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Agenda

§ Præsentation og introduktion 
§ Teoretisk rammesætning

o Game based learning og designtænkning
o Naturfagsdidaktisk forskning

§ Naturfagsforløbene
o Erfaringer særligt fra de to første forløb i naturfag  

§ Et spadestik i dybden fra forskningen
o Kvalitative delstudier 
o Nogle resultater: dialog, tilpasning af forløb og lærernes 

agency

Alle forløb til naturfag er på
Min Uddannelse – og bliver
åbent tilgængelige
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GBL21 : Spilbaseret læring i det 21. århundrede

§ 2019-2022 - 38 skoler (19 indsats + 19 kontrol) spredt over landet
§ Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, KP, UCL, UCN og VIA
§ Støttet fra Innovationsfonden https://gbl21.aau.dk/
§ Anvende Design Thinking i kombination med digitale og analoge 

spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, 
modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt. 

§ Disse kompetencer er eksempler på 21st century skills,
o bl.a. betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres 

kommende samfundsliv…

https://gbl21.aau.dk/
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Udvikling og forskning (Designbaseret + 
interventionsforskning)

Udviklingsfasen 2017-18 Interventionsfasen 2019-21
o Udvikling af 2 x 4 forløb til hhv. dansk, 

matematik og naturfagene, 5.(6.)klasse og 7.-
(8.) klasse

o Pilotering: Multiple data, video, observation, 
interview, evalueringsskemaer …..

o redesign baseret på inputs

o Workshops: Konsulenter og lærere (og 
med observation)

o Afprøvning på skolerne
o Pre- og post data, 21st. century skills, 

fagforståelse mm
o En række kvalitative delstudier
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Spilbaseret læring og spildidaktik
§ Game-based learning, gamification, læringsspil…Tonsberg,2019; KVAN 2019 

§ Spilbaseret læring i GBL21
o IKKE læringseffekt fra bestemt spil
o del af didaktiske tænkning – gamification handler om spilelementer i den eksisterende

didaktik
o eleverne spiller, analyser spil, designer spil og designer i spil

§ To internationale reviews:
o divers række af spiltyper og læringstænkning - MEN spil med design-tænkning ser ud

til at rumme (det største) potentiale Qian & Clark, 2016 

o Spil i science: Bruges mere til begrebslæring end problemløsning Li & Tsai  2013 

§ ”...learners becoming in a sense designers” Gee 2008 

o Identitet, co-design, strukturerede udfordringer, Just-in-time information, Situeret 
konstruktion af mening

§ Spil som meningsfulde udfordringer Hanghøj, 2019; Anseth, et al, 2018 

o populære og engagerende, ideer og designs til fremtidens uddannelser
o ikke en magisk løsning til at engagere eleverne
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Tonsberg, 2019: DIGITALE SPIL I UNDERVISNINGEN:
FRA HURTIG MOTIVATION TIL MENINGSFULD LÆRING 
https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/90/Asterisk90-s18-21.pdf

https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/90/Asterisk90-s18-21.pdf
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§ Design-tænkning Cross, 1982  - nu relateret til 21st century skills
§ Spil-forskning fokuserer ofte på problemløsning og mindre på 

kommunikation, samarbejde og kreativitet Qian and Clark 2016 

o Der er dog anden forskning – også i DK kontekst – der kobler DT til 
kollaborativ ideation og digital fabrikation – i løsning af komplekse 
udfordringer Smith, Iversen & Hjorth 2015; Hjort, 2019

Designtænkning
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Undersøgelsesspørgsmål 
(udviklingsfasen)

§ Hvilke principper  for at designe spil-relaterede 
læringstilgange til naturfag kan identificeres baseret på 
den nyeste forskning?

§ Hvordan kan disse principper anvendes og oversættes i 
fire konkrete undervisningsforløb til grundskolen (hhv. 5.-
6. og 7.-8. klasse)?
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GBL forløb til naturfagene

§ Review: Spil bruges mest til læring af begreber – ikke i så høj grad koblet 
til problemløsning Li & Tsai 2013 

§ GBL til naturfagene: autentiske udfordringer Edelson 2001; LiU et al 2014

§ Undersøgende faglige dialoger Law & Ching-Huei 2016

§ IBSE, engineering, designtænkning (forskelle, ligheder?) Lewis, 2006

o Pragmatisk - kendte traditioner indenfor naturfagsdidaktik 
o Internationalt fx 5E model
o Som i IBSE er målet med designtænkning (DT), at eleverne med hands-on og 

minds-on understøttes til bedre forståelse, og anvendelse af faglige 
begreber

o Prototyper er centrale i DT ligesom i engineering
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Fællesfaglige fokusområder
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FN verdensmål

● https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


1.

2.

3.

4.4.A

4.B
Den 
bæredygtige 
by – et 
naturfagligt 
rollespil

Eleverne indgår i et rollespil, hvor de er 
fløjet ud på en øde ø, hvor de sammen 
med 100 andre mennesker skal bygge 
en bæredygtig by fra bunden af (design) 
De får at vide, at de er udvalgt til sørge 
for at byen får mad og energi. 

Under hele forløbet skal de lave 
videodagbog som “confession-box”. 
Desuden øvelser med “beslutningsjam” 
og “100 ideer på 10 minutter”.  Input 
om bæredygtig energi og 
madproduktion er med i stilladseringen
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Tre eksempler – og erfaringer fra 
afprøvning af de to

1. Elevernes design af brætspil relateret til 
det globale vandkredsløb

2. Bæredygtigt fiskeri i Nordsøen (TAK til Keld 
Conradsen fra VIA)

3. Den bæredygtige by (Ian Rubeck Stenz)
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Elevernes design af brætspil relateret til 
det globale vandkredsløb
§ Udfordring:

o I skal designe et brætspil med regler, spilmekanikker, der er beskrevet, som fx 
hvordan man vinder mm, og I skal lave en spilleplade. Spillet skal være en del af 
en informationskampagne om rent drikkevand lokalt og globalt, dvs. spillet skal 
præsenteres for og afprøves af ”andre”, det kan være klassekammerater, andre 
elever på skolen og/eller forældre. Spillet skal naturligvis handle om at vide noget 
om vandets kredsløb, men dem der spiller, skal også være aktive, og gøre noget. 

§ Benspænd
o En del af spillet skal handle om åbne spørgsmål, der lægger op til at 

foreslå løsninger på udfordringer. 
o Der skal være opgaver/udfordringer i spillet, der både er rettet 

mod VIDE, KUNNE, GØRE og HANDLE SOM BORGER. 

§ Udforskning: Arbejde med faglig materiale om vand
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Designlog – til eleverne
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Erfaringer fra afprøvning
§ Generelt:

o Godt med VIDE, KUNNE, GØRE, HANDLE SOM BORGER - ellers fakta 
spørgsmål 

o De klasser, der har anvendt designlog, har oplevet god stilladsering
o Selve det at designe spillet kan komme til at overlejre det faglige 
o Nogle savnede fagligt materiale på Min Uddannelse

§ Lærer 5 klasse:
o God oplevelse..interesserede elever.. haft forældrene til at afprøve de færdige spil

§ Lærer 7 klasse:
o de elever, som fagligt er rigtig dygtige buldrer derudaf, med kreative ideer og fede 

tilgange til et spil, og hvordan den faglige viden kan præsenteres/arbejdes med i 
deres spil, imens de elever som er fagligt udfordret, søger at "springe over hvor 
gærdet er lavest” ..lave så minimalistisk et spil som muligt. Motivationen ..er 
allerhøjest hos de fagligt dygtige. Dog er motivationen også høj hos de fagligt 
svage…
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Spilleaften med forældre
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Det har været et dårligt 
år for torskene i 
Nordsøen. Alle fisk i søje
”H” er døde

Det har været et dårligt 
år for torskene i 
Nordsøen. Alle fisk i 
række 4 er døde

Splilleplade, brikker
Lykkekort

Bæredygtigt fiskeri i
Nordsøen

“Tragedy of the commons” 
problemstilling
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§ MEN – start med spillerunde uden at eleverne har info om dette!!
§ En gruppe elever er et land, hver runde tager hvert land et antal fisk
§ Lykkekort, der enten tilføjer eller fjerner fisk (svarer til tilfældige 

miljøpåvirkninger på torskebestanden)
§ Spilleder (lærer) kender genvækstskema og fylder op
§ Nye spilrunder hvor landene forhandler 
§ Eleverne designer foldere om andre ‘tragedy of the commoms’

Ufordring:
Nordsøen er et fiskeområde, som deles af fiskere fra flere lande. Hvis alle 
fiskere kun tænker på sig selv og fisker så mange torsk som muligt, vil det 
føre til overfiskeri. Det er sket flere gange i historien både i Nordsøen og 
andre steder. Overfiskeri af torsk er et eksempel på overudnyttelse af en 
fælles, fornybar ressource, som kaldes ”Tragedy of the commons”: Hvis 
man ikke kan finde ud af at samarbejde om ressourcen, taber alle (”en 
tragedie”). I skal i spillet samarbejde om, at designe løsninger/regler, for 
at få et bæredygtigt fiskeri. I skal desuden være med til at skabe 
opmærksomhed om andre ”Tragedy of the commons” problemstillinger. 
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§ Nogle citater (UCL):
o Spille spillet igen – kom hurtigt ind på at de skulle have aftaler….vidste måske 

ikke umiddelbart at det var kvoter ……de var fire lande …må de store lande 
fiske mere end de små? …de var inde omkring konsekvenser …..

o Faglige begreber var overfiskning, kvoter, bæredygtighed og ikke mindst hvad 
for nogle lande der ligger omkring Nordsøen

o Folderen: synes de var 
rigtigt spændende …..

o Problem at det stadig 
handler om at vinde 

§ Lokal tilpasning: En 
skole havde kontakt til 
en fisker, og eleverne 
var igang med at 
dissekere torsk….
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Eksempler på procesfacilitering



Anden information

Et spadestik fra forskningen -
kvalitativt baserede delstudier

1) Litteraturstudier
2) Observation/video ved pilotering og implementering 
3) Interview med fokus på lærer-perspektiv (elevperspektiv 

undersøges i andre delstudier) 
§ Hvilke didaktiske principper kan identificeres i relation til 

(re)design og iværksættelse af spilrelaterede, design-tænknings 
aktiviteter på skolerne?

§ Hvilke erfaringer fremhæver lærerne fra arbejdet med GBL21 
spilbaserede design aktiviteter?
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Udvikling af didaktiske principper baseret 
på observation

§ Hanghøj, Skott, Nielsen & Ejsing-Duun, 2019: Developing Design 
Principles for Game-related Design Thinking Activities.

§ https://www.researchgate.net/publication/334193359_Developing_Design_Principles_for_Game-
related_Design_Thinking_Activities

https://www.researchgate.net/publication/334193359_Developing_Design_Principles_for_Game-related_Design_Thinking_Activities
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Lærer-perspektiv

§ Hanghøj, Nielsen, Scott & Ejsing-Duun, 2020: Teacher Agency and Dialogical 
Positions in Relation to Game-Based Design Activities

§ https://www.researchgate.net/publication/344338751_Teacher_Agency_and_Dialogical_Positions_in_Relation_to_Game-
Based_Design_Activities

§ Hvad er lærernes erfaringer? 
o Hvordan positioner de sig selv dialogisk?
o Hvordan udøver de agency?

§ Interviews
o muligheder og udfordringer (åbent) + input til de didaktiske principper og om DT
o Analyseret tematisk Braun & Clarke, 2006

§ Teoretisk ramme 
o Dialogiske positioneringer: ”Dialogical Self Theory (DST)” Akkerman & Meijer, 2011

o Læreres agency Biesta,  Priestley,  &  Robinson,  2017;  Priestly,  Biesta & Robinson, 2015.

Ø Agency er ikke en individuel kapacitet - udfoldes i et samspil og i en kontekst

https://www.researchgate.net/publication/344338751_Teacher_Agency_and_Dialogical_Positions_in_Relation_to_Game-Based_Design_Activities
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Resultater: Tre temaer
1. Lærerne tilpasser forløbene – relateret til elevbehov – det skal være 

meningsfuldt for eleverne (faglige “krav” nævnes dog også)
o at have børnebrillen på…
o understøtte elevernes møde med det faglige
o …de sidder og gør det …de mærker ligesom på egen krop…
o …man skal selv ind og styre som lærer….

2. Lærernes positionering af sig selv som (dialogiske) facilitatorer i 
elevernes proces
o som facilitator af elevernes aktive udforskning
o som fagspecifik facilitator
o som proces-facilitator i designsituationer 

3. Deltagelse i forskning som lærer - mulighed for at være co-creator i 
processen 
o Fidelity position versus udviklings-position
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Diskussion/konklusioner
§ Fælles tilpasning på skolen giver ejerskab - professional agency – det er 

dog svært for nogle lærere/på nogle skoler i en presset tid 
o lærerne italesætter forskelle i, hvordan ”man er” i projektet som lærer
o er det leder eller lærerbeslutning af være med? 

§ Når det fungerer bedst kan lærernes fælles arbejde med lokal 
tilpasning bliver en driver i deres mediering af relation mellem 
eleverne (faglig og social identitet) og det faglige indhold, så indholdet 
opleves meningsfuldt af eleverne Gee, 2008

o nogle lærere fremhæver netop rollen som med-/videreudviklere – at det giver 
energi også i kollegagruppen, at skolen er med i innovation/forskning

o MEN der er også deltagere, der foretrækker mere grydeklare forløb

§ Lærernes fremhæver særligt muligheder når spillene kobles med faglig 
dialog

§ Der henviser mere til at eleverne bliver aktive udforskende med faget 
end til designtænkning i sig selv
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Deltagere i GBL21 projektet:
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