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- Bag om samarbejdet

- Undervisningsperspektiv

- Publikum kan afprøve spillet

- Hvordan spillet virker

- Spørgsmål

Indhold



Hvem er jeg?

●  Uddannet MSc. Medialogi

● Research Assistent, Aalborg 
Universitet v/ Hendrik Knoche

Forskning:

● Data visualisering

● Interaction Design

● Gamification

https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/medialogi
https://vbn.aau.dk/da/persons/137891


Hvad er “Infektionsdetektiven”?



Interaktivt Spil OpgavearkWebsite

Infektionsdetektiven er en åben undervisningsresurse (OER), som består af..



Ansvarsområder:
- C-19 Forudsigelse
- C-19 Modeller
- C-19 Dashboards
- Offentlig dissemination

Specialitet:
- Interaktivitet og Multimedier
- Data Visualisering
- Storytelling

(Funded by the Novo Nordisk Foundation)



Spilleren skal flytte forstørrelsesglasset til at søge efter og isolere mennesker og bryde smittekæderne.





Prøv Infektionsdetektiven

5 minutter Link bliver sendt i chat

Publikum Aktivitet



Samarbejde: Fra spil til undervisningsspil

Vi skulle bruge en vurdering og identificering af 
den undervisningsmæssige værdi i  spillet.

Derfor startede samarbejdet med Majken.



Undervisningsperspektiv



Elever fra mellemtrinnet fik mulighed for at prøve og 
kommentere på spillet.

○ 3. Klasse: “Hvis nu ikke man tror, det er så alvorligt, så kan man se 
på spillet, hvor hurtigt det faktisk går." 

○ 4. Klasse: "Hvis starten er dårlig, så går det helt bersærk. Hvis man 
holder det nede, er det nemt at holde nede."

○ 5. Klasse: "Det giver ingen mening, at de bare ligger der i bunker i 
ambulancen."

Indtryk fra klasseværelset



Læringsmål

Eleven... 

● kan bruge Infektionsdetektiven som en model for 
smittespredning.

● kan diskutere modellens styrker og svagheder.

● kender koncepter relateret til smittespredning, såsom 
kontakttal.

● kan fremsige og diskutere faktorer der påvirker 
smittekontrol.

● kan bruge kontakttallet til at vurdere hvorvidt en epidemi 
udvikler sig mod en positiv eller en negativ retning. 



Opgavearkene

4 Kapitler

● En model for smittespredning (45 min)

● Isolering (45 minutter)

● Kontakttal (45 minutter).

● Teststrategi (90 minutter).



Hvordan Spillet Virker



Statistik

https://rehab.shiny.create.aau.dk/infektionsdetektiven-analysis/


Infection Detective bruger en gasmodel til at simulere smittespredning.



Befolkningsdensitet..

Mekanismerne i Infektionsdetektiven

“Agent-baseret” simulation giver mulighed for at 
manipulere alle parametre.

Også parametre vi ikke kan kontrollere i den 
virkelige verden.

Testrate..

Smittedistance..

Smittefrekvens..



Hhvor mange er på banen? (density)
Hvornår tager infektionen overhånd? (tærskel)

Hhvor lang tid går der indtil vaccinen er her? (tid)

Hvor ofte spreder infektionen sig? (frekvens)

Hvor mange mennsker er inficieret fra start? (antal)

Hvad definerer et niveau?



Samarbejde i Fremtiden

Oplæg ifb. Forskningens Døgn 24/4

Digitale Kompetencer for Kreative Hjerner

● Vi har udviklet gratis online kurser i 
digitale kompetencer.

● Få inspiration til hvordan man kan 
bruge medieteknologi til at udfolde 
kreativitet.

APRIL 2021 EFTERÅR 2021

Flere midler til interaktiv modellering

● Udvikling i samarbejde med skoler i 
Nordjylland og LABStem Nord.

● Give elever et “mikroskop” til at 
arbejde med data de selv samler i den 
fysiske og digitale verden.

● Vi leder efter skoler, og 
samarbejdspartnere (Kontakt os!)

https://forsk.dk/arrangorprofiler/aalborg-universitet/digitale-kompetencer-for-kreative-hjerner
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Tak!

Besøg:
infektionsviden.aau.dk/en/

Kontakt:
biho@create.aau.dk 

http://infektionsviden.aau.dk/en/
mailto:biho@create.aau.dk

