udforske deres egne 
fortællinger. Deres egne interaktive historier kan 
skabes ved hjælp af open source-software som Twine. 

Game-based learning kan bruges til at opleve  
scenarier, der ikke ville være mulige i det  
konventionelle klasseværelsesmiljø. Studerende 
kan afprøve forskellige handlingsforløb i rollen som 
fiktive figurer og opleve konsekvenserne af disse  
beslutninger i en simuleret verden. 
For at hjælpe lærere med at udvikle en bevidsthed i 
forhold til anvendelsen af spil-baseret læring i deres 
egen praksis, kan man organisere regelmæssige  
events eller workshops, hvor lærerne får mulighed  
for selv at afprøve spil og applikationer
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GBL i praksis 
Stress-Rekord: Et Serious Game-spil til reduktion af 
sygeplejepersonales mentale og fysiske stress
Stress-Rekord er et pædagogisk serious game-spil 
for ledere og medarbejdere i sundhedssektoren 
og er et resultat af et projekt med det overordnede 
mål at opretholde og forbedre plejepersonalets 
fysiske og mentale kapacitet. Projektet retter sig 
derfor mod spørgsmål om sundhedsforebyggelse og 
sundhedsfremme blandt medarbejderne. 
Projektet fokuserer på ambulant behandling og 
koncentrerer sig om det plejepersonale, der arbejder i 
hjemmeplejen frem for dem, der arbejder på hospitaler 
og på plejehjem. Denne type plejemedarbejdere lider af 
endnu højere stressniveauer end de to andre grupper 
på grund af deres skiftende arbejdsmiljøer og det høje 
tidspres, de er under, når de skal rundt fra sted til sted for 
at nå ud til deres mange patienter.
Projektets andet fokusområde er på lederne i 
hjemmeplejen, der er ansvarlige for at opretholde deres 
medarbejderes sundhed. De har først og fremmest et 
stort ansvar for at skabe et sundt arbejdsmiljø for deres 
medarbejdere.
Spørgsmålet er, hvordan vi gør det muligt for det 

ledende personale i hjemmeplejeområdet at lære at 
skabe et sådant sundheds- og arbejdsmiljø for deres 
medarbejdere? For at opfylde dette mål har forskellige 
partnere fra sundhedssektoren været involveret i 
udviklingen af spillet, herunder en udbyder af private 
plejeydelser og en uddannelsesudbyder. 

Spillet
Stress-rekord spillet er udviklet som et browser-baseret 
program, så det både kan køre på en desktop-version 
og på mobile enheder. Formålet med spillet er at  
undervise i forebyggelsesrelateret indhold gennem 
en simulering af det daglige arbejde i en modelleret 
plejevirksomhed. 
Inden for rammerne af spillet bliver den lærende bedt 
om at forholde sig til de belastninger og udfordringer, 
som plejepersonalet bliver udsat for på daglig basis. 
Derfor præsenteres virkninger, årsagssammenhænge 
og samspillet mellem arbejdsrelaterede belastninger 
og belastninger på plejepersonalet på  en meningsfuld 
måde i spillet.
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Sådan fungerer spillet 
Når en spiller kommer ind i spillet, kommer de ind 
på et kontor, hvor de tildeles rollen som leder af en 
fiktiv hjemmeplejeservice. Alle aktiviteter i spillet 
starter på dette kontor, hvor det så bliver spillerens 
opgave at identificere og reducere de belastninger og 
sundhedsproblemer, som aktørerne i spillet udviser  
tegn på.

For at kunne færdiggøre en opgave skal spilleren følge  
fire trin, der gentages, indtil spilleren har nået 
opgavens mål. Spillet indeholder også et bibliotek og 
en vidensdatabase, som spilleren til enhver tid kan 
tilgå. Her kan spilleren finde relevant information 
om arbejdsrelateret stress med fakta og tal samt  
beskrivelser af specifikke effekter af stress.
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Brug af spil i undervisning om softwareudvikling
Marius Brade

Min største overraskelse i mit arbejde med dette emne har været, at de studerende ikke indser, at når de arbejder 
med at skabe og udvikle spil, bliver de også rigtigt dygtige til designe en hvilken som helst softwareløsning. Dette 
bliver undervisere nødt til at overveje og reflektere mere over.

GBL kan ikke...
skyde genvej i forhold til de kognitive  
aspekter af læringsprocessen.

GBL kan...
understøtte læring af brugercentrerede 
designprocesser og styrke de studeren-
des motivation i at afprøve spil på et tid-
ligt stadium af udviklingsprocessen. 

Brug af spil i undervisning om softwareudvikling kan 
have flere fordele. Selvom udvikling af spil kan være 
en udfordrende opgave, er studerendes motivation 
for at udvikle spil ofte meget høj. Endvidere har 
spillere også ofte meget høje forventninger, når de 
spiller et spil i forhold til fx at opnå en flowtilstand. 
Men at gøre det muligt for spillerne at opnå en sådan 
flowtilstand kan medføre en masse afprøvning i spil-
udviklingsprocessen. Her kan en brugercentreret 
designproces være en effektiv måde at finde frem  

til, om en specifik design option i sidste ende også 
vil føre frem til et godt spil? Men fordi en sådan 
brugercentreret tilgang også vil føre til vellykkede 
softwareløsninger i det hele taget, lærer de  
studerende gennem en sådan undervisningstilgang 
ikke bare alle de nødvendige metoder og  
færdigheder til at udvikle spil, men også til 
softwareudvikling generelt – og det endda på en  
særligt motiverende måde.
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I min undervisning har jeg anvendt følgende 
metoder: Jeg har bedt de studerende komme med 
idéer til spil, som de derefter skal præsentere for 
deres jævnaldrende. På den måde har grupper af  
studerende kunnet identificere fælles erfaringer, når 
de har skullet opbygge deres teams. Derefter har disse 
teams skullet arbejde med spildesignprocessen i to 
uger. Efterfølgende har vi indbudt en skoleklasse til at  

give feedback og afprøve de første dele af spillet.  
Denne proces er så blevet gentaget hen over 
hele semesteret. Den største udfordring i denne 
sammenhæng har været, at de studerende ikke har 
syntes, at deres idéer var klar til at blive afprøvet, og  
at de hele tiden har villet arbejde mere på deres  
løsning, inden de har været klar til at vise den til  
andre.

mere info her   47  



ENC#YPTED: Et pædagogisk spil til programmering på Unity 
platformen
Vincent Schiller

Hvordan kan en digital GBL-applikation til at lære programmering designes, så den er så brugervenlig, motiver-
ende og ekspansiv som mulig? 

GBL kan ikke...
erstatte klassisk undervisning. I stedet kan GBL 
bruges som et supplement til at introducere 
vanskelige emner på en undersøgende måde.

GBL kan...
bidrage til lettere at overvinde entry-hurdles 
til et komplekst emne som programmering. 

ENC#YPTED blev udviklet med en bruger-centreret 
tilgang. Det viste sig at være yderst effektivt, da 
udfordringer i forhold til brugervenlighed blev fanget 
og forbedret interaktivt under udviklingen.
Det blev konstateret, at spillet har et stort 
motiveringspotentiale, da test-brugerne i nogle 
tilfælde testede et niveau i spilet i over to timer på 
trods af, at udfordringerne egentligt var for store. Ikke 
desto mindre erklærede test-brugerne alligevel, at  
de hele tiden var motiverede og underholdt, hvorfor  
det må antages, at de befandt sig i flow. Som det er  
blevet demonstreret, er vidensoverførslen i  

prototypen ret langsom på grund af den lange 
spilletid med forholdsvis få emner, der indgår i 
prototypen. Denne balance mellem underholdning  
og vidensoverførsel peger på en af de største 
udfordringer ved implementeringen af et sådant 
pædagogisk spil. Men på grund af spillets høje 
motivationspotentiale kan det antages, at entry-
barrieren er lettere at overvinde for begyndere udi 
programmering.
Af denne grund kan spillet bruges i undervisning som 
en effektiv introduktion til det ofte frygtede emne, 
programmering.
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For at analysere, hvordan et sådant læringsspil 
til programmering kan designes så brugervenligt 
og motiverende som muligt, undersøgte vi også 
lignende og allerede eksisterende spilkoncepter og 
underliggende neurologiske principper. Derudover 
gennemførte vi interviews med test-brugere 
flere gange i udviklingsprocessen for at forbedre 
applikationen yderligere på en brugercentreret  
måde. Test-brugerne blev også observeret, 
mens de spillede, og de blev derefter spurgt til 

deres brugeroplevelse. Fremtidig research er 
nødvendig for at bestemme og eventuelt optimere 
applikationens faktiske læringseffekt, bl.a. gennem 
en bredere anvendelse af systemet i forbindelse med 
standardiserede UX-tests med en større sample. 
For at opnå dette har vi allerede planlagt yderligere 
spilniveauer og forbedringer, som snart vil blive 
anvendt og evalueret af studerende i Game Design 
på Unity platformen ved the University of Applied 
Sciences Dresden (FHD).
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Mobile games som støtte til digitalt design studerende
Yann Tambellini, Stéphanie Philippe, Valérie Radelet

Hvordan kan en gamificeret læringsapplikation til mobiltelefoner anvendes til at hjælpe studerende med at foku-
sere på, hvad der foregår i klasseværelset, når de studerer hjemmefra? 

GBL kan ikke...
tilvejebringe viden om brugen af specifik-
ke værktøjer og software, da det forudsætter 
at de studerende får praktisk erfaring gennem 
hands-on sessioner og udvikling af indhold.

GBL kan...
hjælpe eleverne med at forstå teorien bag 
et nyt emne, koncept eller idé og  
række videre i forhold til, hvad 
der bliver præsenteret af under-
viseren i klasseværelset.  

Mobil-app’en CREASUP DIGITAL er for nylig blevet 
lanceret for at uddanne fremtidens digitale design-
professionals. Applikationens fokus på faglige 
kompetencer og viden er unikt. Den indeholder  
hverken bøger eller notesbøger. I stedet inviteres 
de studerende hver aften til at gennemføre nye  
aktiviteter i appen med henblik på at fastholde den 
viden, som de har lært den dag.
Appen tilbyder en række forskellige  
træningsaktiviteter så som minispil, artikler, 
videoer, quizzer og flash-kort. Disse hjælper med 
at nedbryde indholdet i mindre enheder, som 
underviserne har designet i henhold til deres 

pædagogiske målsætninger. De studerende 
opfordres til at gennemføre aktiviteterne for at  
opsamle badges, og de kan følge med i deres  
fremskridt på leader-boards.  
Appen understøtter også den daglige kommunikation 
med de studerende og kan bruges til at dele  
oplysninger eller updates. Endvidere kan den  
bruges til at gennemføre undersøgelser og indsamle 
feedback.
Mobilappen ser ud til at være et fleksibelt og  
nyttigt værktøj som kan revitalisere undervisningen  
hen over hele året og har vist sig særligt relevant i 
forbindelse med COVID 19- nedlukningerne i 2020.
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Vores hovedformål med at udvikle appen 
til undervisning har været at understøtte de  
studerendes træning især i forhold til teori og 
baggrundsviden. Praktiske emner, såsom brug af 
dedikeret software til oprettelse af indhold, håndteres 
i appen gennem hands-on sessioner som formidler 
en direkte oplevelse. Mobilapplikationen har også 
været nyttig i forhold til at understøtte undervisernes 
kommunikation med de studerende.
Vores target-users er første-års studerende på The 
Discovery program med i alt 45 deltagere. I dette forløb 
modtager de studerende teoriundervisning, som  
er understøttet af slides i skolen. Her bliver de bedt  

om ikke at tage noter under kurserne, og slides bliver  
ikke sendt til dem efter hver lektion. I stedet opfordres  
de studerende til at bruge vores mobilapp, når de  
kommer hjem. Generelt anbefales fem aktiviteter 
hver dag. Det indhold, der leveres på appen, svarer til 
de emner, der blev præsenteret i skolen. Supplerende 
indhold er dog blevet tilføjet, så de studerende også  
kan opdage nye emner. Emnerne omfatter 
hardware, design, 2D-3D, produktion, innovation, 
business, engelsk og arbejdsliv. Quizzer anvendes 
til formel evaluering med henblik på regelmæssig 
evaluering af de studerendes progression. Nyheder 
og spørgeskemaundersøgelser bruges til at  
kommunikere med de studerende og få deres  
feedback om forskellige aktiviteter.
Brugen af en gamificeret mobile-app som  
supplement til skolebaseret træning har afsløret 
følgende fordele:
Undervisningen forløber generelt let og uden 
udfordringer. De studerende bliver motiveret af 
appens leader-boards, og de udfordrer både hinanden 
og deres undervisere. Nyheder og undersøgelser 
skaber interaktion med de studerende. Appen hjælper 
også med at identificere spørgsmål og emner, som de 
studerende finder særligt vanskelige, og som derfor  
bør gives mere opmærksomhed i klassen.
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GATE:VET App  

iOS Android WebGL

Webversionen af mobilappen gør det muligt for 
brugerne at arbejde på en større skærm, som gør 
gameplay og interaktion med indhold nemmere. 
Formålet med appen er grundlæggende det samme 
som med wikien, nemlig at give undervisere indsigt i 
GBL‘s teori og praksis og at støtte dem i at gamificere 
deres undervisning.
GATE:VET-appen er også selv gamificeret og baseret 
på en mikrolæringstilgang. Appen er organiseret 
som en værktøjskasse, hvori man kan finde korte 
artikler om relevante emner og mini-spil samt flash-
cards og quizzer, som kan give undervisere bedre 
indblik i GBL. Der er ligeledes forslag til forskellige 
aktiviteter i appen, som kan være med til at udvikle  
undervisernes kompetencer i at anvende gamificerede 
aktiviteter i undervisningen. Aktiviteterne er 
overskuelige, og brugerne kan indsamle point, badges 
og awards, ligesom de kan følge med i deres egen 
progression på appens leader-board.
Appens brugergrænseflade giver brugerne  
forskellige indgange til appens indhold i forhold til  

mål, aktiviteter og nyheder. Brugerne kan også lære 
om de praktiske sider af GBL via forslag til didaktiske 
formater og underliggende begreber og teorier 
fra appens ordliste. Der er også mulighed for at  
gennemføre train-the-trainer-aktiviteter for at lære 
appens indhold at kende på en guidet måde, hvor 
undervisere også kan lære mere om, hvordan de kan 
dele den nye viden med kolleger. Flash-card, artikler 
og mini-spil kan også give brugerne mulighed for 
at teste deres viden om de nye emner. Mini-spil kan 
være designet til at teste hukommelse, ordforråd 
og den viden om GBL-værktøjer, -processer og 

-strategier, der skal anvendes i undervisningen. Dertil 
kan et søgeværktøj med en søgefunktion, som er 
baseret på foruddefinerede tags sammen med et 
klassifikationsværktøj, som er baseret på en 5-stjernet 
bedømmelsesindstilling og et bogmærkeværktøj,  
som kan hjælpe med at gemme indhold, hjælpe 
brugerne med at udforske appens indhold.

gate:vet ProjeKt
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Dette afsnit tilbyder et udvalg af anbefalet indhold 
til hver bruger ved brug af en algoritme. 

Dette afsnit giver dig adgang til alt indhold , som 
fx videoklip, spil, flash-cards og artikler. Afsnittet 
viser også brugernes progression for hvert tema. 

Dette afsnit viser de nye og sidst offentliggjorte 
artikler, nyheder eller videoklip.

gate:vet ProjeKt
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Cité Apprentie - en  indlejret, innovativ og numerisk erfaring
Mario Horvat, Aurélie Gimbert

Er en GBL-tilgang effektiv i forhold til at inddrage mennesker, der har det svært med traditionelle undervisnings-
tilgange? 

GBL kan ikke...
frigøre dig fra nødvendigheden af at arbej-
de med at udvikle grundlæggende viden.

GBL kan...
gøre det lettere at inddrage den nævnte 
målgruppe, idet GBL ifølge neurovidenskaben 
kombinerer de fire søjler i læringsprocessen, 
som handler om: at være opmærksom, at være 
engageret, for at få øjeblikkelig feedback og at 
konsolidere gennem gentagelse af erfaringer. 

Formålet med vores projekt er at forberede unge til  
at indgå en uddannelsesaftale inden for kundeservice, 
hospitality og turisme. Ideen er at hjælpe de unge 
med at arbejde med self-awareness, selvtillid og 
udvikling af almenmenneskelige kompetencer ved 
brug af en innovativ pædagogisk tilgang, som primært 
baserer sig på inddragelse af spil i undervisningen.  
I undervisningen indgår også hjælp til forberedelsen 
af et praktikforløb og projekt. Projektets vigtigste 
målgruppe er unge, der er arbejdsløse eller NEET,  

hvilket betyder, at de hverken er under almindelig 
uddannelse, i beskæftigelse eller går på en 
erhvervsuddannelse. 
Projektets resultater kan anvendes i  
undervisningsforløb med fokus på udvikling af 
almenmenneskelige kompetencer eller soft skills for 
personer, som er udelukket fra arbejdsmarkedet. 
Projektets metoder og værktøjer kan også tilpasses og 
anvendes i andre sammenhænge.
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En af projektets outputs er en håndbog, der indeholder en beskrivelse af de metoder 
og værktøjer, der er udviklet i projektet. Denne håndbog vil blive udviklet for at hjælpe 
underviserne med at genbruge og tilpasse GBL-materialer og indhold.

Den største udfordring for vores arbejde har været inddragelsen af undervisere.  
Blandt de vigtigste spørgsmål var: 

•   at underviserne får tilstrækkelig tid til at udvikle det pædagogiske indhold, 
•   at få underviserne til at tilpasse eller ændre deres undervisningspraksis for at kunne 

anvende GBL-værktøjer og -metoder. 
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VUC Storstrøm
Maria Storm-Holm

En hybrid og Gamificeret skole

På VUC forsøger vi at indarbejde spilbaseret 
læring og undervisning som en naturlig del af vores 
læringsdesigns og undervisning. For at motivere 
og inspirere de kursister, der går på skolen, og for at  
hjælpe dem med at lykkes med deres uddannelse, 
inddrager vi både analoge og digitale spil i vores 
undervisning. Eksempler herpå kan være e-sport, VR 
og Active Floor.
Derudover har vi på VUC Storstrøm etableret et nyt 
nordisk Center for Digital Voksenundervisning, som 
blandt flere anvendelsesmuligheder tilbyder kurser 

med deltagelse af udenlandske gæster, fx i forbindelse 
med Erasmus+ projekter.
I takt med at vi har fået mere viden og erfaring med 
GBL, oplever vi, at det bliver mere og mere indlysende, 
hvor vigtigt det er at indarbejde spil i undervisning.  
Som underviser er det vigtigt at tænke over, hvordan 
man kan finde nye måder at definere succesfuld 
undervisning på, fx hvad angår det tab af kontrol,  
man kan opleve, når man overdrager styringen til 
eleverne, når de spiller, og man er nødt til at tro på, at de 
stadig lærer noget. 

GBL kan ikke...
erstatte underviseren.

GBL kan...
forbedre motivationen og hjælpe de svagere 
kursister med at gennemføre deres uddannel-
se, hvilket kan styrke den sociale mobilitet.

  56  



At indarbejde GBL som en naturlig del af  
undervisningen og i klasseværelset er afgørende, 
da det kan stimulere kursisternes fremmøde og  
motivere dem til at gå i skole og forbedre deres 
læringsresultater. For at ruste undervisere til denne 
opgave skal deres kompetencer konstant udvikles. 

Dette kan fx ske gennem deltagelse i strategiske 
nationale og internationale projekter og ved løbende 
at udvikle og anvende innovative læringsdesigns, 
som sikrer, at forskellige grupper af kursister kan 
understøttes.

Mere Info Her
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Projektet Games in Basic Skills Teaching (GBT) 
er et Erasmus+ finansieret projekt, der har til 
formål at udforske brugen af analoge og digitale 
spil i undervisningen af elevers grundlæggende  
færdigheder (Basic Skills Training).
Projektet introducerer spil i undervisningen for dette 
undervisningsniveau med det formål at transformere 
de klasseværelser og undervisningssituationer, 
hvor spillene anvendes. Spillene kan skabe 
fordybelsesverdener (immersive worlds) og tilbyde 
udfordrende opgaver samtidig med, at de åbner for  
nye måder at interagere i læringsprocessen. 
Projektet bruger både analoge og digitale spil og 
tilgange fra simple rollespil og kortspil til virtual  

reality games og augmented reality, hvor der indgår  
spil-lignende elementer. Projektgruppen har 
også kigget på spørgsmål som integration af spil  
i eksisterende læreplaner og/eller, hvordan man 
bedst håndterer det tidspres, som eksisterende 
lektionsstruturer medfører. 
Projektteamet har delt deres indsigter i form af 
Open Educational Resources gennem flere kanaler 
som fx Facebook og YouTube. Projektteamet har 
også produceret et åbent kursus på CANVAS 
kaldet Changing the Game for at viderebringe mere  
detaljeret viden om systematiske tilgang til  
integration af spil i undervisningspraksis.

GBL i praksis 

GBT-Project
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Sådan udvikler man en adaptiv læringssti til Serious Game spillet 
E.F.A. 
Cornelia Schade

Et forskningsspørgsmål inden for E.F.A. er, hvordan spilbaseret læring kan understøttes af adaptive læringsforløb, 
og hvordan de adaptive elementer kan udvikles tilstrækkeligt til at gøre læring mere erfaringsbaseret og tidsef-
fektiv. 

Serious Game spillet E.F.A. (Ekspert i sikkerhed på 
arbejdspladsen) imødekommer behovet for at lære 
mere om arbejdsmiljø og risikovurdering blandt ledere 
i socialsektoren. Emnet sikkerhed på arbejdspladsen 
opfattes ofte som en jungle af forpligtelser. Det 
browserbaserede spil E.F.A. har til formål at udrede 
denne jungle og levere assistance til virksomheder, der 
udfører risikovurderinger.
Et overordnet mål med projektet er at designe Serious 
Game spillet som et adaptivt læringsspil. Sammenlignet 
med traditionelle læringsspil har adaptive 
læringssystemer den unikke kvalitet, at de tilpasser sig 
de lærendes behov. Professionsprofiler har nu om dage 

en tendens til at være meget forskelligartede, og de 
lærende er mere heterogene og medbringer forskellige 
erfaringer og viden, og undervisere bliver i stigende grad 
udfordret i forhold til at opfylde  de lærendes forskellige 
behov. For at kunne tackle denne udfordring har vi i 
vores projekt undersøgt hvilke nøgleaktiviteter, som er 
centrale for at udvikle et adaptivt GBL læringsmiljø. At 
udvikle E.F.A. til et adaptivt læringssystem indeholder 
et potentiale i forhold til at optimere de lærendes 
individuelle læringsbehov og at øge deres oplevelse 
af flow og motivation. Det adaptive Serious Game spil 
kan bruges til videreuddannelsesformål, især træning af 
ledere inden for de sundhedsrelaterede områder. 

GBL kan ikke...
opfylde alle elevernes behov. Den ge-
nerelle holdning til spil og læring på en 
legende måde har stor indflydelse på suc-
cesen af et spilbaseret læringssystem.  

GBL kan...
være et område, hvor brugen af tilpasning-
sevne og KUNSTIG INTELLIGENS har et 
stort potentiale, da det giver mulighed for at 
opfylde behovene hos lærende med forskellig 
baggrund og forskellig forudgående viden.  
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I løbet af arbejdet med projekt E.F.A. udviklede vi 
en prototype for et adaptivt Serious Game spil om 
sikkerhed på arbejdspladsen. Et centralt aspekt af 
vores arbejdsproces var at finde ud af, hvordan Serious 
Game spil kan udvikles til adaptive spil, der tilpasser 
sig de lærendes individuelle behov. For at fokusere 
på udvikling på dette specifikke mål, identificerede 
projektgruppen tre baseline komponenter for et 
adaptivt læringssystem: en domain-model, en elev-
model og en tutorial-model[22].
I domænemodellen indsamlede vi alle oplysninger om 
den viden, der indgår i spillet, og hvordan den hænger 
sammen set i forhold til, om fx specifik viden er en 
forudsætning for anden viden? Senere blev denne viden 
bearbejdet til specifikke læringsopgaver som minispil, 
puslespil, quizzer. 
I elevmodellen indsamlede vi alle oplysninger om 
den lærende, især hvordan de udførte visse opgaver 
set i forhold til deres ydeevne. I tutorial-modellen  
definerede vi i projektteamet, hvilke forskellige 
læringsstier spillet skulle indeholde, og hvordan 

instruktioner eller indhold skulle tilpasse sig, baseret  
på elevmodellen, for at yde individualiseret hjælp. 
Vores forsøg på at skabe et adaptivt Serious 
Game spil efterlader os med nogle spørgsmål til 
yderligere undersøgelse. Et spørgsmål vedrørende 
domænemodellen er, hvordan man i tilstrækkelig grad 
validerer, om de nødvendige relationer mellem de 
forskellige vidensobjekter, som teamet finder frem til, 
faktisk også er forudsætninger for elevernes læring? 
Dataindsamlingen om elevens adfærd efterlader også 
en udfordring i forhold til, hvordan der kan skabes en 
tilstrækkelig værdi, der afspejler elevens præstationer, 
og hvordan denne værdi kan tjene som grundlag for  
valg af individuelle læringsstier. 
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GBL kan ikke...
overbevise de enkelte lærer om GBL-tilgangens fordele.  

GBL kan...
hjælpe lærere med at gøre lektioner mere at-
traktive og dermed øge elevernes motivation. 

GATE:VET læreplan: Hvordan kan man instruere lærere i at anvende game 
elements og -mechanics i erhvervsrettet undervisning (VET Teaching)?

Læreplanen er et output fra GATE:VET-projektet og 
har til formål at vejlede lærere i at integrere spil og 
spilelementer og skabe gamificerede læringsmiljøer 
på erhvervsuddannelser. Læseplanen giver lærerne 
et overblik over GBL og præsenterer grundlæggende 
begreber, praktiske eksempler og procedurer for 
gamification. Derudover kan lærerne blive fortrolige 
med de platforme, der er udviklet i projektet: wikien 
og appen.
Ud over læreplanen er der udarbejdet retningslinjer 
på dansk, tysk og rumænsk. De indeholder et resumé 

af forslag og anbefalinger til, hvordan lærere kan 
gamificere deres lektioner (med links til wiki og app) 
og giver oplysninger om indholdet, strukturerne og 
gennemførelsen af GATE: ERT-læreplan.
Gate: ERT-læreplanen blev implementeret i løbet af 
en tre-dages Train-the-Trainer-workshop for lærere 
fra Danmark, Tyskland og Rumænien. Her blev de 
deltagende lærere uddannet til at fungere som 
fyrtårne på deres respektive skoler og til at udforme 
deres egne uddannelsesprogrammer til gamification  
af undervisningsindhold.

gate:vet ProjeKt
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How to gamify the classroom

gate:vet ProjeKt
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Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med 
læringsstile i en game-baseret kontekst
Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann

Med udgangspunkt i undervisere, der er interesseret i at gamificere deres undervisning, har vi udviklet en gamifi-
cation-tilgang, som kan understøtte undervisernes gennemførsel af spilbaserede læringsaktiviteter.

GBL kan ikke...
anvendes som et universalredskab, da der er 
mange forskellige faktorer, som skal på plads 
at bruge spilbaseret læring i undervisning.

GBL kan...
styrke de studerendes motivationen, 
forbedre deres læringsoplevelser og 
understøtte fælles problemløsning. 

Hvis man vil anvende spilelementer i en undervisning 
til at forbedre læringsoplevelse og motivation hos de 
studerende, skal man se nærmere på målgruppen og de 
respektive læringsstile og spillertyper, som den består 
af.
Af bl.a. psykologiske årsager, har hver læringsstil 
særlige karakteristika, som vil påvirke udviklingen 
af individuelle læringstilgange. At forstå en 
studerendes læringsstil kan hjælpe med til at forbedre 
læringsprocessen, læringsoplevelsen og motivationen. 

Samtidig kan spil og spilelementer have forskellige 
effekter på de studerende og deres læringsadfærd. 
At kende til de forskellige spillertyper i en gruppe er  
derfor afgørende for at skabe en spilbaseret 
læringsoplevelse og øge læringsmotivationen. Da 
læringsstile såvel som spillertyper til dels har lignende 
egenskaber, er det undervisernes opgave at afgøre, 
hvilke spilelementer der kan bruges til at adressere de 
forskellige læringsstile[23].
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Theories Terms Concepts

Rewards Game 
Mechanics Narration

Evaluation Acceptance Substain-
ability

Resources Stake-
holder Curriculum

Player
Style

Learning
Style

Learning
Experience

Prototyping

Learning
Activities

Learning
Goals Tools

Understand

An effective 
method can only 
be found if the 

learning situation 
has really been 

understood.

Ideate

The systematic 
development of 

ideas is one of the 
most important 

phases in the 
development of 

gamified learning 
arrangements.

Define
The most important insights 

from the first two phases 
"understand" and "empa-
thy" are merged to derive 

requirements.

Test

The results of the previous 
phases in that stage are 
converted into a tangible 
product (prototypes) and 

tested. 

Implement

Trying out the gamified 
learning scenario in practice 
and getting feedback from 

learners.

Empathize
The aim is to find out the 
needs, fears, perspectives 

and emotions of the people 
involved in the learning 

situation.

Introduction

Learn about 
background of 
Gamification.

SpielWiese 4 Spilbaseret læring i OPAL

mere info her

I forbindelse med vores åbne online-course SpielWiese 
4 (Playground for Game-Based Learning in the learning 
management system OPAL) har vi præsenteret et kursus 
i gamification, som leverer et overblik over, hvad 
undervisere bør overveje, når de anvender spilbaseret 
læring i deres undervisning. Kurset følger faserne fra 
Design Thinking-metoden og vi har tilføjet et faktablad 
for hver fase, som indeholder de vigtigste oplysninger, 
og som opdateres løbende. 
Dette materiale kan give undervisere en værdifuld 
indsigt i specifikke emner relateret til spilbaseret  
læring. Workshopkonceptet Parcours on Gamification 
kan være et sted at starte, som kan hjælpe undervisere i 

gang med spilbaseret læring og derefter at omsætte sin 
viden om gamification til praksis. 
Da dette kursus ikke i sig selv understøtter udveksling 
af information eller assistance til at løse de problemer, 
der opstår som følge af anvendelse af kurset i praktisk 
undervisning, er vi begyndt at opbygge et community, 
som vi kalder  edLUDO. Det har til formål at samle 
forskere og undervisere med henblik på at udveksle 
erfaringer. Vi håber på, at dette community kan blive 
en platform, hvor deltagerne kan dele hinandens 
spilbaserede læringsscenarier og hjælpe med at tilpasse 
dem til nye kontekster.
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Min største interesse har altid været Experience design. 
Spil og gameplay giver indsigt i, hvordan engagerende  
og meningsfulde oplevelser kan designes. 
Især spilbaseret læring åbner mulighed for, at 
erfaringsmæssig og aktiv læring kan fremmes.
For øjeblikket er jeg professor i Game science. Her er min 
forskning rettet mod design, udvikling og praksis inden 
for leg og spilbaserede tilgange i forskellige sektorer, 
dog primært i uddannelse og erhvervsuddannelse. 
Jeg er medstifter af det prisbelønnede GameChangers 
projekt (GChangers.org), som fokuserer på at fremme 
en mere holistisk og empatisk tilgang til samskabelse, 
tilpasning og tilblivelse af legende og spilbaseret læring. 
Jeg leder også to internationale projekter i Sydøstasien, 

hvor vi undersøger virkningen af leg og spilbaseret  
læring inden for STEM-uddannelserne samt i 
udviklingen af social modstandsdygtighed. 
Vi har for nylig foreslået en ramme for design, refleksion 
og kortlægning af forskellige aspekter, der kan fremme 
vores forståelse af, hvilke legende egenskaber, der  
kan hjælpe med at udvikle kompetencer og 
evner, herunder trivsel, som kan øge den sociale 
modstandsdygtighed.

Sylvester Arnab  |  Coventry University

   Playfulness, hybrid læring og game-based pædagogik 

 Det Forenede Kongerige  |  Leamington Spa
Sylvester�A

rnab

forfatterbiografier
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Game based learning hjælper med at igangsætte kreativ 
tænkning. Det giver eleverne et sikkert miljø hvor de 
kan lære af deres fejl og udvikle sociale, kognitive og 
adfærdsmæssige færdigheder. 
Mine forskningsinteresser omfatter blandt andet  
studier af undervisning og læring, didaktiske  
anvendelser af spilbaseret læring, læring i VR/AR-
miljøer samt digital uddannelsesledelse. 
I øjeblikket arbejder jeg på et interaktivt rollespil, som 
kan styrke deltagernes sociale og interkulturelle 
kompetencer i det hybride klasseværelse.

Maik Arnold  |  Fachhochschule Dresden

   GATE:VET projekt team 

 Tyskland  |  Dresden

M
aik�A

rnold

forfatterbiografier
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For os er Game Based Learning interessant som et 
anvendelsesområde for undervisning og pædagogisk 
psykologi og mediedidaktik. 
Her skal forskellige teoretiske begreber knyttes 
til hinanden og omsættes til praksis. Dette giver 
komplekse, men også meget interessante strukturer, 
der kan initiere ny indsigt i spiludvikling og Game  
Based Learning, som er baseret på både formative og 

summative evalueringer. 
I øjeblikket arbejder vi på færdiggørelsen af nogle 
læringsvideoer, som kan tilføre et ekstra element i 
et spil. Her er en stor del af vores arbejde i øjeblikket 
fokuseret på fejlfinding, analyse og korrektion. For at 
sikre en afbrydelsesfri spiloplevelse arbejder vi også  
på passende vejledning og hjælp, som spillerne kan 
falde tilbage på i nye og udfordrende situationer.

Claudia Börner, Anna Seidel, Franziska Weidle | 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

   Re:construction - En motiverende og vellykket start på et ingeniørstudie  

 Tyskland  |  Cottbus
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Jeg har altid fundet det interessant, hvordan vi lærer og oplever nye aspekter ved 
bare at lege med ting. Mine faglige og forskningsmæssige interesser ligger derfor 
i at finde metoder til at forbinde menneskers legende natur med problemløsning  
inden for mange forskellige områder. 
I øjeblikket udvikler vi vores New Work Design Lab, som fokuserer på anvendt  
forskning i krydsfeltet mellem spildesign, UX-design og kognitiv ergonomi, og vi 
understøtter hele processen lige fra koncept til realisering.
Et af vores projekter er DD-REGIOplus, som fokuserer på at øge bevidstheden om UX 
design, Gamification og prototyper til nystartede virksomheder med henblik på at 
gøre produkterne mere kundeorienterede.
Et andet aktuelt projekt er at støtte ingeniørvirksomheder i at uddanne deres 
medarbejdere på jobbet gennem VR / AR-uddannelsesverdener.

Marius Brade  |  Fachhochschule Dresden

   Brug af spil i undervisning om softwareudvikling 

 Tyskland  |  Dresden
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Fordi jeg selv er lidenskabeligt engageret i bræt- og videospil, har jeg 
også altid været fascineret af, hvordan spil og spillignende scenarier 
kan hjælpe folk med at åbne op og blive involveret i at lære. 
I mit tidligere arbejde med at træne studerendes tværkulturelle 
kompetence har jeg derfor også anvendt spilelementer til at målrette 
de studerendes affektive og adfærdsmæssige sider for at styrke deres 
kompetencer med henblik på at håndtere uventede eller ukendte 
scenarier. 
Som fortaler for at eksperimentere med nye metoder og 
undervisningsstile og støtte lærerne i gennemførslen af disse, ligger 
min største faglige interesse derfor også i at overføre forskning til 
faktisk undervisningspraksis. 
I mit arbejde som projektkoordinator er jeg i øjeblikket involveret i flere 
projekter, der beskæftiger sig med gamification, digitale læringsmiljøer 
(VR) og læseplansdesigns.  

Madeleine Diab  |  Akademie für berufliche Bildung

   GATE:VET projekt team 

 Tyskland  |  Dresden 
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Jeg har studeret Media Studies og strategisk Business Management og 
har en ph.d. fra TU Dresden og Bergens Universitet.
Jeg er nu forskningsmedarbejder ved Center for Open Digital 
Innovation and Participation (CODIP) ved TU Dresden. Jeg er ligeledes 
professor i Business Administration ved International University. 
Jeg har været involveret i forskellige projekter med digital spilbaseret 
læring og Corporate Gamification, hvor jeg bl.a. har undersøgt spils 
potentialer i erhvervsliv og uddannelse. 
Jeg er særlig interesseret i de kulturelle og organisatoriske aspekter af 
spil, da jeg mener, at spil skaber social praksis, som åbner for et stort 
potentiale hos virksomheder især i digitaliseringens tidsalder, som er 
præget af stigende usikkerhed og dynamik.

Helge Fischer  |  Fachhochschule Dresden

   Værktøjer vs. kultur. Om forholdet mellem Playfulness og Gamification i uddannelse 

   GATE:VET projekt team 

 Tyskland  |  Dresden
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Grunden til, at vi på Campus des Métiers et des 
Qualifications er interesseret i pædagogisk innovation 
med Game Based Learning er, at vores hovedformål 
er at fremme ændringer af uddannelsesindholdet 
for at forbedre de færdigheder, der svarer til  
grunduddannelse og erhvervsuddannelse samt  de 
lokale virksomheders behov inden for agroindustri og 
turisme. 
Vi fortsætter derfor arbejdet med at udvikle spil og 
værktøjer med teknologier som virtual reality i hotel- og 
restaurationsbranchens uddannelser. 

Aurélie Gimbert  |  Campus des Métiers et des Qualifications
Mario Horvat  |  Créativ

   Cité Apprentie - en indlejret, innovativ og numerisk erfaring

 Frankrig  |  Dijon

M
ario H

orvat 

Aurélie�G
im
bert

forfatterbiografier

  72  



Vi har været interesseret i spilbaseret læring, siden vi 
begyndte at arbejde sammen i projekter. Vi blev begge 
interesseret i spilbaseret læring, fordi det at spille er det 
første, man gør som barn. Men denne metode glemmer 
man, når man konstant udsættes for konventionel 
undervisning. 
Genaktivering af disse barndomsoplevelser kan 
imidlertid have en positiv indvirkning på nogle elevers 
læringsoplevelse. Derfor er det vigtigt at se nærmere  
på lærernes tankegang og støtte dem i deres hverdag 
ved hjælp af spilbaseret læring.
Hélenas forskningsinteresser omfatter spilbaseret 
læring samt gamification i de videregående  
uddannelser. Hélenas faglige interesse er at designe 
spilbaserede læringsworkshops. 
Corinna er interesseret i lærernes tankegang, som 
fx: hvad skal lærerne tænke på, før de starter med 

spilbaseret læring, og hvilke færdigheder har de brug 
for?
Vi arbejder i øjeblikket sammen om en undersøgelse af  
en gamified Study Navigator med første-års  
studerende på TU Dresden og desforuden på udvikling 
af et online edLUDO community inden for digital kultur, 
leg og læring.

Hélena Gottschalk, Corinna Zimmermann  |   
Technische Universität Dresden

   Kend dine typer: Om at forbinde spil-typer og profiler med læringsstile i en Game-baseret kontekst

 Tyskland  |  Dresden
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Det som har gjort mig interesseret i spilbaseret læring er min løbende oplevelse 
af den merværdi, som gamificerede situationer i vores hverdag kan tilføre til 
læringsprocesser samt den kraft, som spilelementer kan have, fx når verdens 
næststørste økonomi har planer om at indføre et landsdækkende socialt 
kreditsystem. 
Mine forskningsinteresser er e-learning/blended-learning trends inden for  
især gamification/game-based learning i videregående uddannelser.
I øjeblikket arbejder jeg på en undersøgelse af et gamificeret bistandssystem og 
en analyse af risici og gamifications utilsigtede bivirkninger.

Matthias Heinz  |  Technische Universität Dresden

   Gamifications horisont og mørke sider

 Tyskland  |  Dresden

M
att
hias�H

einz

forfatterbiografier

  74  



Mine forskningsinteresser spænder over områderne 
almen forskning, spil-videnskab og kunstig intelligens 
i uddannelse (AIED). Jeg er desuden optaget af at 
undersøge, hvordan læring og undervisning i Science 
Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kan 
forbedres ved brug af spil og AI. 
Gennem anvendt digital læringsforskning og in-game 
learning analytics videreudvikles undervisnings- 
og læringsaspekter i forbindelse med måling, 
visualisering og analyse af data om elevernes dybere  
læringsoplevelser. Desuden videreudvikles ud-
forskning af målinger og indikatorer for sporing og 
overvågning af lærernes måder at vejlede de studerende 
på, samt muligheder for at forbedre vurderinger i spillet 
gennem anvendelse af Teaching analytics. 

Jeg har arbejdet som forsker i europæiske og nationale 
samarbejdsprojekter inden for forskning og innovation, 
hvor jeg har udforsket brugen af teknologi i under-
visning samt integration af spil og digitalt indhold til 
udvikling af autentiske og meningsfulde undervisnings- 
og læringsoplevelser. 
Jeg har været engageret i at støtte og vejlede lærere 
i at designe, beskrive, indfange og formidle deres 
undervisningsidéer ved at udvikle og evaluere 
spil i læreruddannelsens naturfag gennem brug af 
undersøgelsesbaseret læring til at forbedre elevernes  
videnskabelige undersøgelsesprocesser.

Petros�Lam
eras�
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Petros Lameras  |  Coventry University

   Udvikling af et Game-Based Learning Hub for at styrke undervisning og læring: Overvejelser over design, konstellationer  

 og indtryk i en undervisers perspektiv

   GATE:VET projekt team

 Det Forenede Kongerige  |  Coventry
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Jeg har elsket at spille analoge eller digitale spil, siden jeg var barn, og spil 
er stadig en del af min hverdag.
Således har jeg altid været fascineret af den effekt, spil har på mennesker 
samt den entusiasme, de genererer. Spil og legende applikationer kan især 
bruges inden for uddannelse til at formidle viden, til at øge de studerendes 
motivation og dermed til at støtte aktivt engagement i forhold til indhold 
og læringsprocesser.
Mine forskningsinteresser spænder vidt, herunder emner som 
organisationsudvikling, digital undervisning og læring, pædagogisk 
innovation og spilbaseret læring.
Jeg er i øjeblikket involveret i flere Erasmus+ projekter, der beskæftiger sig 
med udvikling af læseplaner, inddragelse af spilbaseret læring i turisme.

Josefin Müller  |  Fachhochschule Dresden

   GATE:VET projekt team

 Tyskland  |  Dresden

Josefin�M
üller

forfatterbiografier

  76  



Jeg beskæftiger mig med design af digitale læringsmidler fra et  
overvejende psykologisk perspektiv. Her spænder mine emner fra Game 
Based Learning, VR/AR og multimediemateriale til 360° læringsvideoer. 
I det felt er digitale uddannelsesspil langt det mest komplekse og 
u-udforskede læringsmedium. Jeg forsøger derfor i øjeblikket at  
identificere læringsrelevante psykologiske processer i grundlæggende 
spilmekanik. Målet er at finde frem til parametre, som disse mekanikker 
kan anvendes til at understøtte læringsprocesser optimalt med. 
På samme måde som det er umuligt at forudsige, hvordan læringsspil vil 
udvikle sig i fremtiden, er det imidlertid også umuligt at forudsige, hvordan 
videospil vil se ud. Dette stimulerer den særlige attraktion og udfordring, 
som der er ved konstant at finde nye måder at formidle læringsindhold på 
gennem optimale principper for Game Based Learning.

Steve Nebel  |  Technische Universität Chemnitz

   Nyeste indsigter og fremtidige udviklingsmuligheder i GBL- forskning

 Tyskland  |  Chemnitz

Steve�N
ebel�

forfatterbiografier

  77  



Mange års erfaring inden for videregående uddannelse har vist mig, at spil ikke kun 
er egnede til at motivere yngre elever. Jeg har derfor altid forsøgt at integrere små 
elementer af spil i mine lektioner med henblik på at skabe en god stemning og for at 
trænge dybere ind i, hvad der ofte kan være ganske komplekse problemstillinger. 
Mine interesser er vidtrækkende, men jeg har altid haft et særligt fokus på 
oversættelsesprocesser – både hvad angår en helt bogstavelig oversættelse fra et 
sprog til et andet, eller en kulturel oversættelse, eller det at omsætte teori til praksis 
inklusive overførsel af viden til studerende. På den måde kan spil være et vidunderligt 

„sprog“ til overførsel af viden, hvor erhvervelsen af viden endda nogle gange nærmest 
bliver en sideeffekt.
Jeg arbejder i øjeblikket inden for erhvervsuddannelse og er involveret i flere 
europæiske projekter, som alle har til formål at tilpasse undervisningsprocesser og 
indhold til vores verdens meget forskellige udfordringer.

Bettina North  |  Akademie für berufliche Bildung

   GATE:VET projekt team

 Tyskland  |  Dresden
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Jeg har arbejdet i den akademiske verden i en periode 
og har en doktorgrad i biotech therapy. 
Efterfølgende har jeg haft mulighed for at arbejde i flere 
nystartede virksomheder og et konsulentfirma med 
samarbejde på europæisk plan. Her har jeg koordineret 
internationale offentlige og private partnerskaber 
omkring serious games, multimodalitet og forskellige 
applikationer inden for innovative teknologier.

Stéphanie Philippe  |  Manzalab

   Mobile games som støtte til digital design studerende 

   GATE:VET projekt team

 Frankrig  |  Paris
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Med en kandidatgrad fra ESC Rennes og en MBA fra Wake Forest  
University - Babcock Graduate School of Management (USA), har jeg 
arbejdet i 15 år på Ubisoft Entertainment først som projektleder indenfor 
videospilsudvikling og derefter som leder af afdelingen for Udvikling af 
uddannelsesindhold hos forlaget. Her har jeg igangsat mange forskellige 
projekter i alle former for medier.
I 2011 blev jeg ansat som projektleder hos Manzalab, som en af de første 
medarbejdere. Nu er jeg direktør for Customer Relations.

Valérie Radelet  |  Manzalab

   Mobile games som støtte til digital design studerende 

   GATE:VET projekt team

 Frankrig  |  Paris
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Jeg er forskningsmedarbejder ved Center for Open Digital Innovation and 
Participation (CODIP) ved Technische Universität Dresden. Mit forskningsfokus 
er mediedidaktik, spilbaseret læring og serious games. 
Jeg brænder for at følge den kreative udviklingsproces af digitale spilbaserede 
læringsapplikationer helt fra den oprindelige spilidé til den færdige prototype. 
Jeg inkluderer jævnligt metoder som papirprototyping eller Lego Serious Play. 
Min lidenskab startede med co-udvikling af et lille virksomhedsspil om 
projektledelse for studerende samtidigt med, at jeg var studentermedhjælper. 
Men også under arbejdet på CODIP har forbindelsen til spilbaseret læring altid 
været til stede. Jeg udvikler for øjeblikket et spilkoncept, der lærer ledere om 
arbejdsmiljø og sikkerhed på en legende måde (projekt E.F.A.). 
Ud over proceduren for udvikling af adaptive læringsmiljøer undersøger jeg også 
udviklingsprocessen for digitale læringsspil, og hvordan denne kan ledsages af 
kreative metoder i form af human-centered designs.

Cornelia Schade  |  Technische Universität Dresden

   Sådan udvikler man en adaptiv læringssti til Serious Game spillet E.F.A.

 Tyskland  |  Dresden
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Jeg havde min første kontakt med Game Based Learning under mine 
medieinformatik- og designstudier, hvor vi brugte spillet SQL Island til at forstå 
databaseforespørgsler. 
På grund af spillets underholdende læringsoplevelse forblev det i mit sind, og 
jeg besluttede derfor at udvikle en Game Based Learning applikation som en 
del af min bacheloropgave. Dette hjalp mig efterfølgende meget, da jeg selv 
begyndte at programmere.
Mine vigtigste forskningsinteresser i dag er stadig  nem onboarding af  
studerende til programmeringssprog / værktøjer samt forbedring af 
brugeroplevelsen i multi-user scenarier i mixed reality (VR &AR) verdener. 
På FHD’s  New Work Design Lab  arbejder vi i øjeblikket på et  
sandkasselignende udviklingssæt, som kan bruges til at skabe  
fler-bruger-scenarier i VR inden for meget kort tid. Dette bruges både af 
studerende til at udvikle spil men også som en træningsapp til at udforske 
komplekse årsagssammenhænge i industrielle maskiner i vores nuværende 
forskningsprojekter.

Vincent Schiller  |  Fachhochschule Dresden

   ENC#YPTED: Et pædagogisk spil til programmering på Unity platformen  

 Tyskland  |  Dresden
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Som læringskonsulent og projektleder, og efter at have arbejdet  
som lærer i 16 år, finder jeg det interessant og afgørende at udvikle og 
forbedre vores pædagogiske og didaktiske praksis med det formål at 
forbedre elevernes læringsresultater.
I øjeblikket er jeg involveret i ERASMUS+ projekterne GATE:VET samt 
i projektet GBT (Games in Basic Skills Teaching). 
Jeg leder også et O&SR (Onboarding and Student Retention)  
Erasmus+ projekt og er i gang med at udvikle vores hybride skole på 
VUC Storstrøm.

Maria Storm-Holm  |  VUC Storstrøm

   VUC Storstrøm - En hybrid og Gamificeret skole

  GATE:VET projekt team 

 Danmark  |  Nykøbing Falster

M
aria�Storm

-H
olm

forfatterbiografier

  83  



Jeg startede hurtigt min karriere i videospil-industrien som 3d-artist i 
virksomheden 4x Technology, efter at jeg dimitterede fra Rubika Supinfocom i 
2001. Allerede tilbage i slutningen af 2002 var jeg medstifter af videospilstudiet 
Kylotonn i Paris, hvor jeg havde ansættelser som produktionsdirektør og kreativ 
direktør.
Mens jeg arbejdede på mere end 30 pc- og konsoltitler inden for en lang 
række forskellige spil-stilarter, blev jeg interesseret i uddannelse, da der var 
store rekrutteringsudfordringer, og jeg begyndte derfor at samarbejde med  
prestigefyldte institutioner og universiteter. 
I 2012 flyttede jeg til Kina og arbejdede primært for Disney på flere mobilspil. 
Fem år senere kom jeg tilbage til Frankrig, hvor jeg sluttede mig til Manzalab, 
som er et firma med speciale i Serious Game og Virtual Reality. Her overtog 
jeg ansvaret for virksomhedens produktion-teams. Samtidig startede jeg  
CRÉASUP Digital med støtte fra de offentlige myndigheder. Jeg anser spil for 
værende et centralt element for skoler, både som emne og læringsmetode.

Yann Tambellini  |  Creasup Digital

   Mobile games som støtte til digital design studerende

 Frankrig  |  Tonnerre 

Yann�Tam
bellini�

forfatterbiografier

  84  



Efter at have dedikeret mig fuldt ud til min passion for film, og efter at  
have færdiggjort en Bachelor of Art i Cinema, fortsatte jeg min  
uddannelse med en kandidatgrad i Production Management. 
Efter forskellige jobs og erfaringer inden for film og animation, arbejder 
jeg nu med at koordinere internationale projekter i Serious Games og 
uddannelsesapplikationer hos Manzalab. 

Jazmin Zaraik  |  Manzalab

   GATE:VET projekt team 

 Frankrig  |  Paris
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Min interesse for Game Based learning startede, da jeg  
tog min kandidatgrad i børne- og ungdomsmediestudier. 
Som en del af mit speciale udviklede jeg til sidst et 
pædagogisk spil for børn med det formål at oplyse om 
skovfældning i Amazonas regnskov. 
I øjeblikket er jeg interesseret i forskningsfeltet  
interaktiv story-telling, især i forbindelse med location-
based-narration og fortælling. Theresia�Zim
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Theresia Zimmermann  |  Technische Universität Dresden

   Narrativt design i Educational Games  

 Tyskland  |  Dresden 
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Som underviser har du sikkert hørt om “Game-Based Learning” og “gamification” før og måske 
har du stillet dig selv spørgsmålet: Hvad er forskellen mellem de to betegnelser? Eller, hvorfor 
er det en god ide at forsøge at engagere de studerende i at lære med spil? Eller måske, hvad skal 
jeg vide, før jeg designer og implementerer spilbaseret læring i min klasse? Og hvor gavnligt er 
det egentlig for mine studerendes læringsproces? 
Hvis du ønsker at finde svar på nogle af disse spørgsmål, vil vi med vores håndbog gerne tage 
dig med på en rejse ind i Game-Based Learning (GBL).
I håndbogen deler internationale fagfolk og undervisere ud af deres viden og erfaring med 
anvendelse af Game-Based Learning principper. Pædagogiske forskere og spildesignere 
introducerer koncepter, tendenser og resultater inden for GBL, sammen med nye synsvinkler 
på emnet. Ud over den teoretiske baggrund finder du også praktiske eksempler og ressourcer, 
der kan være med til at udvikle din egen undervisning.
Vores håndbog er produceret af deltagerne i det Erasmus+ finansierede projekt, GATE:VET, 
med henblik på at dele den indsigt og de resultater, som vi har opnået gennem vores arbejde 
med projektet.


