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Abstract
This thesis is based upon empirical material collected in Denmark with the aim to investigate the
role of the teacher when using The School at Play-methods. The School at Play primary consists of
two methods. They use a variety of elements from both game based learning to create a three
weeks teaching plan and gamification in an attempt to frame the environment of the classroom.
One of the methods combines commercial games and game dynamics as a pedagogical tool in
formal learning contexts, in order to increase the students’ interest in learning. The main purpose
of the method is to stage the teaching, so that the students feel that they get better at solving the
academic assignments when they play the games. At the same time the students become better
players when they learn the academic assignments. The other method, called The Classroom
Game, is not connected to a specific subject, but is game based on social skill game that can be
used at any time in the class. The game is intended to help the teacher and students establish the
desired classroom and working environment, while at the same time boosting student motivation
and creating a focus on positive conduct. The empirical data consist of personal interviews with six
teachers and classroom observations in three different classes. Three of the teachers teach Danish
in 3rd or 5th grade (age 9-12) and the other three teachers teach Mathematics in 3rd, 5th or 6th
grade (age 9-13). The teachers learned the School at Play-methods participating in the two times
three-week project: "School at Play - Learning and inclusion through games and game dynamics"
funded by the Egmont Foundation which took place in the years 2015-2017 on four different
schools.
Based on the collected empirical material and game theories the thesis seeks to answer the
following research question: How does the teacher’s role appear when using The School at Playmethods and what are the most significant fundamentals in this connection
The primary findings indicate that a playful approach is important when using The School at Playmethods and that both methods require ongoing work in and outside the classroom. In the
Classroom Game this refers to a) adjusting the virtues so that it matches the needs and
experiences from the classroom, b) inviting students to debate and define the virtues and the
relevant rewards c) facilitating the playful aspects of the game activity and the balance of the
game mechanics by providing meaningful verbal feedback and d) continue to award points. When
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integrating commercial computer games into the subject this refers to being open to new
combinations between the commercial computer games and the subject and thereby contributing
to evolving the teacher’s professional and digital competences.
When the commercial computer games are being integrated into the classroom, the quality of the
schools technical equipment also affects whether the teacher’s role will be focusing on solving
technical problems or guiding and helping the students. The teacher’s role when using The School
at Play-methods is influenced by and created together with the students, the other teachers, time
for preparation and the feeling of time pressure, the accessible technology as well as the teacher’s
estimation, knowledge of practice and didactic competencies.
When integrating The School at Play-methods, it is important that the teacher establishes
ownership of the methods, so the teacher is able to renew the methods when connecting it to
practice with regards to the method standards. In that way the method will be working for the
teacher instead of the teacher working for the method. I have identified these roles as the Game
Leader and the Judge or Referee. Which of the two teaching roles the teacher will enter is not
predetermined and can vary over time depending on how the teacher works with the methods.
The Judge or Referee uses games as they are. This role focuses on compliance of the virtues and
has difficulties with connecting the game to the subject, since the game is as it is. The Game
Leader focuses on the activity that the students and the teacher create together and thereby lets
the students have influence and ownership, both through dialog, the game elements and positive
recognition of the student conduct. The Game Leader has a playful approach towards the game
and seems by the findings to be the preferable role for the teacher when working with The School
at Play-methods.
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1. Indledning
Spilindustrien er i løbet af et par årtier blevet den dominerende form for underholdning (Rigby &
Ryan, 2011, s. XI), og spilindustriens omsætning har for længst oversteget filmindustriens
(Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 13; Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 103). Der spilles i dag mere
end 400 millioner timer om dagen på verdensplan (Andersen, 2013, s. 135) og digitale spil er i dag,
og har over en længere periode på de sidste 15 år, været en integreret del af børn og unges
legekultur. Egenfeldt-Nielsen og Smith argumenterer for, at dette bør betragtes som et stort
potentiale for at skabe entusiasme for undervisningen hos eleverne, hvis spil blot inddrages på
den rette måde (Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 13+145). Dette speciale vil omhandle
lærerens rolle, når spil og spilelementer inddrages i undervisningen, med udgangspunkt i
virksomheden Skolen i spil og de lærere, der var med i forskningsprojektet Sæt skolen i spil.
Inden for folkeskolen er der kommet et øget krav om inddragelse af nye moderne teknologier i
undervisningen, og samtidig er der kommet et stigende krav om at kunne differentiere
undervisningen, så alle elever udfordres på hvert deres niveau (Binderup, Jørgensen, &
Rasmussen, 2013, s. 7). Indkøb af ny teknologi er i sig selv blevet et symbol på en moderne skole,
uanset om den pædagogiske praksis er gearet til at kunne benytte den. Indførelsen af teknologien
i praksis giver nye muligheder og byder på både glæde og frustration. Dette skyldes bl.a.
usikkerhed omkring teknologiens funktionalitet og lærerens didaktiske kompetencer i at benytte
den nye teknologi (Binderup, 2013, s. 9-10). Spil kan være med til at understøtte elevers forskellige
læringsstrategier og præsentere elever for indhold på en ny måde, der appellerer til flere sanser
på én gang (Binderup, 2013, s. 21). Hverken spil eller teknologi kan dog erstatte læreren, og begge
dele stiller krav til lærerens didaktiske kompetencer, før det kan bruges på en sådan måde, at det
bidrager til at understøtte den enkelte elevs læreprocesser (Binderup, 2013, s. 11).
Den seneste undersøgelse, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet omhandlende IT i
folkeskolen, er fra 2009, og her konkluderede de, at lærerne primært anvender IT som et
supplement til den ’almindelige undervisning’ og kun i mindre grad til at understøtte fagspecifikke
læringsmål i de enkelte fag. Derudover påpeger undersøgelsen, at der er behov for at udvikle
lærernes kompetencer inden for dette felt, således IT bliver anvendelsesorienteret og integreret i
de enkelte fag (Danmarsk Evalueringsinstitut, 2009, s. 7-8). I en ph.d. afhandling fra 2016 om
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inkluderende klasse- og læringsledelse pointeres det også, at det er vigtigt, at lærernes
kompetenceudviklingsforløb foretages med den lokale kontekst som udgangspunkt, så lærerne
kan koble det nye, de lærer, sammen med deres konkrete praksis (Molbæk, 2016, s. 185). En
virksomhed, der arbejder med at udvikle lærernes kompetencer ved brug af IT og spil i
undervisningen, er Skolen i spil. Virksomheden har indtil nu lanceret to koncepter, der begge
arbejder med, hvordan kommercielle computerspil og spilelementer kan benyttes til at engagere,
skabe rum for læring og udvikle elevernes kompetencer. Det ene koncept omhandler brugen af
kommercielle computerspil som en meningsgivende kontekst for læringen, og det andet koncept
omhandler brugen af pointgivende dyder i undervisningen til at skabe et positivt klassemiljø.
(Skolen i spil, 2016A). Denne opgave har til formål at undersøge lærerens rolle og hvilke
kompetencer, foranstaltninger og rammer, der har betydning, når Skolen i spil-metoderne
inddrages i undervisningen, hvilket har ledt frem til nedenstående problemformulering:

1.2 Problemformulering
Hvordan fremtræder lærerens rolle ved brug af Skolen i spil-metoderne, og hvad
bliver særligt centralt i denne forbindelse?

1.3 Fremgangsmåde i opgaven
I indeværende opgave vil jeg starte med i kapitel 1.4 at præsentere virksomheden Skolen i spil og
deres to overordnede metoder, da det er disse metoder, der er udgangspunktet for
undersøgelsen. Til at undersøge problemformuleringen har jeg foretaget seks interviews hos seks
forskellige lærere og observeret i alt 16 undervisningstimer hos tre forskellige lærere. Mine
metodologiske overvejelser vil derfor efterfølgende blive præsenteret i kapitel 2.1 og 2.2, så
ståstedet for undersøgelsen tydeliggøres gennem videnskabsteoretiske overvejelser og den
metodiske fremgangsmåde. Metodeovervejelserne der ligger til grund for valg af interview og
observation, samt de valg der er foretaget i brugen af disse metoder, vil i det følgende kapitel 2.3
blive præsenteret for at skabe gennemsigtighed i undersøgelsen. Derpå følger et redegørende
kapitel om motivation, leg, spil og gamification samt et oprids af forskellige pointer og
diskussioner, der er om brugen af spil i undervisningen. Kapitel 3 er således baggrunden for den
efterfølgende analyse af den indsamlede empiri. Analysen af det indsamlede datamateriale i
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kapital 4 vil starte med en kort beskrivelse af informanterne i kapitel 4.1 for at give en introduktion
til datamaterialet. Efterfølgende vil fire forskellige temaer blive gennemgået med udgangspunkt i
datamaterialet og teorier om lærerrollen og udvikling af lærerens kompetencer. Det første tema i
kapitel 4.2 om ’lærerens rolle’ og det sidste kapitel 4.5 om ’udvikling af lærerens kompetencer’
omhandler begge både klassespillet og inddragelsen af kommercielle computerspil. Mens kapitel
4.3 om ’integrering af kommercielle computerspil i undervisningen’ kun omhandler inddragelsen
af kommercielle computerspil og kapitel 4.4 om ’klasseledelse’ kun omhandler klassespillet. Til
sidst vil opgaven runde af med at svare på problemformuleringen i konklusionsafsnittet og i
perspektiveringen udvide disse pointer ift. mulige videre undersøgelser.

1.4 Skolen i spil
I indeværende kapitel vil jeg først beskrive baggrunden for virksomheden Skolen i spil, der baserer
sine metoder på spilbaseret læring, og derpå redegøre for deres to overordnede koncepter:
Klassespillet og Inddragelsen af kommercielle computerspil til at skabe en meningsgivende ramme
for undervisningen. Dette skal tilsammen give en indføring i specialets genstandsfelt. Inddragelsen
af kommercielle computerspil indeholder tre undertitler, idet dette koncept primært består af tre
elementer.
Tomandsvirksomheden Skolen i spil blev stiftet i 2015 af Tore Neergaard Kjellow, der er uddannet
pædagog, og Stine Melgaard Lassen, der er uddannet folkeskolelærer (Kjellow, 2016A). Inden
virksomheden blev stiftet, har de to virksomhedsejere sammen haft en specialklasse på en skole i
Skanderborg kommune siden 2011. Brugen af papirrollespil, kommercielle computerspil og
elementer fra spilbaseret læring har gjort det muligt at øge antallet af elever fra fire til otte og
samtidig øge elevernes sociale og faglige færdigheder (Skolen i spil, 2016B). I marts 2015 modtog
Skolen i spil i samarbejde med Aalborg Universitet og professionshøjskolerne VIA og UCC 4,2
millioner kroner til forskningsprojektet sæt Skolen i spil. Projektets formål er at undersøge,
hvordan brugen af kommercielle computerspil og spilpædagogik kan øge elevernes læring og
trivsel på fire folkeskoler i fagene dansk og matematik. Projektet varer to år, og i denne periode er
der to interventionsforløb, først på skole C og D og derefter på skole A og B. De 16 udvalgte lærere
fra de fire skoler deltager i fire kursusdage og afvikler to undervisningsforløb af hver tre ugers
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varighed (Kjellow, 2015). Til indeværende undersøgelse er det lærere fra dette projekt og deres
erfaringer med brug af metoderne, der vil være i fokus.

Klassespillet
Klassespillet har fokus på miljøet i klassen og de sociale færdigheder, som læreren gerne vil
fremme hos eleverne. Der opsættes tre dyder, som der er et ønske om, at eleverne skal blive
bedre til. Derudover er der yderligere to særlige dyder, der ikke er fastsat til noget bestemt, til når
eleverne gør noget godt eller særligt godt, der ikke er en del af de eksisterende dyder. Dyderne
”[…] skaber tydelighed i klasserummet og synliggør for eleverne, hvad der forventes af dem”
(Skolen i spil, 2016A). De er et positivt fokuspunkt og værktøj for læreren til at rose og anerkende
eleverne for deres indsats, så der opnås en bedre stemning i klassen, samtidig med at læreren kan
give eleverne streger, når disse dyder efterleves. Det er læreren, der til fulde bestemmer, hvornår
der skal roses og gives streger. Stregerne gives på et ark på væggen, og de repræsenterer en intern
valuta kaldet ’virtue points’, altså point for opfyldelsen af dyder, hvilket kan benyttes til at købe
forskellige forudbestemte goder. Både dyderne og goderne, som stregerne kan veksles til, kan
udformes af læreren alene eller i samarbejde med eleverne (Skolen i spil, 2016A). Gennem ros og
anerkendelse arbejdes der med elevernes narrativer og med at give nye ting status. Der tages
udgangspunkt i en anerkendende og positiv psykologisk tilgang, ved at rose i stedet for at skælde
ud (Skolen i spil, 2014).
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Billede 1: Klassespillet med dyderne og stregesystemet, samt hvad stregerne kan indløses til fra
Sæt skolen i spil-projektet.

Billede 2: Klassespillet hvor eleverne er inddelt i grupper og der kan gives streger bordvis fra Sæt
skolen i spil-projektet.
12

Inddragelse af kommercielle computerspil i undervisningen
Eleverne spiller typisk det kommercielle computerspil en til to timer om ugen (Skolen i spil, 2014).
Der tages udgangspunkt i lærerens undervisningsplan til at finde det eller de rette spil, der kan
understøtte de i forvejen planlagte læringsmål, så læreren selv med hjælp fra konsulenterne fra
Skolen i spil, skaber undervisningsforløbet (Skolen i spil, 2016A). Det kommercielle computerspil er
med til at give en kontekst til det faglige indhold og herved give det faglige indhold betydning. Det
skal fungere som en meningsgivende kontekst for læringen og som motivation for det faglige, idet
jo bedre eleven bliver til spillet, jo dygtigere bliver han eller hun til det faglige og omvendt. I stedet
for at regne med pærer og bananer, kan det fx være mængden af liv og skade på monstre, som
spillet lægger op til at der kan beregnes på, når eleverne skal lære at regne med brøker (Skolen i
spil, 2014). Gennem spillets evne til at fange og engagere spilleren, skabes der en meningsfuld
ramme for læringen, hvor læringen bliver en del af legen (Rigby & Ryan, 2011, s. 143). Derudover
kan inddragelsen af computerspil give mulighed for at udfordre eleverne forskelligt, samtidig med
at de arbejder inden for det samme emne (Bundsgaard, 2009, s. 30). Til at skabe differentieringen
af opgaver mellem eleverne inden for det samme emne, benyttes der tre forskellige elementer,
som vil blive bekrevet i de efterfølgende afsnit: 1) computerspil, 2) opgaveark og portalopgaver og
3) progressbar.
Computerspil

Kommercielle computerspil kan deles op i mange forskellige genrer eller kategorier, men oftest
falder spillet inden for en af fire genrer: actionspil, adventurespil, strategispil eller simulationsspil.
Det enkelte spil kan dog indeholde flere genrer og der kan være forskellige overlap mellem
forskellige elementer i et spil, fx sandkasse som ’minecraft’ eller ’Sims’ der blot indeholder et
univers spilleren kan bygge i, men uden at der en mission, et mål eller en måde at vinde spillet på.
(Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 94-96; Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 29-30).
Et spil alle skolerne har brugt i det første spilforløb og nogle af lærerne også anvendte i det andet
spilforløb er Torchlight 2. Det handler i Torchlight 2 ligesom i så mange andre fantasy og rollespil,
ikke kun om at dræbe monstre og samle guld, men i høj grad også om at løse opgaver og være en
del af en fælles identitet (Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 131). Torchlight 2 kan ud fra de fire genre
beskrives som et actionspil, der består af et stærkt konkurrenceelement, hvor spilleren hele tiden
skal forbedre sine evner i at ligge en strategi og styre karakteren, så fjenden kan besejres. Det er et
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’First Person Shooters’ spil hvor spilleren enten alene eller sammen med andre skal besejres en
fjende (Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 94-96; Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 29-30).

Billede 3: Screenshot fra spillet Torchlight 2 (DurmaPLAY).
En lærer fra projektet har efterfølgende anvendt spillet Civilisation V i understøttende
undervisning, hvoraf seks undervisningstimer er blevet observeret. Det er et tur-baseret
strategispil, hvor spilleren og computeren skiftes til at foretage træk ud fra den strategi de ønsker.
Her er fokusset for spilleren at kunne administrere ressourcerne rentabelt gennem sin strategi og
de strategiske mål spilleren og spillet sætter. Spilleren er leder af en lille befolkning, og det er
muligt at gå i flere retninger og benytte forskellige strategier for at vinde spillet. Spillet starter
4000 år før vor tidsregning og som spillet bevæger sig frem, rykker det frem i tiden og lige sådan i
udviklingen og opfindelsen af nye teknologier (Rigby & Ryan, 2011, s. 55).

Billede 4: Screenshot fra spillet Civilisation (Wikipedia, 2016).
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Opgaveark og portalopgaver

Til at skabe sammenhæng mellem det faglige skolearbejde og de kommercielle computerspil
benyttes portalopgaver. Portalopgaver er en del af et opgaveark og kan indeholde tre typer af
opgaver. Der er tale om 1) almindelige opgaver fra den bog der arbejdes med på faget, 2) opgaver
fra bogen der kombineres med spillet og 3) opgaver som kun tager udgangspunkt i det faglige og
spillet. De opgaver som har forbindelse til spillet betegnes portalopgaver. Læreren laver tre
niveauer inden for opgavearkene, der alle indeholder en udvikling fra 0 % til 150 %, hvor 100 % er
det læreren forventer, at eleven kan lave. Hvor mange opgaver og hvor lange eller hvor svære
opgaverne er, afhænger af hvilket niveau eleven er placeret på. Idealet er, at alle elever, med
opgavearkenes niveauinddeling, udfordres på det niveau, de er på. Opgavearkene bidrager således
til, at eleven kan se en udvikling og progression, samt at eleven kan se et mål og en ende på
forløbet (Skolen i spil, 2014). Balancen mellem udfordringer og ’kunnen’ er et vigtigt element både
inden for spil og læring, hvor der stræbes mod at finde en god balance mellem kedsomhed og
stress. Den gode balance består i at have kompetencer til at kunne noget, at udvikle allerede
erfarede kompetencer og at lære nye kompetencer, således eleven eller spilleren forbliver
engageret og motiveret (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 98-99).
En måde at arbejde med undervisningsdifferentiering på kan være at give ekstra opgaver til
henholdsvis de dygtigste og de svageste, men ofte oplever eleverne at de ikke arbejder med det
samme (Bundsgaard, 2009, s. 22). Dette er også noget der påpeges fra tidligere erfaringer, Skolen i
spil er stødt på, inden de udviklede deres eget koncept (Skolen i spil, 2014). En af Danmarks
førende IT-didaktikere Jeppe Bundsgaard forslår derfor, at lærerne i stedet arbejder med IT-støttet
udfordringsdifferentiering. Her tages der gennem brug af IT fat i et tema, hvor eleverne så
udfordres og støttes forskelligt i arbejdet med dette tema (Bundsgaard, 2009, s. 22). Gennem
Skolen i spils koncept om at bruge kommercielle computerspil som den meningsgivende ramme,
danner computerspillet et tema for den læring der skal finde sted som er ens for alle elever.
Differentieringen sker herefter i form af opgavearkene, hvor de faglige udfordringer differentieres
til de enkelte elevgrupper i form af tre forskellige niveauer. Herved differentieres udfordringerne,
ligesom Bundsgaard taler for, fremfor at differentiere undervisningen.

15

Billede 5: Opgaveark fra ’Sæt skolen i spil’ projektet. Øverst er målet for forløbet gennem opridset
og efterfølgende er opgaverne eleven skal lave noteret.

Billede 6: Et opgaveark, hvor opgaverne er inddelt i ’Main Quests’ der skal laves først for den
pågældende uge, og ’Side Quests’ hvor eleven efterfølgende selv kan vælge hvilken opgave eleven
ønsker at lave, fra ’Sæt skolen i spil’ projektet.
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Billede 7: Eksempel på portalopgaver fra ’Sæt skolen i spil’ projektet fra spillet ’Black and White 2’.
Progressbar

Efterhånden som eleverne arbejder og bliver færdig med de forskellige opgaver, fremkommer
deres progression både på progressbaren på deres opgaveark, som løbende udfyldes med krydser,
og ved at eleverne flytter deres navn på en stor progressbar der hænger inde i klassen (Skolen i
spil, 2016A).

Billede 8: Progress fra ’Sæt skolen i spil’ projektet.
Progressbaren benytter herved et klassisk spilelement, hvor elevens eller spillerens progression
gøres tydeligt ved at nå til det næste level. Når forskellige tydelige milepæle opnås, kan det være
med til at give følelsen af at handle, mestre noget nyt og give mulighed for at se en udvikling og
herved opnå en tilfredsstillelse (Rigby & Ryan, 2011, s. 146+148).
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2. Metodologi
I de følgende underordnede kapitler vil jeg i kapitel 2.1 redegøre for undersøgelsen og opgavens
videnskabsteoretiske grundlag, samt i kapitel 2.2 redegøre for den metodiske fremgangsmåde for
indeværende undersøgelse. Disse overordnede overvejelser og redegørelser for undersøgelsens
grundlag vil efterfølgende blive konkretiseret i kapitel 2.3, hvor nærmere overvejelser i forbindelse
med anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview og det kvalitative observationsstudie til
indsamling af empiri vil blive fremstillet. Kapitlerne er inddraget i opgaven for at gøre
undersøgelsens ståsted og udgangspunkt tydeligt og for at gøre undersøgelsen så gennemsigtig
som mulig.

2.1 Videnskabsteori
Undersøgelsen tager, på baggrund af det emne jeg gerne vil undersøge i opgaven, primært
udgangspunkt i den fænomenologiske videnskabsteori og sekundært udgangspunkt i den
hermeneutiske videnskabsteori. ”At betragte de sociale forhold som ting indebærer at arbejde ud
fra, at vi ikke på forhånd ved, hvad ’tingen’ eller fænomenet er, men at vi skal forsøge at definere
det igennem, hvordan fænomenet viser dets iboende ydre egenskaber” (Jensen & Christensen,
2009, s. 191). ’Lærerens rolle ved brug af Skolen i spil-metoderne’ kan betragtes som et fænomen,
der i indeværende opgave kommer til udtryk gennem interviewpersonens udtalelser i det
kvalitative forskningsinterview, og herved bliver den fænomenologiske tilgang aktuel for
nærværende undersøgelse. Hermeneutikken kommer til udtryk gennem undersøgelsens
gennemgående fortolkende karakteristika i både de kvalitative interviews og i analysen af det
indsamlede datamateriale. Kernen i hermeneutikken er fortolkning – fortolkning af noget og af en
mening – samt at komme til en forståelse af menneskelig aktivitet, som i dette tilfælde omhandler
en forståelse af lærerens rolle ved brug af Skolen i spil-metoderne. Disse to tilgange vil derfor blive
redegjort for i de to efterfølgende afsnit.
Fænomenologi

Fænomenologien beskriver fænomener, hvilket vil sige det, der umiddelbart viser sig for
bevidstheden. Det er altså en fremtrædelse af noget for nogen. Verden kan ikke skelnes fra
bevidstheden og omvendt, da det aldrig er muligt at træde ud af verden (Hyldgaard, 2006, s. 3941). ”Fænomenologien insisterer på, at det mest videnskabelige udgangspunkt er at medtænke
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subjektivitetens medkonstruerende rolle i den videnskabelige proces frem for at negligere den i
objektivitetens navn” (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2010, s. 190). Fænomenbegrebet et
centralt begreb inden for fænomenologien, der er genstandens egen fremtrædelsesmåde, hvilket
varierer alt efter de forståelsesstrukturer der anskuer fænomenet (Zahavi, 2005, s. 127-128+131134). Fænomenologien ønsker at beskrive fremfor at forklare og analysere, og herved undersøge
essensen af fænomeners væsen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Den centrale ambition i
fænomenologien er at belyse fænomener, som de er i sig selv, og herved lade fænomenet tale og
søge at gå bagom de forståelsesstrukturer, stereotyper og fordomme der eksisterer og tillægges
fænomenet (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2010, s. 186+205).
Det kvalitative forskningsinterview er velegnet til at give en indsigt i en persons livsverden og de
oplevelser personen har af forskellige fænomen i personens liv (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s.
32; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 17). Det vil i specialet blive benyttet til at give et indblik i
interviewpersonernes opfattelse af at bruge Skolen i spil-metoderne, og hvad der opleves som
essentielt i denne forbindelse. Det kvalitative forskningsinterview ”[…] peger på en interesse for at
forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive den verden, som den
opleves af subjekterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter
den som” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 48). Det fundamentale i denne metode bliver hermed
førstepersonsperspektivet, der er et af de centrale elementer i fænomenologien. Det centrale i
fænomenologien er ikke hvad den objektive virkelighed indeholder eller består af, men den måde
virkeligheden forstås og opfattes på (Zahavi, 2005, s. 128-130). Interviewpersonens livsverden
bliver i interviewet sat i fokus, da det er ud fra livsverdenen, at mennesket gør sig erfaringer og
forstår omverden: ”Livsverdenen er den verden, vi kender og møder i hverdagslivet. Det er den
verden, som den fremtræder for os i en direkte og umiddelbar oplevelse forud for, at vi reflekterer
eller teoretiserer over verden” (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s. 31). I fænomenologien
arbejdes der således, med hvordan mennesker oplever livsverdensfænomener, mens
hermeneutikken, som præsenteres i det næste afsnit, beskæftiger sig med fortolkninger af
meninger (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 35).
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Hermeneutikken

Det kvalitative forskningsinterview kan dog ikke kun benyttes, som fænomenologien fremhæver,
til at beskrive noget, men også til efterfølgende at fortolke betydningen af de beskrevne
fænomener (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). Hermeneutikken vil i specialet blive benyttet til at
forstå og fortolke interviewpersonernes opfattelse af at bruge Skolen i spil-metoderne og hvad der
bliver centralt i denne forbindelse. ”Af hermeneutikken kan kvalitative forskere lære at analysere
deres interview som tekster og for eksempel se ud over her og nu i interviewsituationen og lægge
mærke til den kontekstuelle fortolkningshorisont, som historie og tradition udgør” (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 81). Hermeneutikken har dog også nogle forbehold, da fortolkningen og
forståelsen afhænger af subjektets egne fortolkninger (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 51). De
forskellige lærere kan således have forskellige fortolkninger af, hvordan det er at benytte Skolen i
spil-metoderne, og det er mugligt at andre subjekter ville fortolke datamaterialet anderledes end
det fremstilles i dette speciale. I både det kvalitative interview og det kvalitative
observationsstudie spørges der til og stræbes der efter at betragte specifikke og deskriptive
situationer og handlinger, mens de overordnede forståelser er op til analysen.

2.2 Metodisk fremgangsmåde
Idet sammenhænge mellem lærerne, eleverne og brugen af computerspil, samt interaktioner i
klasserummet, er dét, jeg ønsker at undersøge i dette speciale. Har jeg til indeværende opgave
valgt en kvalitativ tilgang, da kvalitative metoder netop er velegnede til at undersøge og forstå
komplicerede sammenhænge og interaktioner (Dahler-Larsen, 2010, s. 17). Her er formålet ikke at
reducere menneskelige fremtoninger, fænomener og handlinger til kausale mekanismer, men i
stedet søges intentionaliteten i menneskelige handlinger, tanker og følelser (Karpatschof, 2010, s.
418). Jeg har valgt både at anvende det kvalitative forskningsinterview og det kvalitative
observationsstudie som metode, da jeg vurderer, at disse tilsammen bedst kan besvare
problemstillingen. De to metoder kan supplere og korrigere hinanden, ved på den ene side at give
et indblik i det, der finder sted i praksis gennem observationerne, og ved på den anden side at give
et indblik i lærerens opfattelse, forståelse og tanker om brugen af Skolen i spil-metoderne. Ved at
benytte flere metoder kan det give en bredere forståelse for emnet, (Gjøsund & Huseby, 2000, s.
67) og kan hermed danne et fundament for mere velbegrundede argumenter i analysen, samt
være med til at højne validiteten i undersøgelsen (Pedersen, 2012, s. 122-123).
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Antallet af interviews og observationer har dog et pragmatisk grundlag. Idet det afhang af, om de
tidligere involverede lærere i Sæt skolen i spil-projektet anvendte eller skulle anvende nogle af de
tidligere lærte metoder fra projektet i deres undervisning i den periode, jeg indsamlede empiri.
Derudover afhang det også af, hvorvidt de havde tid og lyst til at medvirke til interviews. Ved
komplekse emner, der kan have flere vinkler, er det nødvendigt at observere flere gange eller over
længere tid (Gjøsund & Huseby, 2000, s. 35), derfor observerede jeg så meget, som det praktisk
var muligt. Selvom det på nogle af skolerne kun var få gange, så argumenterer Martin Pedersen i
bogen Deltagerobservation for, at få observationer stadig er af yderst vigtig karakter og bør
opprioriteres (Pedersen, 2012, s. 127).
I brugen af det kvalitative forskningsinterview og det kvalitative observationsstudie benyttes et
mikroperspektiv i undersøgelsen, idet der forsøges at finde svar ud fra, hvordan individer handler
med hinanden og taler om deres virkelighed (Olesen, 2001, s. 14). Begge metoder er udtryk for en
induktiv tilgang, hvor der arbejdes inden for et bredt fokusområde for gennem datamaterialet at
lade nogle kategorier komme til syne i de mønstre, tegn og tendenser der udspiller sig (Nielsen,
2013, s. 36). I analysen af datamaterialet vil der derimod være tale om et konstruktionsarbejde,
idet der hele tiden vil være en vekselvirkning mellem det åbne induktive datamateriale og de
forudbestemte deduktive teorier og begreber (Olesen, 2001, s. 12-13).
Via Skolen i Spil og Aalborg Universitet har jeg fået kontaktoplysninger på de lærere, der i efteråret
2015 var med til projektet Sæt Skolen i Spil. Dette har givet mulighed for at kontakte dem og
spørge om muligheden for at observere og lave interviews og om tilladelse til at se og anvende det
allerede indsamlede datamateriale. Der var i alt 16 lærere med i projektet, og det har været muligt
at få kontakt til 15 af dem. Heraf var der 14 lærere, som gav tilladelse til, at jeg måtte se og
anvende det allerede indsamlede materiale. Det at give det tidligere datamateriale et andet og nyt
fokus er en styrke, idet de to undersøgelser måske kan berige hinanden med forskellige
fortolkninger (Pedersen, 2012, s. 123). Derudover er det tidligere indsamlede videomateriale med
til at give mig en bedre forståelse af emnet og konteksten, hvilket kan være med til at højne
kvaliteten i de interviews jeg har foretaget (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s. 37). Datamaterialet
er dog produceret med et fokus på elevens læring og trivsel, og dette gør, at meget af materialet
ikke har været brugbart for denne undersøgelses fokus på læreren og lærerens rolle. Der har også
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været en del optagelser med meget baggrundsstøj, hvor det har været svært at fornemme, hvad
der sker og siges. Desuden er der en del stemmer, som jeg ikke kan genkende, eller ikke ved hvem
tilhører, og derfor ved jeg ikke, hvilken baggrund mange af lærerne på optagelserne fra
kursusdagene har eller hvilken skole de kommer fra. Dette har skabt udfordringer i
transskriptionen af datamaterialet, og derfor har jeg blot indikeret lærere jeg ikke ved hvem er,
eller hvor de kommer fra, med et ’L’. De andre lærere er indikeret med et bogstav for den samme
skole og et tal for at kende forskel på lærerne fra den samme skole. Lærerne fra skole A hedder
således A1, A2 osv., mens lærere fra skole B hedder B1, B2 osv. og ligeledes med skole C. Det
varierer også, hvad der er lydoptagelser fra, og de ’huller’ der fremkommer i bilagene fx på
kursusdagene og i interviewene med lærerne før og efter forløbet med Sæt skolen i spil, er
primært mangler fra det udleverede datamateriale, men der er også enkelte optagelser, som ikke
er medtaget, fordi de ikke var relevante for analysen. Jeg har anvendt samme grad af anonymitet
som angivet i Sæt skolen i spil-projektet, men da skolernes navne fremgår i projektbeskrivelsen,
vurderer jeg, at det er på grænsen for at være muligt at lave en fuld anonymitet af eleverne,
lærerne og skolen, som projektet lover, se bilag 1, men jeg har bestræbt mig på dette ved ikke at
beskrive skole A, B og C enkeltvis.
Otte af lærerne fra projektet har endvidere indvilliget i et interview, hvoraf én dog undervejs i
processen er blevet sygemeldt, og én senere i processen er holdt op med at svare. Det har derfor
dannet grundlag for seks interviews. Disse lærere kommer fra tre af de i alt fire skoler, der var med
i projektet. Skolerne ligger i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland og på Sjælland. Ingen på skole D
ønskede at deltage i indeværende undersøgelse. Hos to af lærerne fra projektet og en ny lærer på
skole B har det desuden været muligt at observere deres undervisning, idet de har anvendt nogle
af de metoder eller dele af koncepterne som de lærte i Sæt skolen i spil-projektet. Hos B1 og hos
hans kollega B5, der har klassen til dansk, har jeg observeret henholdsvis syv matematiktimer, to
læsebånd og fire dansktimer med fokus på anvendelse af klassespillet i en 7.klasse. Derudover har
A2 anvendt spillet ’Civilisation V’ i understøttende undervisning med pigerne i 6. klasse, og her har
det været muligt at observere seks undervisningstimer.
I de tilfælde hvor det har været muligt både at observere og interviewe en lærer, har jeg først
observeret timerne, hvor koncepterne fra Skolen i spil har været anvendt og til slut i forløbet har
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jeg foretaget interviewet. Dette har den fordel, at der inden det kvalitative forskningsinterview er
opbygget et vokabular og en vis fortrolighed og forståelse mellem læreren og mig, samt at
interviewets kvalitet øges, idet observationerne udgør en frugtbar baggrund for interviewet. Jeg er
dog også opmærksom på den ulempe, at jeg kan blive for integreret i feltet og herved idyllisere
eller sympatisere med det (Pedersen, 2012, s. 125-127), men da jeg har valgt en passiv
deltagerrolle og kun har observeret en begrænset del af undervisningen, vurderer jeg ikke, at
dette har påvirket datamaterialet betydeligt.

2.3 Indsamling af datamateriale
Interview

Jeg har valgt at benytte det kvalitative forskningsinterview, da en af fordelene er at det giver
mulighed for at få et indblik i den interviewedes perspektiv, da samtalen som metode er en af de
bedste måder til at tage del i den andens tanker. ”Gennem samtaler lærer vi andre mennesker at
kende og får noget at vide om deres oplevelser, følelser, holdninger og den verden, de lever i”
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 17). Dette giver et udgangspunkt for at karakterisere lærerens rolle
ud fra lærernes beskrivelser og det de fremhæver. Det kvalitative forskningsinterview har desuden
en høj grad af fleksibilitet ift. fx spørgeskemaet, og derudover er det godt til at få mange detaljer
og nuancer frem (Bjørndal, 2013, s. 100-101). Mennesket undersøges her som et subjekt, der
handler og skaber meninger, og ikke som et objekt, der mekanisk er styret af kausale love (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 19).
En ulempe ved interviewet er til gengæld, at det kvalitative forskningsinterview tager meget tid
både før, under og efter, og derfor er det ofte kun muligt at interviewe et begrænset antal
personer. Desuden kan informanten blive påvirket af den, der interviewer og ofte har informanten
et ønske om at behage intervieweren ved at fortælle, det han eller hun tror, intervieweren ønsker
at høre (Bjørndal, 2013, s. 100-101).
Ideelt set foretages der interviews indtil, der opnås et mætningspunkt, hvor nye interviews ikke
længere giver ny information, hvilket ofte resulterer i et stort antal interviews, men det er også
muligt at benytte en strategisk afvejning, hvor antallet af interviews afhænger af, hvor mange
informanter det er muligt at få adgang til, og hvad der er realistisk at kunne nå at gennemføre
inden for tidsrammen (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s. 32). Jeg har i denne opgave benyttet en
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strategisk tilgang til antallet af interviews, da antallet af informanter begrænses af lærere, der har
været med i forskningsprojektet og ønskede at medvirke i et interview.
Semistruktureret interviewguide

Jeg har til undersøgelsen valgt at bruge et semistruktureret interview. Dette har jeg valgt ud fra, at
jeg har et klart fokus for interviewet i form af at undersøge informanternes oplevelser af at
benytte Skolen i spil-metoderne. Jeg har valgt en struktur og nogle spørgsmål til at guide samtalen,
så materialet fra de forskellige interviews bliver inden for det samme fokus og herved mere
sammenlignelige på tværs af de forskellige interviews. Det semistrukturerede interview giver
samtidig mulighed for fleksibilitet ift. at kunne gå i en særlig retning, når informanten deler
oplevelser og information undervejs, således at informantens stemme, livsverden og vigtige
erfaringer og oplevelser kan komme til udtryk (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s. 34-37; Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 185-186; Bjørndal, 2013, s. 102). Til interviewet har jeg gjort brug af en
interviewguide, se bilag 2. Guiden er en blanding af overordnede temaer, som jeg ønsker at
komme omkring, og konkrete spørgsmål jeg kan benytte i interviewet.
Spørgsmålene i interviewguiden kan kategoriseres inden for forskellige typer af spørgsmål, så som
spørgsmål om adfærd, holdninger og værdier, følelser, kundskaber, sansemæssige oplevelser og
baggrundsspørgsmål (Bjørndal, 2013, s. 105). Jeg har valgt at starte med baggrundsspørgsmål, da
disse er lette for informanten at besvare, og herved løsner det op for den opstillede situation og
får informanten i tale (Bjørndal, 2013, s. 107). Præcis hvilke spørgsmålstyper jeg har benyttet,
fremkommer i interviewguiden i bilag 2. Jeg har inden interviewet bestræbt mig på at stille så
tydelige, utvetydige og ikke ledende spørgsmål som muligt, samt at stille spørgsmål i kronologisk
tidsrækkefølge (Bjørndal, 2013, s. 105-107; Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 89). Alt efter
interviewets fremgang varierer det dog, hvornår og hvordan de forskellige spørgsmål præcis er
blevet stillet. Løbende i interviewet har jeg yderligere benyttet mig af opfølgningsspørgsmål
(Bjørndal, 2013, s. 107) ift. uddybninger, afklaringer, præciseringer, opfordringer til at fortsætte og
opsummeringer, for at sikre at jeg har forstået det fortalte korrekt.
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Optagelse og transskribering

Til registrering af interviewet har jeg valgt at benytte mig af en diktafon, så jeg har bedre mulighed
for at være til stede i interviewet og lytte til det informanten fortæller fremfor at skulle skrive
notater imens. Derudover giver det en mere fuldstændig og mere nøjagtig gengivelse af, hvad der
er blevet sagt, da det er muligt at fange meget mere med lydfilen end på notesblokken. Undervejs
og kort tid efter har jeg noteret forskellige indtryk ifm. interviewet ned (Bjørndal, 2013, s. 108).
Alle interviews er som forskerne Steiner Kvale og Svend Brinkmann foreskriver (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 183) startet med en kort introduktion, hvor informanten er blevet informeret
om formålet med interviewet, tidsperspektivet for interviewet, hvad optagelserne skal bruges til
og anonymitet, på nær interviewet med B1, hvor jeg glemte at nævne at alt vil blive anonymiseret.
Der er mange former og måder et interview kan foregå på, men jeg har valgt foretage alle
interviews ansigt-ansigt, idet jeg vurderer, at der ikke er være en fordel i at gøre det elektronisk
eller på skrift, da emnet ikke er særligt følsomt og da interviewpersonerne ikke befinder sig uden
for landets grænser eller i et ikke tilgængeligt område (Tanggaard & Brinkmann, 2010A, s. 30+36).
Jeg har mødtes med lærerne ude på deres arbejdsplads og ved en enkelt informant hjemme hos
hende, da hun var på barsel. Næsten alle steder er interviewet foregået i et lukket lokale, så
afbrydelserne foregik på et minimum og herved skabte rum for at informanten kunne berette om
sine erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 37; Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 86). På nær
C1 og B1 hvor rummet var et tilstødende lokale til lærerværelset, der næsten var aflukket bortset
fra henholdsvis en dør det ene sted og i toppen det andet sted, men da det stadig var meget
afgrænset vurderer jeg ikke at det har haft afgørende betydning for interviewets pålidelighed.
Transskriberingsmetoden afhænger af, hvad udskriften skal bruges til (Gut, Fuglsang, & Rimdal,
2011, s. 116). De kvalitative forskningsinterviews i denne undersøgelse skal danne grundlag for
udviklingen af relevante kategorier af lærerrollen ifm. brug af Skolen i spil-metoderne. Derfor er
betoning af ord, små pauser, enkelte gentagelser, følelsesudtryk og små fyldord ikke
transskriberet, da det er selve indholdet i informanternes beskrivelser, forståelser og oplevelser
fra og af praksis der er i fokus (Gut, Fuglsang, & Rimdal, 2011, s. 116). Transskribering er en
fastfrysning af noget ellers levende, dynamisk og kontekstuelt, og derfor vil mange elementer og
detaljer forsvinde, idet først oplevelsen og interaktionerne kun gøres til levende ord på diktafonen
og efterfølgende reduceres til blot at være tekst ved transskriberingen. Jeg har selv transskriberet
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alle interviewene for at sikre anonymitet og for at få en dybere forståelse af materialet (Tanggaard
& Brinkmann, 2010A, s. 43).
Observation

Observationsstudier er valgt som en af to metoder i dette speciale til indsamling af empiri. Den er
valgt for at give et indblik i den kontekst, som læreren befinder sig i, og hvordan handlinger
forekommer i relation til de fysiske omgivelser og de sociale sammenhænge. Dette er vigtigt da
konteksten har en indvirkning på menneskets ageren, som ikke på samme måde kan komme til
udtryk i et interview (Gulløv & Højlund, 2010, s. 345). Observationsstudiet kan således give et
indblik i et felt der hvor den praktiseres, og når den praktiseres (Jensen & Christensen, 2009, s.
81). Begrebet observation betyder at iagttage eller undersøge (Bjørndal, 2013, s. 34), og
observationsstudier fokuserer helt givet på, hvad vi kan se og derved, hvad mennesker gør, ikke
kun hvad de siger, de gør (Prosser, 2011, s. 479). Det kan derfor være en god måde at opnå en
forståelse af de usagte dimensioner, der florerer i en kontekst (Gulløv & Højlund, 2010, s. 358).
Derudover kan det give en oplevelse af selve værdien af det andre gør, men det er ikke muligt at
se, hvorfor personer handler, som de gør, eller hvad personen tænker, føler eller fornemmer
(Bjørndal, 2013, s. 49). Det er derfor vigtigt, når der observeres, at der skelnes mellem på den ene
side kontekstuelle faktorer, det der faktisk sker, og tolkninger og vurderinger på den anden side.
Så det der noteres, så vidt det er muligt, er de kontekstuelle faktorer og de faktiske begivenheder
frem for tolkninger af konteksten (Bjørndal, 2013, s. 48). Jeg har bestræbt mig på at beskrive
kontekst og handlinger nøgternt, men i kraft af, at der benyttes et fokus og sprog til at foretage
notaterne med, er en fuldstændig adskillelse af det, der sker og vurderinger ikke muligt (Jensen &
Christensen, 2009, s. 190). En af de svage sider ved observationsstudier er, at det er tidskrævende
og at længden på sin vis kan være uendelig (Bjørndal, 2013, s. 122). Mængden af observationer er i
dette speciale blevet bestemt af pragmatiske grunde ift. hvad der var muligt at observere, og hvad
der tidsmæssigt fra observatørs side var muligt at afsætte tid til.

26

Deltagelsesgrad

I denne opgave vil jeg benytte observation af første orden, da observation er det primære og
fokusset ved tilstedeværelsen i praksis (Bjørndal, 2013, s. 34). Jeg har en lav grad af deltagelse, og
observerer blot fra en stol bagerst eller ude i siden af lokalet. Jeg har en høj grad af åbenhed, da
jeg er til stede i lokalet og kort har informeret deltagerne om grunden til min tilstedeværelse
(Bjørndal, 2013, s. 50-53). Den lave grad af deltagelse kan også beskrives som ikke-deltagende
observation idet observatøren i denne tilgang befinder sig ’udenfor’ interaktionen af det, der
observeres (Gjøsund & Huseby, 2000, s. 36). Dette er valgt, da det ikke er muligt for mig, at
deltage på lige fod med hverken elever eller læreren og derved umuligt at glide ind i og blive en
del af praksis. Desuden ønsker jeg at have fokus på metodernes brug i praksis uden en
intervention. Dette vil også sige, at alle mine observationer kun er iagttagelser fra sidelinjen og
ikke oplevede erfaringer gennem egen krop og interaktion (Pedersen, Klitmøller, & Nielsen, 2012,
s. 19-20).
Fokus i observationerne

Hvad der betragtes som væsentligt i observationen, afhænger af fokusset for observationen og
herunder af graden af struktur ift. registrering. Jeg har på forhånd valgt ikke at observere alt, men
at afgrænse mine observationer til at have fokus på lærerens rolle og herunder brugen af Skolen i
spil-metoderne. Dette fokus er dog meget bredt, hvilket har givet mulighed for at være åben
overfor forhold der måtte dukke op, og som jeg ikke i udgangspunktet var opmærksom på.
Desuden kan det ikke undgås, at den erfaring, der opnås løbende gennem observationerne, vil
påvirke den efterfølgende observation (Bjørndal, 2013, s. 55-57). Til at styre og give observationen
en retning har jeg udformet tre spørgsmål (Nielsen, 2013, s. 37): 1) Hvordan bruges klassespillet
eller computerspillet, 2) hvordan interagerer læreren og eleverne med klassespillet eller
computerspillet og 3) hvad er lærerens rolle?
For at komme mere fyldestgørende rundt om fokuspunktet og mindske de blinde pletter har jeg
også løbende brugt to forskellige perspektiver. Kontekstperspektivet, hvor blikket rettes mod de
sociale sammenhænge, helheden, miljøet, de fysiske forhold, skolen som kontekst og klassen som
kontekst. Aktørperspektivet, hvor blikket retter sig imod den aktør, der er fokus på, som i dette
tilfælde er læreren: hvad er det læreren gør, retter sit blik imod og bruger sin opmærksomhed på
(Lundsgaard, 2013, s. 82-92).
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Registrering og transskribering

Til registrering af observationerne har jeg valgt at lave en semistruktureret observation, hvorved
registreringerne laves inden for det afgrænsede fokus i et skema, der strukturerer begivenhederne
i tid og beskrivelser af det, der siges og sker. Denne type skema er valgt, da det var uvist hvilke
kategorier, der ville være aktuelle fra observationens start og for at sikre en udformning af
skemaet, der gjorde det let at foretage registreringer (Bjørndal, 2013, s. 58-59+67). Til dette har
jeg benyttet den mest almindelige metode og brugt papir og pen, for ikke at vække for meget
opsigt i lokalet. Da meget information vil gå tabt i brugen af papir og pen, har jeg gjort brug af
stikord og forkortelser for at kunne nå at skrive mere ned. Til at give den bedst mulige registrering
af mine stikordsnoter og forkortelser har jeg transskriberet den samme eller den efterfølgende
dag for at have så friske og præcise erindringer om situationen som muligt (Bjørndal, 2013, s. 5355). Der sker altid en stor reduktion af data, når den kvalitative empiriindsamling går fra at være
virkelig og derved synligt med dufte, ansigtsudtryk, stemmeleje, armbevægelser og flere
dimensioner i spil, og til at være tekst (Halkier, 2008, s. 70-71).
Fejlkilder og bias

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle agerer naturligt, når de ved, at de bliver
observeret. Dette kan betragtes som en fejlkilde, da der ikke nødvendigvis opnås et naturligt
udtryk fra informanterne (Prosser, 2011, s. 485). Dog peger undersøgelser på, at denne effekt
aftager over tid (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 102; Tanggaard L. , 2012, s. 206-207). Hvad
der lægges mærke til som observatør, er dog både influeret af fysiologi, opvækst og kultur
(Prosser, 2011, s. 479). To observatører vil derfor i den samme observation formodentlig ikke
notere nøjagtigt det samme (Tanggaard L. , 2012, s. 207). Det vil ikke være muligt at notere alt
ned, og derfor vil der ske en udvælgelse ift., hvad jeg som observatør med specialets emne for øje
finder væsentligt (Bjørndal, 2013, s. 55), hvilket også kan betragtes som en usikkerhed ift.
reliabiliteten. Observatøren er kun til stede i en begrænset periode, og det der finder sted før,
imellem og efter observationerne, er derfor ikke muligt at tage i betragtning (Tanggaard L. , 2012,
s. 208). Derudover kan der lægges for stor vægt på adfærd og handlinger i et her og nu øjeblik ift.
deres betydning i et mere langsigtet perspektiv (Jensen & Christensen, 2009, s. 187).
Observationer er herved aldrig neutrale, men de er tæt forbundet til observatøren og den
sammenhæng eller kontekst der observeres i, og der vil altid være noget observatøren ikke ser –
altså have blinde pletter (Nielsen, 2013, s. 12-13). Ved at erkende og være opmærksom på at disse
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forskellige fejlkilder er det første skridt allerede taget ift. at reducere deres fremkomst og
indflydelse (Gjøsund & Huseby, 2000, s. 68).
Etiske kodekser – Anonymitet og informeret samtykke

Jeg har i opgaven og i indsamlingen af det empiriske datamateriale, bestræbt mig på at sørge for
at jeg opfyldte både rettighedsetikken, ved at indhente de formelle informeret
samtykkeerklæringer vedrørende anonymitet og forskningens omdrejningspunkt, og
omsorgsetikken, ved at være opmærksom og tilstede i interviewet på både personen og de
informationer der blev givet (Brinkmann, 2010, s. 433-439). Jeg har, som det er muligt at læse i
bilag 3, givet informanterne en kort introduktion til omdrejningspunktet for mit speciale, men ikke
yderligere uddybet detaljerne i projektet. Dette har jeg gjort både for at gøre projektet
overskueligt for deltagerne og for ikke at påvirke deltagerne for meget, så de ikke justerer deres
adfærd og udsagn ift. det, de forventer, jeg gerne vil høre (Kristiansen, 2012, s. 223).
Til at bevare informanternes anonymitet har jeg i feltnoterne ikke anvendt nogen navne på
hverken lærere, elever eller skoler. I startbrevet til informanterne har jeg bedt om deres
informerede samtykke, både til at se og anvende de data som Aalborg Universitet allerede har
lavet og til at kunne foretage ny dataindsamling i form af interviews eller observationer. Jeg har
kun indhentet samtykke fra lærerne, da det er dem, der er i fokus i dette projekt, men elevernes
forældre har tidligere ifm. projektet Sæt skolen i spil, givet tilladelse til, at der kunne foretages
observationer, se bilag 1.
Kodning af de kvalitative forskningsinterviews

Kodningen af de kvalitative forskningsinterviews og observationsstudierne er sket ud fra en
blanding af Concept-driven coding og Data-driven coding, således at der i kodningsprocessen har
været en bevægelse frem og tilbage mellem de to metoder (Gibbs, 2007, s. 224-226). Conceptdriven coding og Data-driven coding beskrives på dansk som begrebsdrevne koder, hvor der
arbejdes deduktivt, og datadrevne koder, hvor der arbejdes induktivt (Tanggaard & Brinkmann,
2010A, s. 47). Det betyder, at kategorierne der fremkommer i analysen, både har været
forudbestemte og er et resultat af selve undersøgelsesarbejdet.
Concept-driven coding tager sit afsæt i undersøgelsens teorigrundlag, og kategorierne er her
bestemt ud fra de faktorer, der er i spil inden for feltet. Dette indbefatter fx kategorierne tid,
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hvornår og hvordan der gives streger i brugen af klassespillet og hvilke brugerkompetencer
lærerne har ift. at anvende det tekniske udstyr. Samtidig har jeg også benyttet data-driven coding
undervejs i analysen af datamaterialet. Herved har jeg været åben overfor, at der kunne opstå nye
kategorier og at tidligere fastlagte kategorier kan brydes op og inddeles i underkategorier, tilføjes
eller ændres i deres betydning. Et eksempel på dette er begrebet spillederrollen og hertil dens
modsætning dommerrollen som opstår ud fra datamaterialet, og begrebet retfærdighed der i
analysen ændres til at omhandle begrebet balance i stedet for. Ved både at benytte Conceptdriven coding og Data-driven coding har jeg forsøgt at arbejde inden for et bestemt perspektiv,
men uden at være teoristyret (Klitmøller, 2012, s. 177).
Gyldighed, gennemsigtighed og genkendelighed

I den kvalitative undersøgelse kan der argumenteres for, at begrebernes validitet, reliabilitet og
generaliserbarhed bedre dækkes af begreberne gyldighed, gennemsigtighed og genkendelighed
(Tanggaard & Brinkmann, 2010B, s. 489-491). Hvad disse begreber dækker over ift. det kvalitative
forskningsinterview og observationsstudier, vil jeg behandle i dette afsnit.
Validitet er et spørgsmål om, hvorvidt der undersøges det, der er intentioner om at undersøge
eller der tror der undersøges. Dette indbefatter også om dataindsamlingen er så omfattende og
tilstrækkelig, at der kan hæftes tillid til undersøgelsen så den dermed kvalificeres som gyldig.
Denne gyldighed kan betragtes ud fra et moderne og positivistisk videnskabsideal, hvor viden
betragtes som et 1:1 spejl af verden, der ofte udtrykkes i tal. Gyldighed kan dog også betragtes ud
fra et postmoderne ideal, hvor det er kohærensorienterende og pragmatiske kriterier, der danner
gyldighed for viden, hvilket vil være udgangspunktet for dette speciale. I det postmoderne ideal
bliver viden en social konstruktion, der ikke produceres i et socialt vakuum, men hvor gyldighed
opstår, når modstridende fortolkninger diskuteres (Tanggaard L. , 2012, s. 202-203). Viden er ikke
bare ude i verden og kan samles sammen i en lille kurv – al viden har en fabrikant, en der har
produceret det og al skabt viden er herved en social handling. ”Alle metoder og
forskningsinstrumenter vil altså forme de spørgsmål, der kan stilles, og den resulterende
fabrikation af fakta” (Tanggaard L. , 2012, s. 205). Viden bliver situationsbestemt og er forbundet
til det sociale, historiske, kulturelle, institutionelle, sproglige og bevidstheden (Dahler-Larsen,
2010, s. 91). Den kvalitative undersøgelsesform lægger sig op af det ideografiske videnskabsideal i
den pluralistiske årsagsforklaring, hvor situationen er unik men også sammenlignelig (Karpatschof,
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2010, s. 409-416). Det bliver et spørgsmål om vægten af argumenterne for bestemte resultater, og
om disse hænger sammen med de metoder og teorier der er anvendt. I observationsstudier drejer
validiteten eller gyldigheden sig om, i hvilket omfang observationerne faktisk afspejler de
fænomener, der er i fokus i undersøgelsen, og om dataproduktionsprocessen, analysen af data og
afrapporteringen er troværdig og velargumenteret (Tanggaard L. , 2012, s. 202-203).
Reliabilitet angår i klassisk betydning, om en undersøgelse er beskrevet tilstrækkeligt og præcis
nok til, at en anden forsker kan udføre den sammen undersøgelse. Men et felt kan ændre sig over
tid og de relationer, der opstår forsker og felt imellem kan variere. Den ene forsker kan ikke blive
til den anden forsker, og derfor er det ikke muligt at gentage observationsstudier eller interviews
præcis på samme måde. Derfor omhandler reliabiliteten i kvalitative studier gennemsigtighed, en
nøje beskrivelse af forskningsdesignet og detaljerede beskrivelser af omstændighederne i felten
ved observation. Der er herved en tæt kobling mellem validitet og reliabilitet i kvalitative
undersøgelser (Tanggaard L. , 2012, s. 203-204).
Målet med det kvalitative forskningsinterview og observationsstudiet er ikke at kunne generalisere
forskningsresultaterne til alle inden for det pågældende forskningsfelt (Kjær, Pedersen, &
Kristiansen, 2011, s. 75), men derimod mere at beskrive genkendelige mønstre (Tanggaard &
Brinkmann, 2010B, s. 489-491). At kunne komme med en overordnet generalisering for hvordan
alle lærere arbejder med metoderne i Skolen i spil, er derfor ikke målet i denne undersøgelse. Det
er derimod målet at kunne give et indblik i hvordan der arbejdes med metoderne, og hvilke
elementer og kategorier, der er i spil i denne sammenhæng.
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3. Indledende teori til leg, spil og gamification
I de følgende kapitler vil teori om leg, spil og gamification blive præsenteret. Jeg vil indlede med at
præsentere, hvad det er i spil, som er med til at skabe motivation, da de kommercielle
computerspil i højgrad inddrages hos Skolen i spil til at skabe en motivation hos eleven for det
faglige stof. Herunder bliver begrebet ’sjov’ aktuelt, og de behov og elementer der skaber dette.
Efterfølgende vil jeg i kapitel 3.2 redegøre for leg, derefter i kapitel 3.3 redegøre for spil og
forskellene på leg og spil, og dernæst i kapitel 3.4 redegøre for gamification og forskellen på
gamification og spil, samt redegøre for to typer af gamification. Til sidst, når jeg har dækket de
ovenfor nævnte teoriområder, vil jeg komme ind på forskellige diskussioner og overvejelser, der er
om brugen af spil i undervisningen.

3.1 Spil, motivation og sjov
Et forskningsstudie viser, at når eleven har det sjovt imens noget læres, opstår der gennem en
øget motivation en dybere forståelse, og eleven husker mere i længere tid (Rigby & Ryan, 2011, s.
145). På trods af, at sjov er hovedingrediensen i et engagerende spil, så er begrebet så bredt og
kan have så mange betydninger og måder at komme til udtryk på, at det kan være meget svært at
præcisere (Rigby & Ryan, 2011, s. 8). Hvad begrebet sjov indeholder ifm. spil, har forskerne Scott
Rigby og Richard Ryan gennem mange undersøgelser forsøgt at beskrive nærmere. ”After all, fun is
to games what water is to pools – the defining ingredient” (Rigby & Ryan, 2011, s. 8).
Rigby og Ryan argumenterer for at spil kan give dyb tilfredsstillelse, og det er denne
tilfredsstillelse, der skaber elementet af sjov og herved engagerer og motiverer spilleren for et spil.
Dette beskriver de som ’Player Experience of Need Satisfaction’ (PENS), hvilket primært består af
opfyldelsen af tre behov: 1) kompetence, 2) autonomi og 3) relaterethed gennem betydnings- og
meningsfulde handlinger (competence, autonomy og relatedness). Denne teori er skabt på
baggrund af 30 års forskning i menneskelig motivation, mental sundhed og næsten syv år specifikt
inden for spil. Efter at have undersøgt 20.000 spillere fandt de frem til, at videospil var mest
succesfulde, sjove og engagerende, når de tre nævnte behov blev tilfredsstillet. Det vil sige: 1) når
spillerens kompetencer udviklede sig, således at han eller hun blev i stand til at klare nye
udfordringer og situationer, 2) når spillerne oplevede, at de forskellige valg og handlemuligheder
faktisk har en effekt på det resultat, de ønskede at opnå, samt 3) når det, de gjorde, var
meningsfuldt og havde en betydning for andre. ”Simply put, when these needs are satisfied, we
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experience positive feelings and are more motivated to engage in those activities that satisfied us.
When these needs are thwarted, we feel our energy and motivation wane” (Rigby & Ryan, 2011, s.
10). De tre iboende behov har forskningen over en lang periode undersøgt, og her har de fundet
ud af, at opfyldelsen af disse behov har en positiv effekt på læring, sundhed og engagement (Rigby
& Ryan, 2011, s. 139-140+145). ”The mistake is to believe that the ingredients of enjoyment and
learning were ever different in the first place” (Rigby & Ryan, 2011, s. 148).
I de følgende tre underafsnit vil der enkeltvis blive redegjort nærmere for de tre behov, da det er
disse elementer der skaber motivation og engagement ifm. spil og læringsprocesser - og herved
bliver disse behov vigtige at være opmærksomme på i brugen af Skolen i spil-metoderne i praksis
og lærerens rolle i denne forbindelse.
Kompetence – Mestring

Opbygning af kompetencer inden for videospil kan være udformet på mange måder, men primært
omhandler de at spilleren mestrer noget ved fx at kunne finde den rette vej, besejre fjenden i et
skydespil, løse en gåde, en udfordring eller et mysterium eller vinder den endelige Boss battle i
slutningen af banen, og herved er det efterfølgende muligt at komme videre i spillet (Rigby &
Ryan, 2011, s. 22-29). Alle disse dele skaber oplevelsen af at blive udfordret og af at mestre eller
kunne noget i et løbende loop. Så det svære bliver nemt, og derved opnår spilleren følelsen af
kompetence – at være i stand til en handling, som ikke var muligt, da processen startede. Det at
kunne mestre noget, dygtiggøre sig inden for et felt og løbende se, opleve og fornemme denne
fremgang, er en klar motivationsfaktor inden for computerspil, men også inden for mange andre
områder (Rigby & Ryan, 2011, s. 36). Der skal desuden være en tilpas balance mellem, hvor svært
og hvor nemt spillet er. Så spilleren ikke skræmmes væk af de krav, der stilles til spillerens
kompetencer og færdigheder, men samtidig heller ikke så spilleren keder sig, fordi udfordringerne
er for lette (Sørensen & Jessen, 2000, s. 42-43). Det at lykkedes er meget motiverende, og det er
derfor rigtig vigtigt, at eleven i så høj grad, som det er muligt, bliver udfordret på sit niveau, og at
der er en passende balance mellem elevens kompetencer og de faglige krav (Haugstad, 2014, s.
43). Ved at opdele det faglige felt i tre niveauer, som der lægges op til i opgavearkene fra Skolen i
spil, giver det større mulighed for, at den enkelte elev rammes på sit faglige niveau og hermed
bliver motiveret og får succesoplevelser.
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Autonomi – Handlekraft

For at et spil kan fungere godt kræver det at spildesigneren afgiver noget kontrol eller nogle
beslutninger til spillerne. ”The more control the player feels he has, the more satisfying the game
experience is” (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 107). Mange børns fascination af computerspil er
knyttet til det at spille, altså den aktive og betydningsfulde handling de udfører, der kan være
forbundet med konkurrence, nysgerrighed og udfordringer - der i nogle tilfælde til sidst kan føre til
gennemførelsen af spillet. Spillet giver børnene autonomi, handlemuligheder, valg,
medbestemmelse, frihed og medskabelse, og handlekraft bliver herved det centrale element for
drivkraften for computerspillet (Sørensen & Jessen, 2000, s. 41-45). Spilleren er således skaber og
medskaber af den historie, der udspiller sig i computerspillet (Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 90).
Dette er dog også en udfordring for læreren eller spildesigneren, idet han eller hun ikke har den
fulde kontrol og derfor må være villig og indstillet på, at der kan være flere mulige udfald inden for
de opsatte regler (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 107). Studier inden for uddannelsesområdet har
vist, at når elever føler, at læreren støtter deres autonomi, frem for at føle at de bliver
kontrolleret, er der et større vedvarende engagement hos eleverne, bedre fastholdelse af
læringen, og samlet set en følelse af velvære hos eleven. Derudover er der en sammenhæng
mellem elevernes engagement og præstation ift. lærerrollen – de mest engagerede og bedst
præsterende elever har lærere, der er ledere og forstår, lytter, giver råd og støtter eleven i
modsætningen til autoritære lærere (Rigby & Ryan, 2011, s. 41).
Relaterethed – Betydnings- og meningsfulde handlinger

At et spil er betydningsfuldt henviser til, at de handlinger og mål, der er i spillet, giver mening
inden for de rammer, der er. Dette er forbundet med, at spilleren føler en relaterethed til spillet
og føler sig vigtig. Hvilket sker gennem at spilleren og spillerens handlinger betyder noget, er
signifikante, bliver set og anerkendt, og ved at spillerens handlinger har en indvirkning på det, der
sker. Handlinger skal ikke være nyttesløse, men give mening og være ladet med betydning for at
skabe engagement. I computerspillet har spilleren en betydning for karaktererne, og det, der sker i
spillet og spillerens handlinger, er vigtige i spillet, da målet og missionerne i spillet ellers ikke kan
nås eller fuldføres (Rigby & Ryan, 2011, s. 68-69). Ved at benytte kommercielle computerspil
forsøger Skolen i spil at rammesætte læringen, så læringen af det faglige stof bliver
betydningsfuldt og herved skabe en kontekst, hvor fagligheden bliver relevant for eleven. Så det
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matematik eller danskfaglige der skal læres ikke bliver en meningsløs kontekst i bogen udenfor
elevens virkelighed eller hverdag, men bliver meningsfuld.
I det næste kapitel vil der blive redegjort for begrebet leg og legens særlige egenskab i form af at
skabe en særlig stemning der er både har den dybeste alvor og blot er for sjov, samt legens
sammenhæng med computerspil.

3.2 Leg
Især den hollandske kulturhistoriker, forfatteren Johan Huizinga, der i 1938 udgav bogen ’Homo
Ludens’, der er latinsk og betyder det legende menneske, var med til at sætte fokus på legen og
legens betydning og relation med og for mennesket. I bogen beskriver han, hvordan ”al
menneskelig kultur opstår og udvikler sig i leg – og som leg” (Huizinga, 1963, s. 7). Det er således
selve kulturens karakter af leg, han beskæftiger sig med (Huizinga, 1963, s. 7-8). Her pointerer han,
at legen adskiller sig fra det almindelige liv i sin placering i tid og rum, hvor legen har sin egen
betydning og sit eget forløb. Dette sker bl.a. gennem de regler og strukturer, der skaber den
illusion, som legen lever inden for, hvad enten reglerne er tydelige, italesatte, skjulte eller tavse.
Derudover er legen en fri handling, der både indeholder den dybeste alvor, samtidig med, at det,
der sker i legen, ’ikke er alvorligt ment’. Dette kan virke som en modsætning, men legen og dens
regler er ikke en bundet virkelighed og alligevel kræves det, at de ophøjes bevidst af mennesket
for at legen kan fungere. Hvad enten det er barnet, der leger ’far, mor og børn’, sportsmanden,
der yder sit ypperste i den disciplin og de regler der er her, skuespilleren, der optræder, eller
musikeren, der skaber en særlig stemning. I opførelsen af legen tegnes der en magisk cirkel, hvor
de ’alvorlige’ men ikke i virkeligheden gældende regler opstår og efterleves forskudt af tid og rum,
så længe som deltagerne og omgivelserne tillader det. Denne cirkel kan både være fysiske streger
som på fodboldbanen eller brætspillet, eller det kan være fiktive streger, der skabes i legen i
fællesskabet af de deltagere, der er med (Huizinga, 1963, s. 19-21+26-29). Alle deltagere er dog
klar over, at både reglerne og alvoren er skabt af en eller flere deltagere og kun kan finde sted,
hvis deltagerne går med på disse præmisser. ”Hvad enten man selv er troldmanden eller den
fortryllede, er man klar over bedrageriet, samtidig med at man lader sig bedrage. For man vil
gerne lade sig bedrage” (Huizinga, 1963, s. 32). Derudover er et vigtigt element i legen ’morskab’
eller, som det ville siges i dag, at det er sjovt (Huizinga, 1963, s. 11).
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Sammenhæng mellem leg og computerspil

Børn og unge sammenligner ofte computerspil med leg, idet begge dele er lystbetonet,
underholdende og lægger vægt på elementet sjov (Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 109;
Sørensen & Jessen, 2000, s. 58). Legetøj kan beskrives som et objekt, mens det, der gøres med det
er en leg, og på samme måde kan computeren og computerspillet betragtes. De er begge objekter,
der kan lede til leg, men legen opstår først i det øjeblik, at interaktionen begynder. Både dukken,
bilen og computerspillet er objekter i barnets leg, der sætter en ramme for legen og har en
betydning for, hvordan legen kan udspille sig, men ingen af dem er determinerende for, hvad der
nøjagtigt kommer til at ske, det afhænger, hvad barnet og børnene gør. Leg og spil eksisterer
således ikke i et vakuum, men påvirkes af de omstændigheder, der er, tidligere lege, indtryk og
deltagernes forudsætninger (Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 113-114). Klassespillet, hvor der
er opsat dyder, der skal skabe et godt klassemiljø, har visse lighedspunkter med legetøjet, da det
også udvikler sig og bliver til i praksis i sammenspillet mellem eleverne og læreren. Klassespillet er
en ramme for den leg, der skal foregå, men det determinerer ikke, hvad der kan komme til at ske.
I det følgende kapitel vil begrebet spil blive redegjort for og herunder også hvordan det
distancerer sig fra leg.

3.3 Spil
Spil kan defineres på mange måder, da det er et bredt begreb der dækker mange variationer og
nuancer. En definition er, at spil er et system, hvor spillere engagerer sig i en abstrakt udfordring,
der er defineret af regler, interaktion, respons, og som resulterer i et kvantificerbart resultat, der
ofte forsager en følelsesladet reaktion (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 37; Tikjøb & Gram, 2015, s.
29).
Spil distancerer sig fra leg, men samtidig er der også mange overlap og meget leg i spil, hvilket kan
beskrives som to poler med en løbende overgang imellem. Dette beskriver sociologen Roger
Caillois, hvor polen med leg karakteriseres med begrebet ’paidia’, der repræsenterer en mere fri,
udtryksfuld og improvisatorisk form, hvor der er få eller ingen regler og intet på forhånd er
planlagt, mens polen med spil karakteriseres med beget ’ludens’, der repræsenterer en mere
eksplicit regelstruktur, konkurrence og målorienteret form (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke,
2011, s. 11; Tikjøb & Gram, 2015, s. 28).
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Det er vigtigt at overveje, hvilke forventninger og tidligere erfaringer eleverne har med spil og
computerspil, når det inddrages i undervisningen og præsenteres for eleverne – så projektet ikke
blot falder til jorden, fordi brugen af begreberne spil og leg ikke stemmer overens med de
forventninger eleverne har til hvad begreberne indeholder (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 18-20).
Et spil kræver altså, at der er bestemte regler, der skal følges, og samtidig er der også en vis
uforudsigelighed, da spillerne i interaktionen har nogle valg, hvor udfaldet ikke er givet på forhånd
(Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 92). Et spil er ikke bare sjovt i sig selv, men kun gennem
interaktionen mellem spillet og spilleren optræder det sjove.
I modsætning til en film, en prædiken eller et foredrag, hvor subjektet er tilskuer og passiv, er det i
spillets verden for at spillet fungerer, ligegyldigt om det er et computerspil, brætspil eller andet, et
behov for at subjektet handler og deltager – ellers er der ikke et spil. Der er en interaktion i spil i
mellem spillet og spilleren eller spillerne, der sammen skaber en oplevelse – spil opfordrer og
tilbyder herved handlinger (Rigby & Ryan, 2011, s. 6-7).
I det næste kapitel vil jeg redegøre for gamification ved at skildre hvordan gamification og spil
adskiller sig fra hinanden, samt ved at redegøre for to typer af gamification.

3.4 Gamification
Charles Coonradt, der i 1973 oprettede konsulentbureauet ’Game of Work’ og i 1984 udgav en bog
inden for det samme emne, betragtes som forfaderen til gamification. Udtrykket ’gamification’
blev første gang anvendt i 2002 af software udvikler Nick Pelling, men det slog ikke igennem før i
2010 (Bauer, 2014, s. 26-27). Der findes mange former for gamification og ofte støder mange på
gamification i deres hverdag, men det er ikke sikkert, at det alt sammen genkendes som
gamification (Andersen, 2013, s. 135-140). Det bruges fx både inden for
kundeloyalitetsprogrammer, uddannelsessektoren, sundhedssektoren, militæret og medarbejdere
i virksomheder (Bauer, 2014, s. 7-9). Der kan være forskellige overordnede mål med at bruge
gamification inden for de forskellige arenaer, fx kunne virksomheden ønske et øget salg, reklame
eller en øget effektivitet hos medarbejderne, militæret ønske en forbedring eller finpudsning af
soldatens kompetencer og evner, og uddannelsessektoren ønske at der sker en øget trivsel og
læring hos eleverne.
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Gamification kan beskrives som brugen af spilelementer, spilbaserede mekanismer, æstetik og
spiltænkning i en ikke umiddelbar spilrelateret kontekst med baggrund i at løse problemer,
motivere, engagere og fremme læring hos de involverede deltagere (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s.
54; Andersen, 2013, s. 135; Bauer, 2014, s. 6). Gamification er i modsætning til spil ikke defineret
ved en klar begyndelse, midte og slutning med vindere og tabere. Gamification bruger blot
spilelementer, men er ikke et spil, idet det ikke har et endeligt mål. I stedet arbejdes der hele
tilden hen mod et mål, der kan være foranderligt, stort og på visse punkter uopnåeligt.
Spilelementerne skal ikke sørge for, at deltageren/deltagerne kommer i mål, men hjælpe til at
motivere dem til at engagere sig i at bevæge sig hen imod målet (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s.
56).
Forholdet mellem spilelementer, spil, leg og gamification kan illustreres gennem nedenstående
figur, hvor spil og leg er karakteriseret på den lodrette akse, mens den vandrette akse
symboliserer om hele konteksten eller dele af konteksten er henholdsvis en leg eller et spil.

Figur 1: Gamification - mellem spil og leg, et hele eller dele (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke,
2011, s. 13).
For at gamification bliver sjovt og succesfuldt, kræver det et godt spildesign, anvendelsen af flere
spilelementer, og at konteksten og autenticiteten giver mening for spilleren. Det er altså ofte ikke
nok, at noget kan defineres som et spil med fx optjening af badges til at det kan fastholde
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brugerne. I skabelsen af gamification er det derfor vigtigt at definere, hvad målet er, hvad der
motiverer målgruppen, hvordan der kan skabes en meningsfuld kontekst, og hvilke belønninger
der er mulige. Når læreren anvender gamification er det derfor vigtig, at målet er i fokus, hvilket
også gør sig gældende i brugen af klassespillet hos Skolen i spil.
To Typer af gamification

Der findes to typer af gamification: kontekstspecifikt gamification og strukturel gamification.
Hvilket angiver om gamification benyttes til at sætte indholdet i en spilkontekst, hvor spilrammen
bliver meningsgivende for indholdet, eller om gamification benyttes gennem tilførelsen af
spilstrukturer og spilelementer, men uden at det bliver rammesættende eller ’skaber en ny
verden’ for indholdet. Disse to typer vil blive beskrevet i de følgende to afsnit.
Konteksts gamification

I konteksts gamification sættes indholdet ind i et spil-set up, men det gør ikke indholdet til et spil.
Derimod tilføjes der en kontekst eller aktiviteter fra spilverden til indholdet, der skal læres (Kapp,
Blair, & Mesch, 2014, s. 55). Et eksempel på kontekst gamification er brugen af kommercielle
computerspil til at skabe en meningsgivende ramme for læringen inden for Skolen i spilmetoderne. Det indhold, der skal læres, sættes her ind i en spilramme ved hjælp af
computerspillet og portalopgaverne, hvilket er med til at give indholdet betydning, men uden det
ændrer indholdet, af hvordan der fx regnes med brøker.
De mest brugte elementer inden for denne type gamification er historier, udfordringer,
nysgerrighed, fiktive karakterer, interaktion, feedback og frihed til at fejle. ”Research indicates
that learners remember facts, terms, and jargon more easily when they learn that information in
the form of a story rather than from a bulleted list” (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 238). Dette
sker, fordi historier sætter engagement, nysgerrighed og følelser i gang og skaber derved en
meningsfuldkontekst for det, der skal læres (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 238-239).
Strukturel gamification

Den strukturelle gamification indeholder tilførelsen af spilelementer og spilstrukturer til en
sammenhæng som fx uddannelsessektoren, sundhedssektoren eller en virksomhed, uden at der
ændres ved indholdet, og uden at indholdet bliver spilagtigt eller en del af en fiktiv historie. De
mest almindelige elementer er brugen af points, badges, belønninger, leaderboards,
progressionsbarer og levels (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 55). Et eksempel på strukturel
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gamification er Klassespillet, hvor der er spilelementer, men uden at eleverne har fået en rolle,
som de skal leve sig ind i og uden at der er en gennemgående fortælling. Når de kommercielle
computerspil inddrages, benyttes den strukturelle gamification gennem progressbaren, hvor
læringen af det faglige stof tilføres et spilelement, men dette spilelement skaber kun en struktur
for indholdet og ikke en fortællende ramme for indholdet.
Tydelige mål og progression

Et vigtigt element i den strukturelle gamification er fx, at der er tydelige og specifikke mål, til at
skabe fokus og retning for spilleren og i en undervisningssammenhæng for eleven, samt at der er
en klarhed ift. hvornår dette mål er opnået. Vejen til målet er dog ikke entydigt og fast bestemt –
men der indikeres et mål, og så det er op til spilleren eller eleven at finde ud af, hvordan han eller
hun når derhen (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 224-225). Dette sker i klassespillet gennem
opstillingen af dyderne og hertil fremmer opstillingen i billede 6 dette fremfor billede 5. Derudover
er det vigtigt, at der er en tydelig og visuel progression for spilleren og eleven, ift. hvor langt
personen er henne i processen og hvor meget der er tilbage for at nå målet (Kapp, Blair, & Mesch,
2014, s. 224-225), hvilket er det progressbaren i brugen af kommercielle computerspil skal bidrage
med.
Regler

Den strukturelle gamification lægger også op til, at der benyttes øjeblikkelig respons,
gennemsigtighed i simple regler og i belønningssystemet, samt at spilleren er aktiv. Det er vigtigt
at det forklares til deltagerne hvorfor reglerne er lavet, og hvordan de forventes at kunne gavne
deltagerne, samt at være opmærksom på, at der kan opstå ikke intenderede konsekvenser, når
spillet er i gang, hvortil det er vigtigt at handle og modificere spillet løbende, så der arbejdes hen
imod det ønskede mål (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 226-229). ”The point system is clearly
designed and understood. The rewards are consistent and how to achieve them is equally clear or
unclear to all learners” (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 226). I klassespillet er dyder tydeligt for alle
elever, men tildelingen af dem er mere tvetydigt, da dette afhænger, af den enkelte lærer, dog er
uklarheden for, hvornår de tildeles lige for alle elever.
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Belønningssystemer

Yderligere benyttes der ofte belønningssystemer i den systematiske gamification. Dette kan være
alt fra points, badges, åbning af nye baner, et nyt level eller nye udfordringer. Det er her en fordel
at benytte belønninger ift. 1) den indsats, der ydes i stedet for færdiggørelsen af et mål, 2) at
belønne kedelige opgaver og give feedback ved interessante opgaver, 3) primært at benytte
forudbestemte belønninger, så deltageren kan have medbestemmelse over hvilken belønningen
han eller hun gerne vil have, 4) at sørge for at give umiddelbar respons til nye eller knap så dygtige
deltagere og mindre eller senere respons til mere kompetente deltagere og 5) ikke give negative
belønninger (straf) for fejl eller ikke opnåede mål (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 229-230). I
klassespillet sker belønningen gennem tildelingen af streger ud fra dyderne, når eleven gør en
bestemt indsats, og ikke når de når et bestemt mål. Stregerne kan så efterfølgende benyttes af
eleven til at vælge imellem de forskellige forudbestemte goder. Tildelte streger kan ikke tages fra
eleverne igen, hvilket er et element, der adskiller denne metode fra mange andre lignede
metoder. Der er hermed mange overensstemmelser mellem klassespillet og optimale
belønningssystemer i den strukturelle gamification.
Det primære i belønningssystemer er, at det, der giver points, er med til at indikere målet og
retningen for det, der ønskes – det, der giver points, fortæller så at sige, hvad der er vigtigt. Hvis
pointene fungerer som en form for økonomi, kan de desuden være med til at øge deltagerens
autonomi ved at give deltageren valgmuligheder for, hvilken belønning han eller hun ønsker for
sine handlinger. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at den virtuelle økonomi ikke
bliver det primære i gamification, men at målet og det ønske der er med at inddrage den
strukturelle gamification, stadig primært er det centrale fokus i spillet (Kapp, Blair, & Mesch, 2014,
s. 231-233). I klassespillet benyttes dette element med at skabe en virtuel økonomi, så eleverne
selv får lov at bestemme, hvad de vil bruge deres streger på inden for de udbudte belønninger.
Denne del er ikke formålet med klassespillet, og det er derfor vigtigt, at læreren sørger for at rose
og markere, når de ønskede handlinger opstår, da det primære fokus er ønsket om at skabe et
godt klassemiljø.
Der vil altid i alle spil være deltagere, der vil forsøge at snyde, dette skal primært minimeres, men
hvis det bidrager til et større engagement til det, der er målet med indførelsen af gamification, og
det ikke ødelægger det for de andre deltagere, så behøver det ikke nødvendigvis at være negativt.
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Jo mere meningsfyldt indholdet og målet i gamification er for deltagerne, jo mindre vil deltagerne
forsøge at snyde og finde genveje (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 235-237).
I det næste kapitel vil jeg fremhæve forskellige diskussioner om brugen af spil og spilelementer i
undervisningen og hvilke fordele og ulemper brugen af forskellige typer spil kan have.

3.5 Diskussioner om brugen af spil og spilelementer i undervisningen
Ifm. inddragelse af spil og spilelementer i undervisningen er der mange forskellige begreber og
diskussioner i spil. Dette indbefatter fx begreber som serious games, læringsspil, edutainment,
gamification, kommercielle spil, skabelse af spil og leg. Mens nogle af disse begreber ligger så tæt
op ad hinanden at det kan være svært at skelne mellem dem, er der blandt andre af begreberne
en diskussion om, hvad de indeholder og kan, og de ikke indeholder og ikke kan. Læringsspil,
edutainment og serious games er, hvad enten de er udviklet som fx computerspil eller brætspil,
alle udviklet i en kobling mellem spil, underholdning og læring. Hvad der vægtes højest af
underholdning og læring er forskelligt, og ligeså varierer det hvor tæt eller langt væk fra
virkeligheden disse spil er. Gamification diskuteres fx ift. at udgøre point, badges og leaderboards,
og så at være noget mere end det, der handler om at tilføre et legende og spillende element
(Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011; Nørgård, Toft-Nielsen, & Whitton, 2016, s. 1-2).
Hvorfor eller hvordan et spil eller spilelementer inddrages i undervisningen kan have forskellige
udgangspunkter og handler om, hvad formålet med at benytte spillet er. Spil kan inddrages i
ønsket om at skabe en forandring i elevernes opførsel, det kan være for at teste eller træne noget,
eleverne har lært, og det kan være som en hjælp eller som en ramme til, når eleverne skal lære
noget nyt (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 49-52+200-201). Derudover er det ikke kun vigtig for at
skabe det gode spil og læringsoplevelse at overveje, hvad der skal læreres, men også hvem der
skal lære det – som fx hvilke spil spiller elevgruppen, og hvor stor variation er der i deres spil- og
teknologikundskaber (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 202-203)?
I brugen af spil i undervisningen af enten den ene eller den anden slags er det vigtig at være
opmærksom på, at spil ikke underviser eleven, og at brugen af spil ikke bare er et hurtigt og nemt
fiks til læring. Spil skaber forventninger, sætter følelser i gang og kan ’krydre’, forandre og
inspirere, men alt efter hvilken type spil der inddrages, og hvordan det benyttes, kan der være
forskellige udfordringer og spænd mellem ønsker og realiteter hos eleverne og lærerne (Kapp,
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Blair, & Mesch, 2014, s. 14-15). Der findes mange forskellige typer af spil og spilmekanikker, der på
hver deres måde kan gribe eller frastøde forskellige personer. Ikke alle elsker spil, og der kan være
mange forskellige grunde til, at folk gerne vil spille et spil, herunder også hvilken type af spil, der
interesserer en person (Kim, 2014). Det betyder dog ikke, at spil og spilelementer ikke kan være
brugbare og vigtige didaktiske redskaber, men ligesom alle andre metoder er det heller ikke et
færdigt vidundermiddel, som alle elsker, og alle opnår deres fulde potentiale ved (Kapp, Blair, &
Mesch, 2014, s. 18-20). Derfor bør det heller ikke bruges overalt og i alle sammenhænge, men kun
der hvor det giver mening eller kan bidrage til at tilføje mening (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 56).
Desuden findes der lige så mange forskellige slags spil, som der findes forskellige film og bøger, og
inden for alle disse områder er der blevet produceret noget som er godt og andet som er dårligt,
alt efter øjet der ser (Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000, s. 13).
Fordele og ulemper ved forskellige typer af spil

De kommercielle spil er udformet til at engagere og drage spilleren til et ønske om at ville spille
mere, men spillets opbygning, evne til at fastholde spilleren og måden dette skabes på, passer ikke
nødvendigvis ind i hvad der er godt til et fagligt forløb i skolen. Derudover har de kommercielle
computerspil ikke nødvendigvis en klar kobling til de faglige trin og slutmål, der arbejdes med i
fagene i den danske folkeskole. Når der benyttes spil i skolen, skal de kunne bruges eller kobles til
de rette elementer, så det bidrager til at nå de ønskede faglige og sociale mål (Kapp, Blair, &
Mesch, 2014, s. 15-16). Spil, der udelukkende er for sjov og for underholdningens skyld, beskrives
ofte som ’games-as-potato-chips’ og som en modpol til dette er begrebet ’serious games’ opstået,
hvor spillerens læring er i højsæde (Rigby & Ryan, 2011, s. 139).
Læringsspil, serious games og edutainment, kært barn har mange navne, men denne type spil har
alle en klar faglig kobling, dog har de ofte ikke nær så gode spilmekanismer, der fanger og
engagerer eleven, som de kommercielle spil har (Bundsgaard, 2009, s. 29). Mange læringsspil er fx
udviklet til at træne eller udvide noget eleven allerede har lært (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 53).
Manglen på de gode spil mekanismer kan fx fremkomme ved, at der er regneopgaver inde i et spil,
der ikke har nogen egentlig sammenhæng med den narrative historie i spilet, men blot giver
spilleren mulighed for at udføre en handling, hvilket kan være ødelæggende for spændingen og
gøre, at spillet ikke bliver dragende (Rigby & Ryan, 2011, s. 142-143). Læringsspil, serious games og
edutainment beskrives derfor ofte som ’chocolate covered broccoli’ – der ser ud af noget sjovt,
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men som ikke rigtig er det, da det faglige læringsmål skinner for klart igennem. "That’s where
many learning games miss the mark. They assume that because learning is the goal, it needs to be
the focus” (Rigby & Ryan, 2011, s. 144).
At skabe eller finde et spil som både opsluger spilleren, og som enten har eller kan få en faglig
kobling, uden at det ender i den ene eller den anden grøft, er ikke nogen nem opgave – og de to
grøfter med hver deres yderliggående fokus kan måske også være en del af problemet, fordi det
deler spil op i enten at være ’potato chips’ eller ’serious broccoli’, mens det kunne være et ’både
og’ (Rigby & Ryan, 2011, s. 142-143+146).
In contrast, if the focus is on the game and enhancing that experience in meaningful
ways through learning, there are many opportunities for highly motivating
experiences. […] Let’s build games where learners personally value the learning
because it enhances the experience of the game (Rigby & Ryan, 2011, s. 144-145).
Mange læringsspil består som beskrevet af simple fakta enheder og procedurer, som spillene
formidler og træner eleven i. Dette er dog langt fra tilstrækkeligt for de mål, der er i folkeskolen og
ofte er det langt mere komplicerede ting, så som analyse af en situation af handlemuligheder
(Bundsgaard, 2009, s. 29) og kompetencer inden for både IT, samarbejde og problemløsning (UCC
– Center for Undervisningsmidler, 2016), som eleverne skal lære. Det skjulte læringsformål
gennemskues desuden hurtigt af eleverne (Rigby & Ryan, 2011, s. 142-143+146) og målet med
inddragelsen af spil i undervisningen er da heller ikke, at læringen skal være usynlig, da læreren
ofte gerne vil, at eleverne er bevidste om hvad de lærer. Lærerens rolle i inddragelsen af spil og
spilelementer bliver derfor vigtig, da det er læreren, der faciliteter denne forståelse både før,
under og efter spillet (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 17-18).
Den behavioristiske side og indre og ydre motivation

En af grundene til, at nogle tager afstand til gamification, er den sammenhæng, der kommer til
syne med behaviorismen og i teorier om ydre motivation. Disse bygger på at ændre adfærd
gennem belønninger, straf eller undgåelse af straf. Dette bliver betragtet som kunstige og
manipulerende strategier eller metoder, og det ikke vil have en varig effekt. Hos den indre
motivationsteori udfører personen derimod en handling, fordi den har værdi i sig selv og for den
fornøjelse det er at udføre handling og ikke, det der finder sted bagefter eller målet med
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handlingen (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 220). Den ydre motivation og den behavioristiske
belønning kan dog i visse tilfælde være et effektfuld redskab til at engagere eleven, men det er
meget vigtigt, at det benyttes i den rette sammenhæng og ikke i alle sammenhænge, da der ellers
er risiko for, at den ydre motivation kan gå hen og erstatte den indre motivation. De situationer,
hvor brugen af ydre motivation og belønning kan have en positiv indflydelse på eleven er bl.a. når
aktiviteten er noget, eleven ikke finder interessant eller betydningsfuldt, når det er indsatsten og
præstationen, der belønnes, og ikke kun at opgaven udføres, men også grundigheden, og når det
benyttes til at styrke følelsen af selvbestemmelse over egne handlinger (Kapp, Blair, & Mesch,
2014, s. 222). Den indre motivationsteori, også kaldet self determination theory og som er udviklet
af Edward L. Deci and Richard M. Ryan, kan give eleven en følelse af valg, kontrol, selvsikkerhed til
at møde udfordringer og nå sine mål og skabe en social forbindelse til andre, der også er i gang
med at lære det samme stof (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 222-223). Denne opdeling af
motivation i indre og ydre er dog gensidigt afhængige og ikke så adskilt i praksis, som de beskrives
i teorien. Det kan derfor ofte være nyttigt at bruge dele fra begge teorier sammen i skabelsen af
gamification og herved bliver det også ekstra vigtigt, at især de indre motivationselementer ikke
bliver glemt, da spillet herved kan få en meget behavioristisk karakter.
Det teori der i hele kapitel 3 er blevet præsenteret vil sammen med datamaterialet og teori om
lærerrollen, danne baggrund for analysen i det næste kapitel, til at klarlægge hvordan lærerens
rolle fremtræder ved brug af Skolen i spil-metoderne, og hvad der bliver essentielt i denne
forbindelse.
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4. Analyse af det indsamlede datamateriale sammenflettet med teori om
lærerrollen
I de følgende afsnit vil jeg først kort beskrive informanterne (kapitel 4.1), og herefter vil jeg i de
resterende fire kapitler tolke og analysere det indsamlede datamateriale med baggrund i kapitel 3,
samt yderligere teori om lærerrollen, der løbende vil blive redegjort for. Processen hvor
datamaterialet analyseres er foretaget adskilt fra indsamlingen af datamaterialet, for at sikre at
datamaterialet ikke påvirkes undervejs i processen og herved leder til bestemte udfald (Gjøsund &
Huseby, 2000, s. 37).

4.1 Beskrivelse af informanter
De seks interviews jeg har foretaget involverer tre lærere fra skole A, to lærere fra skole C og en
lærer fra skole B. Der er en stor adspredelse i de medvirkende læreres erfaring som
folkeskolelærer. To af lærerne har omkring to til tre års erfaring, mens tre af lærerne har 16-17 års
erfaring. Den sidste lærers erfaring fremkommer desværre ikke nogen steder. Alle lærerne har
anvendt Torchlight 2 i det første spil forløb. I andet spilforløb har lærer A2 og B1, der begge er
matematiklærer, forsat med Torchlight 2, A1 og A3, der begge er dansklærere, har arbejdet med
småspil fra Y8, og C1 og C2, der er henholdsvis matematiklærer og dansklærer, har arbejdet med
minecraft. Fagligt er spillene bl.a. blevet kombineret med 1) at arbejde med statistik og
koordinatsystemer i en 6.klasse, 2) deling i matematik i en 3.klasse, 3) fagbøger og eventyr i en
3.klasse, 4) personkarakteristik, novelle, anbefalinger, en guide og at pitche en ide i to 5.klasser og
5) til matematikundervisning i en 5.klasse.

4.2 Lærerrollen
I dette kapitel vil jeg starte med at redegøre for lærerrollen, samt hvad der er med til at
rammesætte den. Efterfølgende i den første underoverskrift ’Klassespillet’ vil jeg konkretisere
dette ved inddragelse af klassespillet. I den næste underoverskrift ’Teknologi’ vil jeg først
præsentere indledende teori, ved anvendelse af teknologi i undervisningen og lærerens tekniske
færdigheder, og efterfølgende sammenkæde dette med inddragelsen af de kommercielle
computerspil. Til sidst i kapitel 4.2 vil jeg i delkonklusion 1 runde kapitlet af ved at samle op på
pointerne.
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”Roller består af et sæt af forventninger, som den, der indtager rollen må forholde sig til” (Zeuner,
Beck, Frederiksen, & Paulsen, 2007, s. 380). Roller beskrives her som en adfærdsforskrift for en
bestemt position, hvor personen, der indtager den givne position, er nødt til at tage disse
forskrifter i betragtning. Forskrifterne til lærerollen kommer især som konsekvens af de
forventninger politikere, elever, forældre, læreren selv og andre lærere har til lærerrollen (Zeuner,
Beck, Frederiksen, & Paulsen, 2007, s. 380-382). Når en person indtager to forskellige roller, når
der er uklarheder om den overordnede forventning til rollen, eller når en person ikke har de rette
kvalifikationer eller kompetencer, som den pågældende rolle kræver, kan der opstå rollekonflikter.
Konsekvensen er typisk, at aktørerne, hvilket i dette tilfælde vil være enten læreren eller eleverne,
bliver usikre på hvordan han eller hun skal opføre sig (Zeuner, Beck, Frederiksen, & Paulsen, 2007,
s. 380-382).
Lærerrollen ifm. Skolen i spil-metoden kan beskrives som et produkt, der bliver til i praksis. Når
læreren bruger og anvender metoden, påvirker det måden at være lærer på. Samtidig er den
måde, som læreren bruger metoden på, med til at påvirke og bestemme hvad metoden kan og
ikke kan. Læreren er hverken determineret ind i en bestemt rolle og skaber heller ikke den nye
rolle alene, men rollen bliver til i et sammenspil med metoden og med praksis mellem læreren og
eleverne. Lærerrollen bliver til i mødet mellem de ydre forventninger og den måde læreren
udspiller sin rolle på i praksis (Zeuner, Beck, Frederiksen, & Paulsen, 2007, s. 386-387). Et
spørgsmål i indeværende undersøgelse bliver derfor, hvilken mening eller betydning læreren
tildeler den rolle, de præsenteres for, og hvordan de identificerer sig med den rolle, der opstår og
fremtræder i praksis. Hvis denne nye rolle ikke er en læreren kan identificere sig (positivt) med, så
opstår der en rollekonflikt, mellem det metoden indebærer og det læreren gerne vil eller har af
værdisæt. Dette løses ikke ved, at læreren tvinger sig ind i den nye position, men ved at læreren
aktivt arbejder med metoden ift. at udvikle sit fag, sin faglighed og sine didaktiske kundskaber og
kompetencer, hvorved læreren kan arbejde hen imod en ny professionalisme (Zeuner, Beck,
Frederiksen, & Paulsen, 2007, s. 386-387). Det at læreren arbejder med metoden til at udvikle
fagets og lærerens egen professionalisme, vurderer jeg også, kan gøre sig gældende, når
koncepterne fra Skolen i spil-metoderne anvendes i praksis. Dette vil jeg argumentere nærmere
for i de efterfølgende afsnit.
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Klassespillet

Lærernes identifikation eller ikke identifikation, med de normer og rammer der fremkommer for
lærerrollen i klassespillet, kommer forskelligt til udtryk i datamaterialet. A2, A1 og flere lærere fra
Skole B beskriver fx klassespillet, som noget der fungerer godt. Idet de alle hellere vil rose det de
gerne vil have mere af, end at slå ned på det de ikke ønsker (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1:
44.00; Bilag 19: Interview efter forløbet: A1; Bilag 15:Kursusdag 4 - Skole B – 4: Opsummering fra
de to skoler: Skole B; Bilag 8: B1: 01.25). Disse lærere kan godt identificere sig med metodens sigte
og værdisæt, mens der er andre lærere, der ikke kan få deres eget værdisæt og metoden til at
stemme overens. Disse informanter udtrykker bl.a. at: ”Altså man skal opføre sig på en bestemt
måde når man går i skole og altså det skal de ikke have en belønning for” (Bilag 5: A1: 26.50). Den
samme pointe fremkommer også hos både C2: ”Klassespillet strider imod min overbevisning, at de
skal belønnes for opførsel, som burde være en selvfølge”(Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2:
24.00) og C1: ”det er sådan meget, øh ja, pisk eller gulerodsagtigt, synes jeg. […] det er sådan
meget adfærdsregulerende. […] sådan noget adfærdspædagogisk. Så vi prøvede sådan at holde
det lidt ude på sidelinjen” (Bilag 9: C1: 06.15). C1 tager her en del afstand til klassespillet pga. dens
behavioristiske træk. Da han ikke kan identificere sit værdisæt med metoden, forsøger han at
bruge den mindst muligt, hvilket resulterer i at C1 ikke opnår et ejerskab over metoden (Bilag 9:
C1: 06.15). En lærer fra skole D udtrykker også, at hun oplever en rollekonflikt, mellem det hun
synes der bør være i fokus, og det hun synes metoden bringer i fokus:
For jeg er heller ikke fortaler for sådan en behavioristisk pædagogik. […] Jeg har følt
mig lidt styrret af det. Og til at starte med tænkte jeg ’nøj hvor fedt’. […] men der er
også nogle mål der hedder, at man er tryk ved at være i klassen, og ikke skal føle sig
vurderet hele tiden. Selvom det kun er positivt, så giver man indirekte, ved ikke at
give positiv opmærksomhed, en vurdering og noget negativt når der ikke gives
streger. Det tog opmærksomheden fra hvad et barn sagde. Pludselig var der 8 der
havde hånden oppe, uden at de ville sige noget. Der kom et unødvendigt fokus på
formen fremfor indholdet (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15).
Det lærerne kan og ikke kan identificere sig med i metoden, omhandler det samme element af
metoden – eleverne får positiv opmærksomhed og streger for at gøre det, som læreren gerne vil
se mere af. Om dette opleves som et fokus på det positive eller som praktiseringen af en
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adfærdspædagogik, afhænger både af lærerens indstilling til metoden fra starten af, hvordan
metoden præsenteres, og hvordan det efterfølgende opleves i praksis i sammenspillet mellem
lærer og elever. De lærere der fokuserer på det positive, er ikke nødvendigvis blinde for, at
metoden har behavioristiske træk, og samtidig er den anden gruppe af lærere, ikke nødvendigvis
negative overfor at rose eleverne når de gør noget godt. Løsningen hos lærerne der ikke kan
identificere deres værdisæt med metoden, er ikke bare at tvinge den nye position igennem, men
at arbejde med metoden. Således metoden kommer til at få den betydning, som den har til
hensigt og som passer til lærerens værdisæt, ved at læreren arbejder med sin egen faglighed,
didaktiske kundskaber og kompetencer inden for metodens rammer.
Hertil er det vigtigt at bemærke, at ændringer ved brug af metoden kan ske på mange måder.
Ligesom den enkelte lærer skal være tro mod sit eget værdisæt, så er det også vigtigt at læreren i
arbejdet med metoden, bliver klar over metodens værdisæt, og hvilke elementer der er centrale
her. Læreren fra skole D, der beskriver, at klassespillet sætter for stort fokus, på det eleven gør,
fremfor det eleven siger (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15), kunne også, i et forsøg på at
sætte indholdet i centrum, ændre en af dyderne til fx ’gode pointer’ eller ’gode spørgsmål’. Herved
ændrer hun ikke på konceptet, men former dyderne efter hvad hun oplever, der er nødvendigt i
praksis, som i dette tilfælde indbefatter indholdet af det eleven siger. Det er vigtigt, at læreren
skaber et ejerskab for metoden og ændrer metoden ift. praksis, men der er også begrænsninger
for, hvor meget metoden kan ændres, og læreren bør her overveje, hvornår der arbejdes med en
metode, og hvornår metoden er blevet til en ny metode. Der er ikke nogen klar grænse her, fx
viser mine observationer fra Skole B at lærer B1 og B5 næsten ikke roste eleverne når de gav
streger, hvor ros er et meget centralt element i metoden. Selvom de herved bevægede sig lidt væk
fra metoden, så roste B1 indimellem, når der var en enkelt elev han gerne ville fremhæve, og
gennemgående var der en overensstemmelse mellem metodens elementer og mål og det der
foregik i praksis (Bilag 4: 1-8). Derimod vendte C2 konceptet om, så alle elever startede med fem
eller ti streger, og så trak hun streger fra en elev, hver gang eleven gjorde noget, som C2 ikke ville
have. Når en elev kun havde tre streger, skulle eleven så fælles på klassen skrive en besked hjem
til sine forældre, om hvad han eller hun havde gjort forkert (Bilag 10: C2: 12.30+40.35). Her er
mange af de centrale elementer i metoden lavet om, og hensigten og fokusset for metoden har
skiftet retning. Således er der nu ikke længere tale om at læreren skaber ejerskab over metoden,

49

hvorved den fungerer bedre i den pågældende praksis, men nu nærmere skaber en helt ny
metode.
Teknologi
Lærerens tekniske færdigheder

IT spiller i dag en større og større rolle inden for folkeskolen, og det er med til at påvirke
lærerarbejdet og de kompetencekrav, der stilles til læreren (Lorentsen, 2002, s. 188). Samtidig
stiller arbejdsmarkedet andre krav til de kommende medarbejdere, end det gjorde for 50 år siden.
Elevrollen er herved også under forandring. Nu skal eleven være i besiddelse af
meningskompetence, dvs. kunne forholde sig til information, relationskompetence, ift. at kunne
arbejde og arbejde sammen med andre på mange forskellige måder, og refleksionskompetence, at
reflektere over processer. Dette skifte involverer bl.a. en ændring inden for uddannelsessystemet
fra primært og udelukkende formidlingspædagogik til projektforløb, hvor det i højere grad er
eleven og elevaktiviteter, der sættes i centrum (Lorentsen, 2002, s. 188-189+193). At arbejde med
kommercielle computerspil i undervisningen, som det gøres i en af metoderne fra Skolen i spil, kan
sammenlignes med at arbejde projektorienteret fremfor formidlingsorienteret. I den
formidlingsorienterede undervisning er der typisk læreroplæg, forståelsesspørgsmål fra lærer til
elever og omvendt, opgaveløsning og plenumbehandling af det der arbejdes med. I den
projektorienterede undervisning er der typisk et fællesprojekt, som kræver, at eleverne bruger
flere forskellige kompetencer for at kunne løse den samlede opgave (Bundsgaard, 2009, s. 30).
Lærerens rolle forandres herved fra at være enestyrende, initierende og fagformidler, til at være
rammeskabende, organiserende og læreprocestilrettelægger for både den enkelte og for grupper i
et aktivt sammenspil med hinanden. Den moderne lærers kernekompetence bliver herved
didaktikken som det primære, og herunder at kende og beherske forskellige digitale redskaber.
Den digitale kompetence involverer både lærerens rent tekniske færdigheder og didaktiske ift. at
kunne anvende de digitale redskaber i en undervisnings- og læringssammenhæng (Lorentsen,
2002, s. 188-189+193).
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Fire typer af IT- og didaktikbrugere

Ifølge pædagogisk sociolog og pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Binderup så kan lærerens
didaktiske og teknologiske kompetencer skildres gennem fire grupperinger: Bruger, superbruger,
didaktisk bruger og didaktisk superbruger. Læreren kan dog også være udenfor disse kategorier,
ved ikke at have brugerkompetencer. På brugerniveau kan læreren mestre de mest almindelige
funktioner ved teknologien, i den opsætning teknologien er indstillet til, mens læreren på
superbrugerniveau kan bruge de mere avancerede indstillinger og rette fejlmeddelelser. Lærere på
superbrugerniveau anses derfor ofte af andre, som en ressourceperson der kan søges hjælp hos
ved tekniskeudfordringer. Den didaktiske bruger mester teknologien som beskrevet på
brugerniveau, og derudover kan læreren tænke teknologien ind som et læremiddel i en didaktisk
kontekst og se anvendelsesmuligheder, udfordringer og potentialer. Den didaktiske superbruger er
en person der både mester det didaktiske element ift. inddragelsen af en teknologi og samtidig
besidder de tekniske kompetencer der er forbundet med at være en superbruger (Binderup, 2013,
s. 12). Af de lærere der er med i projektet, er der både nogen der kan tilgå teknologien, og herved
er på brugerniveau, og nogen der er superbrugere, der kan løse de udfordringer, der kommer, og
som andre henvender sig til for at få hjælp. De to superbrugere, der kommer til udtryk i
datamaterialet, er begge i stand til at anvende spillene didaktisk. Det der afholder dem fra at lave
flere forløb med computerspil er enten tid (Bilag 8: B1: 20.30+22.25+21.40) eller teknisk dårligt
udstyr (Bilag 9: C1: 18.50), hvilket har resulteret i at C1 efterfølgende, i andre forløb hvor han har
inddraget spil, er gået udenom computerspil (Bilag 9: C1: 22.10). Alle lærere får skabt to forløb af
tre ugers varighed, hvilket fremstiller de andre lærere som didaktiske brugere, men der er stadig
nogle af lærerne der har svært ved at se spil som et læremiddel, og hvordan det kan anvendes
didaktisk. Fx har C2 meget svært ved at se nye eller andre muligheder ”vi kan jo ikke spille
Torchlight og lave en fagbog igen. Så kan man spille Torchlight igen og lave noget andet, det er jeg
så ikke nået frem til i mit liv hvad det skulle være” (Bilag 10: C2: 32.45). Derfor vil jeg ikke vurdere,
at alle lærerne som minimum er blevet didaktiske brugere. Der fremkommer dog helt klart
didaktiske refleksioner hos A1, A2 og A3 over, hvordan de brugte det og evt. vil benytte andre spil
fremover (Bilag 5: A1: 11.55; Bilag 7: A3: Del 1: 14.25+15.45; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3:
49.10; Bilag 6: A2: 50.44).
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Det er lidt forskelligt, om lærerne giver udtryk for, at være hæmmet af ikke at være superbrugere
af spillet, eller om de accepterer dette og ser nogle andre fordele ved ikke at være superbruger
(Bilag 5: A1: 19.20; Bilag 7: A3: Del 1: 14.25; Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 38.40). A1
udtrykker fx omkring at skulle kopiere og foretage screenshot i Office frem for Word at ”Altså det
irriterede mig voldsomt at jeg ikke var bedre til det og det synes jeg hæmmede mig” (Bilag 5: A1:
19.20), men samtidig fortæller hun også ift. brugen af spillet at:
Men altså, jeg tror ikke at deres oplevelse blev ændret, men jeg tror måske egentlig
at det bare var lidt federe for dem, måske egentlig også for nogle af drengene at de
kunne hjælpe mig og lære mig hvordan man gjorde. Så det gav egentlig også noget at
det var på den måde (Bilag 5: A1: 19.20)
Ligeledes beskriver C1, at det var børnene der lærte ham, hvordan spillet fungerede (Bilag 9: C1:
35.00). Selvom at to af lærerne her beskriver en positiv oplevelse ift. brugen af spillene i praksis, så
beskriver flere af lærerne dog også, at de synes det gjorde det svært for dem didaktisk, at de ikke
var godt nok inde i spillene (Bilag 5: A1: 19.20; Bilag 7: A3: Del 1: 14.25; Bilag 10: C2: 28.05; Bilag
14: Kursusdag 4 – Skole C – 2: 31.50; Bilag 20: Interview efter forløbet: D1: 43.00). En lærer
beskriver fx, at han havde meget nemmere ved at lave opgaver, til et spil han var mere inde i, ift.
et andet spil han også brugte, men som han ikke kendte inden forløbets start (Bilag 14: Kursusdag
4 – Skole C – 2: 17.10). Men som A1 og C1 også beskriver, så behøver et total kendskab til spillets
funktioner og udvikling ikke være et krav for at kunne bruge spillene, da eleverne som
superbrugere i spillet kan bidrage til nye relationer.
Inddragelse af spil

En af de bedste forudsætninger for at blive dygtig og bedre til at inddrage spil i undervisningen er i
følge spilforskerne Karl Kapp, Lucas Blair og Rich Mesch at spille en masse forskellige spil. Herved
opnår personen er vokabular om spil og om spillet, hvilket er en vigtig brik til at forstå hvordan spil
kan bruges (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 199-200). Den samme pointe kommer også til syne i
datamaterialet i lærernes italesættelser, men samtidig så er der også nogle lærere, der ikke lader
sig begrænse af dette og gerne vil og har lyst til at inddrage flere spil i undervisningen. De giver
dog udtryk for, at de godt kunne tænke sig at have et større spilkendskab eller nogle flere spil i
rygsækken, men at de mangler dette fundament til at give dem et overblik (Bilag 15: Kursusdag 4 -
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Skole B – 3: 54.00; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 47.20; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4:
Generelle noter fra kursusdag 4). Det lærerne fremhæver ifm. deres manglende spilkendskab er,
at selvom de godt kunne tænke sig at bruge flere spil i undervisningen og gerne vil prøve at spille
nogle flere spil, så er der ikke nok tid til det (Bilag 10: C2: 28.05) – som A3 pointerer: ”der er bare
ikke tid, sådan som forberedelsestiden er i dag, til at spille et spil i tre timer og så smide det væk,
så vi er lidt nødt til at vide [om det kan bruges] på forhånd”( Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3:
59.00). Men selvom at flere lærere fremhæver, at de føler det som en barriere, at de ikke har et
bedre spilkendskab (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 47.20), så ser A1, A2 og A3 ikke dette som
en begrænsning (Bilag 6: A2: 50.44; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 49.10). Det debatteres
derfor om det kunne være muligt at lave et spil-katalog eller en guide til nogle spil, således så det
kunne blive nemmere at finde og udvælge kommercielle computerspil til brug i undervisningen
(Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: Generelle noter fra kursusdag 4). Dette kunne evt. også være

en vidensplatform, hvor både lærere og Skolen i spil kan dele erfaringer og lægge nye forslag op,
samt med mulighed for at sortere spillene efter fx aldersgruppe, fag, spillets længde eller sociale
gevinster. For som det påpeges på en af kursusdagene så ser forskellige personer og forskellige
faggrupper forskellige muligheder i et spil (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 57.15) og derfor er
platformen nødt til at være fleksibel, så nye ideer kan komme frem og det ikke bliver et låst tilbud
med 10 spil til 20 forløb.
Ikke fungerende IT

I en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009 konkluderes det bl.a. at der på flere skoler i
undersøgelsen er adgang til godt IT-udstyr, men at der er en række problemer med at få det til at
virke, og derfor er der ikke adgang til fungerende IT. Ikke overraskende beskriver de i rapporten at
”Dette har en negativ virkning på lærernes anvendelse af IT, og det betyder at nogle af lærerne
helt fravælger at anvende IT” (Danmarsk Evalueringsinstitut, 2009, s. 9). Af de skoler der var med i
forløbet beskriver alle lærerne at være udfordret af IT-problemer med teknologi der ikke virker
(Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 35.40; Bilag 10: C2: 19.30; Bilag 9: C1: 19.00; Bilag 14:

Kursusdag 4 – Skole C – 2: 44.00; Bilag 8: B1: 22.25; Bilag 5: A1: 35.45; Bilag 6: A2: 47.25; Bilag 7:
A3: 14.25; Bilag 9: C1: 32.47; C3: 01.55). Hvor godt eller skidt udstyret har været på de forskellige
skoler er svært at vurdere, men selvom at skolerne har haft tre ret forskellige løsninger eller
muligheder, så har der været tekniske problemer på alle de medvirkende skoler.
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Ligesom i rapporten fra Danmarks evalueringsinstitut beskriver flere af lærerne også i denne
undersøgelse, at det der gør, at de ikke overvejer eller ikke kunne tænke sig at lave et andet eller
lignende spil forløb igen er de mange tekniske udfordringer(Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1:
06.00; Bilag 14: Noter fra sæt Skolen i spil fra Kursusdag 4 – Skole C; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B
– 4: 00.00; Bilag 15: Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: 11.45; Bilag 10: C2: 28.05). Selv når
eleverne kommer med forslag til spil og måder disse kunne anvendes på i undervisningen, tager C2
ikke elevernes forslag til sig, da hun fokuserer på de tekniske udfordringer (Bilag 10: C2: 01.55). De
lærere der gerne vil inddrage spil i undervisningen igen, har enten ikke været så ramt af tekniske
vanskeligheder, at de ser det som en barriere, og ellers finder de muligheder uden brug af
computere (Bilag 9: C1: 19.30; Bilag 10: C2: 01.55; Bilag 8: B1: 20.30; Bilag 5: A1: 35.45+11.55;
Bilag 6: A2: 50.44). Når teknologien ikke fungerer så ændrer det også lærerrollen, som B2
beskriver: ”Når man har 24 elever, så fjerner de tekniske problemer al skriftlig vejledning” (Bilag
15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 09.15). B1 beskriver også, at han med inddragelsen af
computerspillet fik to forskellige roller. En som spilstyrer ift. hvordan spillet fungerer og det
tekniske, og en anden som faglig, didaktisk og pædagogisk lærer (Bilag 8: B1: 33.35). De tekniske
udfordringer gør, at læreren ikke længere er i gang med at facilitere og hjælpe eleverne i en
læringsproces, men i stedet enten skal hente hjælp eller arbejde med computeren. Selv de lærere
som beskriver at de har nemmere ved at løse de tekniske problemer, beskriver også, at det er de
tekniske vanskeligheder, som de synes har været det, der har ’druknet’ dem eller ’ødelagt’
forløbet (Bilag 8: B1: 22.25; Bilag 9: C1: 18.50).
Delkonklusion 1

Hvordan lærerrollen fremtræder, når klassespillet benyttes, afhænger af hvordan læreren
betragter klassespillet, hvilke elementer der lægges vægt på og hvordan de stemmer overnes med
lærerens egne værdier. Nogle af lærerne har lagt vægt på den positive italesættelse, mens andre
har været meget fokuseret på, at eleverne gennem klassespillet belønnes for en bestemt opførsel.
Hos de lærere, hvis fokus var rettet mod belønningen, har der været en rollekonflikt, mellem det
de lagde vægt på i metoden og deres eget værdisæt, hvilket har betydet, at de ikke har brugt
metoden særlig meget. Hvad læreren ser i metoden afhænger bl.a. af hvordan metoden
præsenteres, hvordan brugen af metoden opleves i praksis og om læreren er indstillet på og villig
til at arbejde med metoden inden for metodens muligheder.
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Hvilken lærerrolle der fremtræder ifm. brugen af kommercielle computerspil i undervisningen,
afhænger også i høj grad af, om læreren er indstillet på og villig til at arbejde med metoden og ikke
lader sig begrænse, af de barrierer der kan være. Alle lærerne, både dem der er brugere og
superbrugere, giver udtryk for, at de teknologiske problemer i et større eller mindre omfang
begrænser dem. Nogle af lærerne kan dog se nye veje, hvor de kan arbejde sig uden om
problemerne, eller hvor det ikke kun er det teknologiske ift. metoden, der er i fokus. Hos disse
lærere fremkommer der flere didaktiske refleksioner, vedrørende hvordan computerspil kan
integreres i undervisningen, og hvilke muligheder og begrænsninger dette involverer. Det primære
fremkommer i denne undersøgelse, altså ikke at være lærerens tekniske kompetencer, men de
tekniske begrænsninger der er i skolens IT udstyr, tid og lærerens spilkendskab, åbenhed og
villighed til at bruge spil i undervisningen. Det manglende kendskab til teknologi og spil bidrager til
gengæld til, at der hos nogle lærere skabes nye og anderledes relationer mellem læreren og
børnene. De tekniske udfordringer kan dog også være med til at lærerens rolle skifter fra at skulle
vejlede eleverne til at løse tekniske problemer. Især efterfølgende, når de selv skal skabe nye
forløb, giver lærerne udtryk for, at manglende spilkendskab og manglende tid til at sætte sig ind i
spillet og udforme det didaktisk forløb er en begrænsning.

4.3 Integrering af kommercielle computerspil i undervisningen
Indeværende kapitel vil tage udgangspunkt i inddragelsen af kommercielle computerspil i
undervisningen som anvendt hos Skolen i spil. Hertil vil jeg beskrive forskellige måder, de
kommercielle computerspil kan inddrages på, og hvordan der i datamaterialet er en forskel på,
hvordan spillene inddrages i henholdsvis dansk og matematik. Derefter vil jeg sætte fokus på
koblingen og at skabe sammenhængen mellem spillet og det faglige og herunder komme ind på
portalopgaverne. Der vil i starten blive redegjort for nyt teori, men primært vil kapitlet være
bundet op på det indsamlede datamateriale. Til slut i kapitlet vil der i delkonklusion 2 blive samlet
op på de løbende pointer fra kapitlet.
Der kan være flere måder at inddrage computerspil på i undervisningen. Hos Skolen i spil-metoden
kombineres spillet og det faglige primært på to måder: enten ved at spillet analysereres som en
selvstændig genre, eller ved at det bruges til at danne en ramme for det faglige stof. Computerspil
kan inddrages i undervisningen som et selvstændigt analysefelt, ligesom en analyse af
reklamefilm, film, noveller eller digte (Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 90). Dette pointerer A3 også i
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interviewet: ”[…] det her med at tage fat i spil, det er jo faktisk ikke anerledes end at tage fat i en
tekst eller en kortfilm eller et eller andet” (Bilag 7: A3: Del 1: 11.05). Derudover kan det anvendes
til at danne en ramme for det faglige stof, som den kontekst hvorudfra der fx skal laves en novelle,
personkarakteristik, anmeldelse eller regnes med procenter (Hanghøj & Knudsen, 2004, s. 90).
Anvendelsen af de to tilgange ift. dansk og matematik

Der er herved flere måder hvorpå lærerne kan koble computerspillet og faget, men
matematiklærerne anvender i dette datamateriale udelukkende computerspillet som en kontekst,
til at gøre den matematik der skal læres eller regnes på mere spændende og relevant ud fra
elevens synsvinkel (Bilag 8: B1: 12.20; Bilag 6: A2: 15.20; Bilag 9: C1: 01.06; Bilag 14: Kursusdag 4 –
Skole C – 2: 27.50). Det er derimod blandet hvordan dansklærerne har koblet computerspillet og
det faglige. Her kan spillet fx starte med at blive analyseret som en selvstændig genre, for senere
at lede op til andre danskfaglige områder. A1 og A3 laver fx både anmeldelser af spillet, digter
noveller ud fra spilverdenen og laver en manual (Bilag 7: A3: Del 1: 06.30; Bilag 5: A1: 13.00), mens
C2 arbejdede på produktionen af en fagbog om spillet og med eventyr, hvor spillet blev en kulisse
for resuméet (Bilag 10: C2: 01.55). Der er dog også mange af dansklærerne der udtrykker at de
synes at det svært at niveauopdele eleverne i dansk (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: 00.00;
Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: 05.30; Bilag 7: A3: Del 1: 11.05) og at de synes, det er nemmere
at koble spillet og matematikken end det danskfaglige (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4:
Generelle noter fra kursusdag 4), fx siger A1: ” i matematik der synes jeg bare at det er rigtig
oplagt nogle gange […] hvor jeg synes at de portalopgaver og nogle gange sammenhængen til
danskfaget, det var rigtig svært” (Bilag 5: A1: 21.55).
Lærerens forventning og indstilling til metoden

Hvad enten spillet analysereres som en selvstændig genre eller det bruges til at danne en ramme
for det faglige stof, så kræver Skolen i spil-metoden en masse ekstra af læreren end den
almindelige lærebog ville gøre. Konceptet hos Skolen i spil baserer sig nemlig på, at der skal tages
udgangspunkt i lærerens årsplan og derfor er der ingen færdige pakker, men kun eksempler fra
tidligere og støtte fra eksperter at hente hjælp hos. Hvordan dette opleves er meget forskelligt hos
lærerne. A2 beskriver at projektet var en god måde at blive klædt på til at arbejde med spilbaseret
læring, da der var afsat ekstra tid til det og da det var muligt at få hjælp fra eksperter (Bilag 6: A2:
01.25), mens C2 havde forventet og forstået konceptet som om at der var en færdig plan for spillet
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og det faglige (Bilag 10: C2: 01.55; Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 06.00). Dette gav en anden
lærer også udtryk for på den første kursusdag (Bilag 11: Kursusdag 1 – skole C: 02.37). Hertil
udtrykker C2 i interviewet at: ” vi havde de vildeste fantasier om at det ville blive noget lort […] når
vi ikke lige kunne se hvad vi skulle bruge det til fagligt […]. Hvad skulle så proppe i det og hvornår
skulle vi gøre det” (Bilag 10: C2: 01.55). At lave et forløb der baserer sig på koncepterne fra Skolen
i spil kræver derfor at læreren kan, men også ønsker at se sammenhænge mellem de faglige mål
og forskellige spil.
Koblingen mellem spillet og det faglige

Spillet er, når det bruges til at skabe en kontekst, ikke i sig selv nødvendigt for at lære det faglige
indhold, da statistik, brøker og personkarakteristik ikke er bundet op på en bestemt ting eller
historie, derfor bliver det ved inddragelsen af kommercielle computerspil læreren der skal lave
koblingen mellem spillet og det faglige. Men den afstand der er mellem spillet og det faglige
bekymrer og frustrerer mange af lærerne og de giver udtryk for at de finder det svært at skabe en
sammenhæng (Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 3: 07.45+11.10; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D –
4: 13.30; Bilag 11: Kursusdag 1 – skole C: 12.30; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 04.20+29.30;
Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 28.01). Dette viser sig i udtalelser som: ”jeg synes det er svært
at se en kobling fra computerlokalet til undervisningslokalet” (Bilag 13: Kursusdag 3 – Skole A:
38.00) og ”de kunne have spillet hvad som helst for at løse portalopgaverne. Der var ingen
sammenhæng mellem det danskfaglige og spillet. De spillede bare fordi de skulle” (Bilag 14:
Kursusdag 4 – Skole C – 1: 43.00). Det faglige i spillet bliver aktuelt gennem lærerens didaktiske
kobling og ikke i selve spillet alene, hvilket adskiller sig fra en typisk lærebog, hvor det faglige og
tilgangen til hvordan der kan arbejdes med det faglige er præsenteret. Lærerrollen, ved brug af
Skolen i spil konceptet inden for inddragelse af kommercielle computerspil, kræver herved noget
andet, end når læreren bruger de typiske opgaver i lærebogen. Konceptet fordrer således en
lærerolle, hvor læreren ser metoden som et redskab der kræver lærerens didaktiske kunnen, for
ikke næsten at sige vilje, nysgerrighed og snilde, for at blive brugbar og fungere godt i praksis.
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At skabe sammenhængen

A2 beskriver i interviewet, at selvom at han var skeptisk overfor om de sammenhænge de havde
fundet mellem spillet og det faglige var for søgte, så viste det sig ikke at være det i praksis (Bilag 6:
A2: 20.05+32.25). Tværtimod, beskriver A2, så fungerede den løbende vekselvirkning mellem at
spille, løse ’rugbrødsopgaver’ i bogen inden for det matematiske emne og løse opgaver tilknyttet
spillet rigtig fint: ”det medvirkede til at arbejde i grundbogen, var lige pludselig ikke det
sædvanlige sure slid, som det ellers var for mange af eleverne” (Bilag 6: A2: 15.20). Der er dog
også lærere der udtrykker at de oplever at eleverne ikke kan se eller finde sammenhængen
mellem spillet og det faglige (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 15.40; Bilag 15: Kursusdag 4 Skole B – 3: 18.00). ”de har ikke kunne finde matematikken. Det var ikke åbenlyst, jeg tror de følte
det var for søgt. De prøvede at finde et fagligt formål og det kunne de ikke rigtig” (Bilag 14:
Kursusdag 4 – Skole C – 1: 43.00). Hvad der adskiller de to forløb i praksis som fører til de to meget
forskellige udfald, kan være mange, men at læreren her i det sidste citat udtrykker, at det er
eleven, der skal finde det faglige mål i spillet, viser tegn på at undervisningen ikke har haft et klart
mål for hvordan og hvorfor spillet og det faglige var koblet sammen. Ligeledes udtrykkes det på
den samme kursusdag at: ”Der var ikke nogen kobling. Portalopgaverne tog alt tiden og derfor
kunne vi ikke selv nå at lave en kobling. Vi nåede kun de portalopgaver I havde lavet i de tre uger”
(Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 43.00). Dette viser, at den uklare kobling kan være kommet af,
at læreren ikke selv har skabt eller været medskaber af koblingen mellem det faglige og spillet og
derfor ikke været i stand til at lede eleverne ift. hvor sammenhængen ligger.
Portalopgaverne

Portalopgaverne er det element, der har til formål at skabe sammenhæng mellem spillet og det
faglige, og det er derfor ekstra problematisk, at det netop er disse, den pågældende lærer
fremhæver som det der gør, at hun ikke får skabt koblingen. A2 fremhæver fx om portalopgaverne
at: ”det er meget afgørende at portalopgaver […] ligesom formår at synliggøre for børnene, at vi
bruger matematikken til at blive lidt skarpere på nogle af delelementerne i spillet” (Bilag 6: A2:
15.20). Portalopgaverne er derfor et meget vigtigt element, men det har været meget forskelligt,
hvor meget de har fyldt hos de forskellige lærere i undervisningen. Mens nogle har lavet et
opgaveark med næsten udelukkende portalopgaver, hvor eleverne skulle bruge spillet til at løse og
udarbejde opgaverne eller stoppe op midt i spillet for at kunne løse en opgave (Bilag 8: B1: 12.20;
Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 44.00), så er der andre hvor det forholder sig helt omvendt og
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hvor portalopgaverne har endt med at være en lille biting ved siden af opgaverne i bogen (Bilag
12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 33.15), fx beretter en lærer på en af kursusdagene at: ”der var
opgaverne bare noget i bogen, og så var de opgaver I sendte det eneste der forbandt spillet og det
faglige” (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 2: 11.35).
Den tilbagevirkende effekt fra det faglige til spillet

Udover at skabe en sammenhæng mellem det faglige og spillet skal portalopgaverne også fungerer
som en tilbagevirkende effekt mellem de to dele. Således elevernes evner i spillet og deres
faglighed indvirker på hinanden – så deres udvidede forståelse et sted giver dem en fordel et
andet sted. Målet om denne dobbelte virkning er et vigtigt element i Skolen i spil-konceptet, men i
og med at det er den enkelte lærer der skal skabe dette, sætter det høje krav til lærerens faglighed
og spilkendskab. A1 udtrykker i interviewet at hun synes at dette inden for det danskfaglige felt
var svært. Det at bruge spillet som en ramme for undervisningen og til at give det faglige indhold
relevans for eleverne, kan hun godt kombinere, men hun har svært ved at se hvordan de
danskfaglige elementer indvirker tilbage på elevens præstation i spillet (Bilag 5: A1: 21.55). Dette
er ikke kun noget lærerne har svært ved, men den tilbagevirkende effekt fra det faglige til spillet er
også noget lærerne fortæller at eleverne har haft svært ved at se (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B –
3: 18.00). En lærer udtrykker fx på den sidste kursusdag at: ”Jeg har haft elever der har sagt ’at de
ikke kan se hvad de skal bruge det til’. Der ikke kan se koblingen mellem spillet og det faglige og
tilbage igen” (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 15.40). A1 beskriver til gengæld også at hun ikke
oplever at koblingen fra det danskfaglige og tilbage til spillet er nødvendig, da eleverne var så
optaget af det de lavede alligevel (Bilag 5: A1: 21.55). Hvor nemt eller svært det er at skabe den
tilbagevirkende effekt fra det faglige til spillet, kan måske også være koblet sammen med om
spillet bruges som en selvstændiggenre der analyseres eller om den bruges som en kontekst, men
dette er ikke undersøgt nærmere i indeværende opgave.
Delkonklusion 2

Når de kommercielle computerspil anvendes i undervisningen varierer det mellem fagene hvordan
de benyttes. Hvor danskfaget både bruger computerspillet som en selvstændig genre og som en
ramme for det faglige, så benyttes det i matematik primært kun til at danne en kontekst for det
faglige. Alligevel er der flere lærere der giver udtryk for at de synes at det virker lettere at koble
matematikken end danskfaget og dansklærerne fremhæver at de synes at det var svært at
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niveauopdele eleverne, hvilket måske kan hænge sammen med at det i dansk kan være sværere at
skabe den tilbagevirkende effekt fra det faglige til spillet end det er i matematik. Skolen i spilmetoderne kræver mere af læreren end den almindelige lærebog, da det er læreren der skal skabe
sammenhængen mellem det faglige og spillet, og da der ikke er nogen færdigpakker. Konceptet
fordrer derfor en lærerolle, hvor læreren ser metoden som et redskab, der kræver lærerens
didaktiske evner og vilje, for at blive brugbar og fungere godt i praksis, da dette ikke kommer
gennem spillet alene. Selvom lærerne beskriver, at afstanden mellem spillet og det faglige
frustrerer dem og tager tid, så pointerer nogle lærere også vigtigheden i at koble de to dele. Et
ejerskab hos læreren ift. metoden bliver her centralt. Da de lærere der beskriver at koblingen ikke
lykkedes, også beskriver at de ikke selv skabte nogle portalopgaver, og de giver udtryk for at
koblingen ikke var noget der var deres ansvar, samt at portalopgaverne her har været en lille
biting i undervinsingen. Metoden kræver altså at læreren arbejder med disse koblinger og at
læreren kan se koblingerne, for ellers skabes forbindelsen ikke og spillet bliver ikke en ramme for
det faglige. Denne udfordring kan være større eller mindre alt afhængig af lærerens kendskab til
spillet, didaktiske færdigheder og faglighed. Den tilbagevirkende effekt fra det faglige til spillet
beskriver flere som noget af det sværeste at skabe. Selvom dette så at sige ’sætter prikken over
i’et’, så kan det være, at denne kobling ikke behøver at fremkomme hver gang, som en af lærerne
pointerer, så oplevede hun selv uden den tilbagevirkende effekt en øget motivation og øget faglig
indsats fra elevernes side.

4.4 Klasseledelse
I det aktuelle kapitel vil jeg starte med at redegøre for begrebet klasseledelse og for teori og
forskning inden for dette felt og løbende koble det til klassespillet og det indsamlede
datamateriale. Til sidst vil pointerne fra kapitlet blive fremstillet i den tredje delkonklusion.
Teorier og forskning inden for klassemiljøet og rammerne i klassen, starter i sin tidlige form med et
behavioristisk udgangspunkt, hvor der er fokus på belønning og forstærkning af ønsket adfærd.
Her lægges der vægt på hvordan læreren kan styre klassen ved hjælp af konkrete teknikker og ofte
ift. tugt og disciplin, såsom afstraffelse, overvågning, belønning og organisering. Efterfølgende i
slutningen af 1960’erne får denne form et modspil af reformpædagogikken, der sætter fokus på
barnets egen motivation og medbestemmelse (Molbæk, 2016, s. 27). Det tidligere fokus på
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disciplin, ro og orden har dog stadigvæk sin genklang i ordet i dag, idet klasseledelse ofte også
bliver stærkt koblet til en diskussion om larm og uro i klassen (Ogden, 2012, s. 5).
Fra sidst i 1990’erne vinder begrebet ’Classroom Management’ fra USA mere og mere indpas i
Danmark (Molbæk, 2016, s. 27) og fokusset på klasseledelse er i løbet af de sidste 10-15 år steget
markant og har siden 2013 stået højt på den pædagogiske dagsorden (Løw, 2015, s. 19-20). I den
nyere tilgang inden for klasseledelse er der kommet et større fokus på en elevcentreret tilgang,
hvor eleverne får et større ejerskab til klassens- og skolens regler. Klasseledelse er herved blevet til
noget lærere og elever gør sammen for at skabe et godt socialt og fagligt miljø. Læreren forsvinder
ikke som leder af klassen, men skal i stedet facilitere en proces hvor eleverne er medskabere, har
ejerskab og medkontrol i og over de regler der skabes og skal efterleves (Haugstad, 2014, s. 1314). Nyere forskning peger desuden på at lærerens kompetencer til at indgå i dialog, forklare,
skabe tydelighed, lede klassen, håndtere støj, give konstruktive tilbagemeldinger og etablere en
positivt og støttende relation, er en afgørende faktor for elevernes faglige og sociale læring (Løw,
2015, s. 19-20). Klasseledelse kan ifølge psykolog og lektor ved VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus og underviser på den pædagogiske diplomuddannelse Ole Løw
karakteriseres ved tre indbyrdes forbundne områder som indbefatter relationsledelse, hvor
læreren påtager sig et meransvar for de relationer der er i klassen, procesledelse, hvor læreren
skal forsøge at mestre de forskellige situationer som opstår i klasserummet, og rammeledelse,
hvor lærerens struktur, rutiner og regler kommer til udtryk i forberedelsen og i undervisningen.
Der findes mange forskellige definitioner på hvad klasseledelse konkret er, men de fleste tager
udgangspunkt i at kunne skabe rammer for både social og faglig læring. Når både det
forskningsmæssige perspektiv og beskrivelsen af begrebet sammen tages i betragtning, kommer
klasseledelse til at indikere lærerens evner til at skabe et samarbejde om lærings- og
trivselsmiljøet med deltagelsesmuligheder for alle (Løw, 2015, s. 20-21).
At lære og at arbejde med de uskrevne regler i skolen

Når elever starter i skole, skal de ikke kun dannes til demokratiske medborgere og lære alt det
faglige, der forventes af dem, men de skal også - og næsten som forudsætning for det første - lære
at gå i skole og lære hvilke sociale spilleregler der er i denne kontekst. Det er aktørerne i rummet
der sammen skaber handle- og deltagelsesmulighederne for hinanden, og det er herved læreren
og eleverne der sammen skaber rammerne for hvordan deres læringsfællesskab ser ud. Ved at
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arbejde og gå i dialog med eleverne om de uskrevne regler kan læreren tydeliggøre forventninger
og skabe forudsigelighed for eleverne (Løw, 2015, s. 26). Klassespillet kan her være en måde at
tydeliggøre og arbejde med de uskrevne regler på, men gennem elementerne fra gamification er
målet i klassespillet ikke kun, at eleverne lærer disse regler at kende, men også at styrke elevernes
selvbestemmelse over egne handlinger og at give eleverne valgmuligheder. Klassespillet kan på
den ene side fremstå som et behavioristisk redskab til at belønne eleverne for den ønskede
adfærd og herved som en måde eleverne tillærer en bestemt opførsel. Men det kan også på den
anden side være en måde at arbejde med elevernes selvstændighed, ansvarliggørelse af egne
handlinger og demokratiske evner, ved at give eleverne valgmuligheder og gå i dialog med
eleverne om, hvordan klassemiljøet skal være. Den behavioristiske vinkel på klassespillet med
fokus på belønning af en ønsket adfærd til oplæring af en bestemt adfærd er noget flere af
lærerne omtaler (Bilag 8: B1: 01.25; Bilag 6: A2: 01.25; Bilag 5: A1: 26.50+10.50), fx siges der: ”det
er sådan meget, øh ja, pisk eller gulerodsagtigt, synes jeg. Det er selvfølgelig mere gulerod frem
for pisk, men det er sådan meget adfærdsregulerende” (Bilag 9: C1: 06.15) og ”For jeg er heller
ikke fortaler for sådan en behavioristisk pædagogik.” (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15).
At klassespillet italesættes som primært en behavioristisk metode kan hænge sammen med,
hvordan det er blevet præsenteret og forklaret på kurset. Fx siger B1 i interviewet da han skal
beskrive klassespillet: ”[…] som Tore og Stine sagde med et glimt i øjet, sådan lidt et klikker
træningsprogram for eleverne” (Bilag 8: B1: 01.25). Selv en af forskerne der er med i projektet
refererer til at nogle kalder det bolsjepædagogik (Bilag 18: Interview før forløbet: B3+B4: 26.00),
hvilket kan tyde på at også de der forvalter projektet ikke er tydelige nok i deres afklaring og
beskrivelse af, hvad metoden er, indeholder og skal kunne, og hvad det er, at spilelementerne kan
og kan bidrage med til undervisningen. Grunden til at det ikke er blevet mere klart kan også være,
at projektet indeholdt mange forskellige dele og elementer, B2 beskriver fx at: ”der har været
rigtig mange nye ting og lidt overvældende og tror [… eleverne] er blevet max forstyrret og ikke
tilpas forstyrret” (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 33.30). A1 beskriver også at der har været
anvendt forskellige begreber for klassespillet i projektet, hvilket også kan have været med til at
give utydelighed ift. de mange elementer (Bilag 5: A1: 01.15).
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Regler og belønning

Tydelighed, italesættelse og visualisering af regler og rutiner kan give fællesskabet en struktur,
være retningsgivende for eleven og give forudsigelighed og tryghed, og så kan det være med til at
gøre skolens forventninger og indhold synligt for alle. Det kan herved være med til at skabe tid,
rum og energi for eleven til at fokusere på det der skal læres af fagligt og dannelsesmæssigt
indhold, frem for at skulle tolke rammerne for at kunne indgå i den sociale kontekst (Molbæk,
2016, s. 33; Haugstad, 2014, s. 112). Belønning kan her fungere som en metode til at arbejde med
regler på i praksis, ved fx at give point, hvilket både kan gives gruppevis og enkeltvis, som til sidst
kan resultere i en belønning, men det er her vigtigt at være opmærksom på, at systematisk ros er
det mest effektive til at påvirke adfærd (Ogden, 2012, s. 39-42+48-51). A1 pointerer, at hun gerne
vil have at de regler og forventninger der er til eleverne, skal blive en naturlig del af elevernes
opførsel og måde at gå i skole på. Hun kan godt se klassespillet som et redskab til at lære eleverne
det, men pointerer også to gange i interviewet at hendes håb er at spillet kan udfases (Bilag 5: A1:
26.50) fordi, fremhæver hun:
Jeg synes jo ikke at de skal belønnes for noget hele tiden. Fordi altså de får en
belønning for at opføre sig på en måde, som jeg tænker, at det skal altså bare være
en naturlig del af den måde man opfører sig på i undervisningen (Bilag 5: A1: 10.50).
Flere af lærerne deler A1’s synspunkt om at de ikke burde belønne eleverne for en bestemt
opførsel som burde være en selvfølge. Her beskriver de at det strider imod deres overbevisning og
at de er i tvivl om hvorfor eleverne skal belønnes for en forventelig adfærd (Bilag 14: Kursusdag 4 –
Skole C – 1: 06.00; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: Opsummering fra de to skoler: Skole A; Bilag
5: A1: 10.50+26.50; Bilag 4: Observation 5: 13.28). ”Men stadig så strider det helt vildt imod min
overbevisning, at de skal belønnes for opførsel som burde være en selvfølge, fx at række en hånd
op” (Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 24.00). Lærerne lægger her vægt på at eleverne belønnes
for den rette opførsel med en streg, som kan indløses til forskellige goder, fremfor at lægge vægt
på at klassespillet kan være et redskab for læreren til ofte at rose eleverne og til at
selvstændiggøre eleverne og give dem medbestemmelse.
Elevernes medbestemmelse

Ved at lade eleverne være med i bestemmelsesprocessen af reglerne kan det give eleverne
medejerskab, og samtidig skabe en dialog om hvad der fungerer (Haugstad, 2014, s. 45-50). Ved at
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bruge klassespillet på denne måde bliver det et didaktisk redskab ift. at arbejde med eleven som
demokratisk medborger. I langt de fleste tilfælde er dyderne i klassespillet dog blevet fastsat af
lærerne (Bilag 9: C1: 03.20; Bilag 10: C2: 40.35+43.45; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 41.00;
Bilag 5: A1: 46.30). Der er dog også et par eksempler, hvor lærerne har inddraget eleverne (Bilag
15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 41.00; Bilag 8: B1: 01.25) eller har planer om, at eleverne skal være
medbestemmende i fastsættelsen af dyderne, næste gang klassespillet skal bruges (Bilag 7: A3:
Del 2: 08.40+09.10). En af udfordringerne ved dette, beskriver B2 på den sidste kursusdag, var at
hun ikke fik noget ejerskab til de dyder der var skrevet på, da hun ikke var med til at fastsætte
dem, samt at de ikke var konkrete nok. Manglen på det konkrete er også noget B1 påpeger, samt
at nogle af dyderne blev noget han ikke kunne se eller opleve og derfor havde svært ved at
anerkende, som fx noget der skete i frikvarterene (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 41.00; Bilag
15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: Opsummering fra de to skoler: Skole B). Der er herved et
sammenstød mellem lærerens ejerskab ift. metoden og det at bruge metoden som et dialogisk
redskab ved at inddrage og give eleverne medbestemmelse af dyderne. C1 fokuserer meget på det
behavioristiske aspekt af klassespillet, men han vil hellere arbejde med det sociale ud fra en mere
dialogisk tilgang: ”vi ville egentlig hellere tage den der trivsel sådan mere dialogisk med dem, end
sådan noget adfærdspædagogisk” (Bilag 9: C1: 06.15). Ved at inddrage eleverne kunne C1 have
anvendt klassespillet i en retning, der stemmer mere overens med det værdisæt, han beskriver,
han har, og herved have undgået en rollekonflikt, som ender med at han: ”[…] prøvede sådan at
holde det lidt ude på sidelinjen” (Bilag 9: C1: 06.15). Den negativitet han ser ved metoden, ender
herved med at overskygge de muligheder metoden kunne gemme for at arbejde dialogisk med
trivsel som han giver udtryk for, han gerne vil.
Positiv opmærksomhed og ros

Forskning har vist, at systematisk brug af ros i alle dets former som bekræftelse, belønning og
værdsættelse, har en positiv effekt på elevers læringspræstationer, men også at der desværre
roses for lidt især inden for den sociale adfærd, og at lærere ofte roser mindre end de selv tror.
Hertil er det rigtig vigtigt at rose elevens indsats og ikke kun elevens præstationer og faglige
resultater, og at ros skal komme umiddelbart – så læreren hele tiden er på jagt efter elevens
stærke sider (Haugstad, 2014, s. 43-45+50). Klassespillet kan på mange områder betragtes som et
redskab for læreren til at arbejde med at rose eleverne, da det også lægger vægt på den
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umiddelbare feedback og et fokus på elevens stærke sider. B1 beskriver fx i interviewet at han
generelt oplever at klassespillet virker bedre til at starte timen op med, end det gør at råbe og
kommandere med eleverne (Bilag 8: B1: 01.25), og A2 fortæller, at han oplever at ros af en elev
har en enorm smittende effekt blandt de andre elever (Bilag 6: A2: 06.05). A1 beskriver ligeledes
at hun oplever at positive og rosende italesættelse af elevernes ageren har en smittende effekt på
at flere får lyst til at deltage og kommer ind til tiden (Bilag 5: A1: 03.40). I mine observationer af
klassespillet oplevede jeg næsten ikke at klassespillet blev brugt af B5, men heller ikke at han ellers
på noget tidspunkt roste eleverne. Hos B1 oplevede jeg både at klassespillet blev brugt med og
uden ros, men at det især var ifm. klassespillet at B1 roste eller fremhævede noget blandt
eleverne (Bilag 4: 1-8). Selvom klassespillet lægger op til at lærerne skal rose eleverne, så påpeger
flere af lærerne, at det kan være svært at huske at bruge klassespillet, også selvom de gerne vil og
oplever, at den hurtige respons har en positiv effekt på eleverne og deres motivation (Bilag 7: A3:
Del 1: 03.50).
Det er dæleme svært lige at få den med lige i nuet, når man står der i en
undervisning alene med 22 elever, der også skal fungere samtidig[…]. Lige at huske
sig selv på at man skal bruge det undervejs (Bilag 8: B1: 10.50).
C2 beskriver fx klassespillet som et pædagogisk redskab der ’lever’ af nyhedens interesse og når
spillet bliver glemt, så tager hun det ned, idet hun vurderer at det trænger til en pause (Bilag 10:
C2: 12.30+42.35). A1, der også beskriver at hun har svært ved at huske at bruge klassespillet,
fortæller derimod at det der minder hende om at bruge det, er når der er noget hun ønsker mere
af, som fx deltagelse i timen, at bestemte elever kommer på banen eller at de bliver klar til tiden
(Bilag 5: A1: 10.50). Både A1 og C2 kan have svært ved at huske at bruge spillet, men hvor
konsekvensen hos C2 bliver at hun tager det ned, så er det oplevelser i praksis der gør at A1 bliver
opmærksom på at hun skal bruge det noget mere.
Delkonklusion 3

Der kan opstå flere forskellige lærerroller når klassespillet benyttes, men der er primært to
forskellige positioner som denne lærerrolle udspiller sig ud fra – klassespillet som en behavioristisk
metode og klassespillet som et dialogisk redskab der kan give eleven medbestemmelse og
handlemuligheder. Af disse retninger er det især den behavioristiske vinkel der kommer til udtryk i
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lærernes udtalelser, hvilket måske kan hænge sammen med måden klassespillet er blevet
præsenteret for lærerne på. Den anden vinkel kan til gengæld tydeliggøre de uskrevne regler for
eleven, styrke elevernes følelse af selvbestemmelse over egne handlinger og ved at inddrage
eleverne i bestemmelsen af dyderne kan det være et didaktisk redskab til at arbejde med eleverne
som demokratiske medborgere. Den anden vinkel på klassespillet fremkommer også at stemme
mere overens med flere af lærernes værdisæt og herved en lærerrolle som de bedre kan
identificere sig med. Når eleverne inddrages er det dog vigtigt at være opmærksom på, at de dyder
der bliver skabt er mulige for læreren at se og rose, samt at det er noget læreren kan relatere til og
stadig føler ejerskab for, fremfor at det bliver nogle diffuse punkter, som læreren ikke får brugt.
Derudover beskriver flere af lærerne at det kan være svært at huske at benytte klassespillet. Der
fremtræder dog primært to forskellige roller ud fra indeværende datamateriale når dette sker,
hvor den ene rolle fjerner spillet, så fokuserer den anden rolle i stedet på, hvad hun ønsker mere
af, og herved bliver klassespillet et aktivt redskab i undervisningen.

4.5 Udvikling af lærerens kompetencer
Lærernes kompetenceudvikling bliver ”[…] til på baggrund af både tilegnelse af viden og
færdigheder, deltagelse i sociale læringsfællesskaber og skabelse af ny viden og teori […]”
(Molbæk, 2016, s. 180). I et kompetenceudviklingsforløb med fokus på læreren som klasseleder til
udviklingen af klassemiljøet, fremstiller Mette Molbæk i sin ph.d.-afhandling fem ligestillede
opmærksomhedspunkter. Disse er 1) rammesætningen af teamsamarbejdet, 2) læreren som
lærende ift. motivation og udbytte, 3) ressourcer, så som tid, økonomi og refleksionsteknologier,
4) evaluering af praksis og 5) bevidsthed om positioner (Molbæk, 2016, s. 174-175). Jeg vil i det
følgende tage fat i nr. et, to, tre og fem af opmærksomhedspunkterne, ud fra at det er de punkter i
Molbæks beskrivelse, som det indsamlede datamateriale leder mest op til, og da der hverken i
metoderne eller spilteorierne er et særligt fokus på evaluering af et forløb. Molbæks forskning er
lavet med udgangspunkt i hvordan klasse- og læringsledelse kan bidrage til inklusion ift. et forløb
hvor de involverede lærer har mødtes flere gange over en periode og drøftet deres praksis. Jeg vil i
det følgende tage udgangspunkt i og lade mig inspirere af hendes pointer ift. at arbejde med
kompetenceudvikling hos læreren, men med et primært fokus på datamaterialet fra indeværende
undersøgelse. Det følgende vil både omhandle klassespillet og inddragelsen af kommercielle
computerspil, da udvikling af lærernes kompetencer er et centralt omdrejningspunkt i
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integreringen af begge metoder i praksis. Til sidst i kapitlet vil de løbende pointer blive samlet i
den sidste og fjerde delkonklusion.
Rammesætning af teamsamarbejdet
Måden lærerne bruger hinanden på

I udviklingen af praksis, med inddragelsen af nye metoder som klassespillet og kommercielle
computerspil og herved måske nye krav og visioner ift. tidligere, er det vigtigt, at lærerne har et
trygt fællesskab, hvor de åbent kan dele erfaringer og diskussioner. Dette kan samtidig være med
til at skabe ejerskab hos lærerne, så metoden ikke bliver et projekt udefra, men gennem
erfaringsudveksling bliver tilpasset i måden den kan udspille sig på i praksis hos de forskellige
lærere (Molbæk, 2016, s. 175-178). Der er stor forskel på hvor meget forskellige teams på
forskellige skoler arbejder sammen og hvor stor grad af åbenhed, erfaringsudveksling og deling af
planlægningen der finder sted (Molbæk, 2016, s. 175). Dette fremkommer også hos de
medvirkende skoler. På både skole B og C samarbejder lærerne med den anden lærer, der også
har klassen til henholdsvis dansk eller matematik, men ikke med de andre faglærere, hvilket de
primært beskriver, hænger sammen med at de ikke er i team sammen(Bilag 8: B1: 30.08+32.10;
Bilag 9: C1: 40.00+41.00; Bilag 10: C2: 38.45+39.25), mens lærerne på skole A har en noget anden
struktur. Her arbejder lærerne der har de to spor på årgangen i team sammen, og sammen
strukturerer de skemaet for den pågældende årgang. Det at samarbejde om faglige forløb med
den anden faglærer og dele erfaring er den normale praksis på skole A, hvilket de også har gjort
meget i projektet. Her beskriver lærerne fra skole A, at det har været rigtig godt med sparring
både med den anden faglærer ift. brugen af kommercielle computerspil, og med den anden lærer
der har klassen til et andet fag ift. klassespillet (Bilag 5: A1: 42.00+43.37; Bilag 6: A2:
20.05+42.30+43.40; Bilag 7: A3: Del 1: 03.24+03.50+04.45+ Del 2: 07.00+ 09.50). Det selv at skulle
skabe portalopgaverne, udtrykker A2 er udfordrende, og at: ”Der tænker jeg, at der er det også
rigtig fint at man er mere end en faglærer […] ellers så tænker jeg godt at man kunne […] komme
lidt i tvivl og sætte spørgsmålstegn ved om det hele bær” (Bilag 6: A2: 20.05). A1 fortæller
ligeledes om klassespillet i ’vi’ form, og herved om det som et fællesprojekt(Bilag 5: A1: 01.15). Der
er herved en kultur og en struktur på skole A for at lærerne samarbejder og dette italesætter
lærerne på skolen som positivt og indimellem også som nødvendigt (Bilag 5: A1:43.37). B1
udtrykker til gengæld, at han ikke følte et behov for faglig sparring, men synes det har været godt
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at sparre med en kollega der på mange områder er hans totale modsætning, så de har kunnet
hjælpe hinanden, der hvor de havde forskellige styrker og svagheder (Bilag 8: B1: 30.08+32.10).
Ensartethed eller erfaringsudveksling

Det varierer hvordan lærerne oplever og forestiller sig samarbejdet ved brug af klassespillet bør
være. Der er dog flere lærere, der udtrykker, at det er vigtigt for dem, at de lærere der har klassen,
gør tingene på den samme måde, at der uddeles streger i alle fag, at de udløses af det samme og i
samme mængde – at klassen således oplever en ensartethed (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1:
41.00; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 08.00). Dette udtrykker de ift., at de ikke oplever, at det
finder sted, men at de gerne ville, at det gjorde. ”[…] på teamet er det nødvendigt, at man er enige
om det og giver et nogenlunde ens antal streger, ellers så går ideen af. Der er et enormt
samarbejde mellem lærerne der skal afklares, for det skal følges til dørs”(Bilag 14: Kursusdag 4 –
Skole C – 1: 55.15). Hos flere af lærerne fremkommer ensartetheden ligesom i dette citat, som en
nødvendighed for at metoden overhovedet kan praktiseres eller anvendes (Bilag 10: C2: 12.30). På
trods af dette så fortæller C1 også, at eleverne godt forstår, at det ikke er alle lærerne, der giver
dem streger (Bilag 9: C1: 09.15). A3 fortæller også om at lærerne i teamet brugte hinanden meget
til erfaringsudveksling, men her er der tale om en deling af viden fremfor et ønske om at nå frem
til en ensartethed eller standart (Bilag 7: A3: Del1: 03.24+03.50) og ”der tænker jeg også, at der er
voksne forskellige, og det skal børnene også lære” (Bilag 7: A3: 04.45). Der skal ifølge gamification
teorien være en forudsigelighed i måden der gives streger på, men så længe at den uklarhed der
er, er ens for alle, gør uklarheden ikke noget. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at det
primære i metoden er, at eleverne roses og anderkendes for det de gør, fremfor at stregerne
tildeles på den samme måde. Det vil nok heller ikke være muligt at skabe en fuldstændig
ensartethed, da lærerne, som A3 påpeger, er forskellige. B1 pointerer fx som en ulempe at dyden
’Ninja’ blev for bred og ukonkret (Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 41.00), men dette kan også
være en fordel, da den ofte vil kunne benyttes og derfor giver mulighed for at rose rigtig meget.
Læreren som lærende – ejerskab og ledelsen
Udvikling af den enkelte lærer

Molbæk pointerer inden for lærere som lærende, at ledelsen har et stort ansvar for at have øje for
lærerens udvikling og dennes mål og planer, både for den enkelte lærers individuelle udvikling og
for skolens fælles udvikling (Molbæk, 2016, s. 179). Ift. dette så udtrykker især C2 stor skuffelse
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over, at ledelsen senere efter forløbet, afviser en anmod hun laver om ekstra timer til at give
erfaringerne og metoderne videre til et nogle andre lærere på skolen(Bilag 10: C2: 32.45). At skabe
en udvikling i praksis kommer dog ikke fra ledelsen alene, men kræver både viden, vilje og evne fra
den enkelte lærer (Molbæk, 2016, s. 179). A1 beskriver fx hvordan den første dag med at bruge
klassespillet var en forfærdelig oplevelse, men allerede den næste dag efter erfaringsudveksling
med sine kollegaer fungerer det meget bedre for hende (Bilag 5: A1: 03.40). Hertil beskriver hun
at: ”Det var egentlig ikke rigtig eleverne, det var mig der skulle blive bedre til at, få det til at
fungere, og hvordan jeg ligesom gjorde det. […] jeg skulle ligesom lige finde ud af hvordan jeg
skulle håndtere det” (Bilag 5: A1: 08.40). Det er ikke metoden alene der kan skabe det gode
lærings og klassemiljø, men den afhænger i høj grad af hvordan læreren vælger at benytte og
arbejde med den i praksis. Den udvikling der her finder sted i praksis hos A1 er både en blanding af
de rammer A1 er inden for ift. hvad ledelsen og hendes lærerteam kan tilbyde, men også fordi at
hun vil arbejde med metoden. ”Og så tror jeg måske også at min indstilling var lidt bedre næste
gang eller dagen efter, for der fungerede det bare meget bedre” (Bilag 5: A1: 03.40).
Ejerskab som udgangspunkt for motivation

Derudover pointerer Molbæk at det er vigtigt at medtænke motivation og ejerskab i efter- og
videreuddannelse af lærere. Udviklingsforløbet skal være vedkommende for læreren og for hans
eller hendes praksis, så læreren kan se værdien i forløbet. Jo tættere læreren bliver med projektet
og kan være medskabende i at definere hvad der skal være i fokus, jo mere lyst og energi får
læreren for projektet og for at arbejde med sine kompetencer, idet forløbet afspejler hans eller
hendes ideer (Molbæk, 2016, s. 180-181). At lærerne får ejerskab over metoderne er også noget
der arbejdes med i projektet, bl.a. igennem at lærerne selv skal udvikle de to tre-ugers forløb og
også gerne nogle af portalopgaverne. Derudover fremhæves det også af de ansvarlige for
projektet på kursusdagene, at det er vigtigt at lærerne arbejder med metoderne på deres egen
måde(Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 15.50). At lærerne føler ejerskab over projektet er især
vigtigt i en tid, hvor mange lærere oplever at der kommer mange krav og opgaver udefra (Molbæk,
2016, s. 182). På et af kursusforløbende giver nogle af lærerne dog udtryk for, at de synes at
projektet har haft for meget fokus på hvad projektet gerne ville vide noget om og ikke har
prioriteret elevernes og lærerens læring højt nok (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 2: 05.20). Her
bliver projektet i høj grad et projekt udefra fremfor lærerens eller et projekt i lærerteamet eller på
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skolen. Initiativet til projektet kommer på alle tre skoler fra ledelsen (Bilag 16: Interview før
forløbet: A2; Bilag 17: Interview før forløbet B1+B2; Bilag 18: Interview før forløbet: B3; Interview
før forløbet; Bilag 10: C2: 32.45), og det bliver det derfor ekstra vigtigt at inddrage lærerne, så der
skabes et ejerskab og en kompetenceudvikling. A1 fremstår dog både ift. klassespillet og ved
brugen af kommercielle computerspil i en læringsproces, hvor hun gennem dette, får et ejerskab
til metoden – hvilket jeg vil beskrive i de næste to afsnit.
A1 beskriver i interviewet hvordan hun den første dag havde en frygtelig oplevelse med at bruge
klassespillet, da der var så mange ting, hun følte, hun skulle gøre. Hvorefter hun beskriver,
hvordan hun den næste dag valgte at gribe det noget anderledes an og her havde en meget bedre
oplevelse(Bilag 5: A1: 03.40). I hendes beskrivelse fremkommer der den næste dag et større
ejerskab over metoden. Fremfor at hun arbejder for metoden, arbejder metoden for hende på den
efterfølgende dag. ”jeg tænkte, jeg kan og behøver måske ikke sådan have fokus på alle sammen
på en gang, men hvad er vigtigst for mig lige nu” (Bilag 5: A1: 03.40). Her tager hun udgangspunkt
i, hvad hun godt kunne tænke sig lige nu og bruger derefter metodens element af at rose eleverne
og give streger til det, hun vurderer, vil gavne timen og klassen. I eksemplet hun fortæller om i
interviewet, vil hun fx gerne have dem ind og klar til timen, og derfor vælger hun så at rose dem
der er klar rigtig meget, ligesom metoden lægger op til (Bilag 5: A1: 03.40). Hun tilpasser her sine
rutiner inden for metodens rammer og laver sin egen strategi for hvordan hun vil håndtere og
bruge klassespillet. Uden at metoden bliver styrende og fremfor at betragte klassespillet som en
manual hun skal følge. Det tager noget tid, før det bliver hendes egen rutine, men hun beskriver,
at når først rutinen er der, tager det ikke lang tid at bruge den, og at hun oplever en stor effekt,
når hun bruger metoden (Bilag 5: A1: 08.40).
A1 beskriver ift. brugen af computerspil, at det første forløb var meget styrret fra projektets side,
da der på forhånd var bestemt en masse, som skulle være med, mens der i det andet forløb var
mere frie tøjler. Her planlagde og skabte A1 og A3 sammen et forløb med lidt hjælp fra de
ansvarlige i projektet (Bilag 5: A1: 42.00). ”Det var bare så fedt at få lov til selv at kunne finde på
noget, fordi jeg aldrig selv har tænkt computerspil i danskundervisningen” (Bilag 5: A1: 44.39). A1
fremhæver her at hendes motivation også kommer af det nye hun lærer gennem projektet,
ejerskabet og de nye kompetencer hun får til en ny metode i et nyt felt, som ligger meget fjernt fra
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hvad A1 ellers har tidligere erfaringer med (Bilag 5: A1: 35.45). A1 beskriver forløbet, hun selv
kreerer som en succes, og dette bringer en stor begejstring hos hende (Bilag 5: A1: 44.39), måske
også fordi at hun herved oplever at hun kan noget mere eller har lært noget nyt, som hun ikke
tidligere vidste, var en mulighed og er positiv overrasket over sine egne evner.
Fokus på elevernes motivation

Et centralt element i udviklingen af lærerens kompetencer er at læreren oplever forløbet som
givtigt, og at de oplever en positiv forandring enten selv, i praksis eller begge steder. Lærerens
primære fokus anses som undervisning, og derfor er koblingen mellem praksis og
kompetenceudviklingsforløbet også centralt hos mange lærere. Den virkning forløbet får i praksis,
bliver derfor det centrale omdrejningspunkt for mange lærere (Molbæk, 2016, s. 181-183). Det
kommer også til udtryk i dette projekt, ved at lærerne fremhæver metoderne, det de godt kunne
lide ved dem, om de vil bruge dem igen og hvornår de selv synes at de oplevede succes, ud fra
hvornår eleverne er motiverede (Bilag 5: A1: 13.00; Bilag 10: C2: 01.55+40.35+23.00; Bilag 6: A2:
01.25; Bilag 8: B1: 22.25+16.35). Lærerne beskriver fx at: ”det har været utrolig spændende, for
der ligger en hel masse motivation for eleverne” (Bilag 6: A2: 01.25) og at: ”det har smittet at de
[eleverne] har været begejstrede” (Bilag 19: Interview efter forløbet: A1). Alle lærerne virker til at
blive meget motiveret til at bruge metoden, ud fra at eleverne er blevet motiveret. Til gengæld
giver lærerne på kursusdagene og i interviewene slet ikke udtryk for en bevidsthed om deres egen
rolle eller hvad inddragelsen af metoderne kan ændre ift. deres rolle i klasselokalet. B1 beskriver fx
sin rolle ift. klassespillet som ”[…] nærmere det at jeg var lærer” (Bilag 8: B1:33.35). Denne
tendens til at lærerne ikke italesætter deres egen rolle kan være afstedkommet af flere ting, som
fx tiden til at reflektere over deres egen rolle, at ændringen hos nogle lærer er så små ift. den rolle
de normalt indtager i praksis eller at fokusset i projektet var orienteret mod eleverne. Molbæk
pointerer dog, at ved kompetenceudviklingsforløb er det vigtigt, at læreren både handler og
danner erfaringer i praksis og at der reflekteres over praksis og bl.a. herigennem bliver mere skarp
på, hvem de selv er som lærer (Molbæk, 2016, s. 180-181).
Ressourcer: tid

Ift. elementet tid, som også bliver påpeget af mange af lærerne i indeværende undersøgelse (Bilag
7: A3: Del 1: 06.30; Bilag 5: A1: 46.30; Bilag 9: C1: 21.00; Bilag 19: Interview efter forløb: A3; Bilag
11: Kursusdag 1 – skole C: 12.30+01.23.00; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 04.20+01.06.20;
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Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 5: 02.15; Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 06.00; Bilag 15:
Kursusdag 4 - Skole B – 1: 30.30; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 4: 13.15), beskriver Molbæk, at
det generelt i både hendes og i tidligere forskning er en central faktor i lærerens hverdag ifm.
kompetenceudvikling.
Nye metoder tager tid

Lærerne beskriver i Molbæks undersøgelse at de generelt har en meget travl hverdag, hvor det
kan være svært at gribe den ene bold, før den næste er kastet i luften (Molbæk, 2016, s. 183), og
en lignede tendens gør sig gældende i denne undersøgelse (Bilag 5: A1: 35.45), fx fortæller C2 i
interviewet: ”Så kom vi under tidspres og med folkeskolereform og med det ene og det andet og
det syvende, så forsøgte vi sådan set at sige til vores ledelse at vi ikke ville, men det skulle vi”
(Bilag 10: C2: 01.55). En af udfordringerne ved at skulle inddrage spil og spilelementer, er at det
som alle andre nye metoder, tager tid at sætte sig ind i, planlægge, forberede og implementere.
Inddragelsen af IT og spil er derfor ikke blot en hurtig løsning for læreren, på hvordan alle elever
nemt kan lære alt (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 20). Dermed opstår også det paradoksale for
læreren til at have tålmodighed til at lade forandring tage tid, når tiden opleves som knap. En
lærer i Molbæks undersøgelse pointerer, at ”udviklingen af praksis […] i sidste ende kan være med
til at frigive tid ved at finde nye og bedre måder at undervise på” (Molbæk, 2016, s. 184). Dette
fremhæves også i denne undersøgelse(Bilag 5: A1: 03.40+07.31+08.40), hvor A2 fx påpeger at: ”
Det tager noget tid, men den er godt givet ud” (Bilag 13: Kursusdag 3 – Skole A: 04.30) og at ”det
kræver, at man giver det en chance og prøver nogle ting af, og forholder sig rimelig åben til det”
(Bilag 6: A2: 20.05). B1 beskriver også ift. inddragelsen af kommercielle computerspil, at selvom
han oplevede forberedelsesdelen som tung, så når den var overstået, så pointerede han, at det var
rigtig fedt med en tre ugers detailplan med undervisning differentieret på tre forskellige niveauer
(Bilag 8: B1: 24.25), og han fortæller hertil at han oplevede at komme rundt til alle elever, hvilket
ellers ikke er noget han normalt oplever i dagligdagen (Bilag 13: Kursusdag 3 – Skole A: 16.45).
Manglen på tid

Det fremkommer i Molbæks forskning, at grundet manglen på tid, bliver nye metoder der læres på
kurser ikke implementeres til fulde. Hvilket der også er tendenser på i indeværende undersøgelse
(Bilag 6: A2: 41.00; Bilag 7: A3: Del 1: 01.25). Både A1 og A3 fortæller i denne forbindelse, at det
var tiden til projektet, der var den faktor, der gjorde, at de afveg fra den oprindelige plan eller ikke
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fik gjort det som de gerne ville (Bilag 5: A1: 03.15+09.41+46.30; Bilag 6: A2: Del 1: 13.15). Fx
udtaler A1 at: ”Et lige så fedt projekt og forløb det er, så tager det også bare rigtig meget
forberedelsestid og forberedelsestid som man egentlig ikke har” (Bilag 5: A1: 46.30). Tiden bliver
et afgørende element for indførelsen af nye metoder og udviklingen af lærerens kompetencer, og
en omprioritering af lærerens arbejdstid kan være nødvendigt, for at der bliver bedre mulighed for
mere refleksion hos læreren påpeger Molbæk (Molbæk, 2016, s. 185). Denne nødvendighed
fremhæves også hos lærerne i denne undersøgelse. Det kommer især til syne ifm.
computerspillene, hvor lærerne giver udtryk for at det er tidskrævende og at de ikke har tid nok til
både at sætte sig ind i spillet og selv skulle udarbejde et forløb helt fra bunden af (Bilag 5: A1:
46.30; Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 06.00; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 3: 59.00; Bilag
10: C2: 28.05; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2: 04.20+13.50; Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 4:
13.30). Fx påpeger A2, at portalopgaver ”hel klart [er] noget man skal afsætte noget tid til, hvis det
skal blive godt eller det skal blive ordenligt [… og at] det er farligt at nedprioritere den del af det”
(Bilag 6: A2: 19.00).
Bevidsthed om positioner

I de følgende afsnit vil lærerens position ifm. klassespillet og lærernes bevidsthed herom blive
fremstillet og diskuteret.
Åbenhed og differentieret bedømmelse

Gennem debat, nedskrivning, ophæng i klassen og lærerens italesættelser af dyderne i
klassespillet, bliver nogle ønsker og krav fra lærerne til eleverne og til klassemiljøet synliggjort.
Herved bliver den bedømmelse og vurdering lærerne foretager af eleverne gjort mere åben. Det at
vurderingen bliver så tydelig, beskriver en af lærerne på kursusdag 3 og 4, at hun føler ændrer
hendes rolle, fordi hendes vurdering nu eksplicit kommer frem i italesættelsen af det positive, og
indirekte kommer frem ved at det negative ikke italesættes(Bilag 12: Kursusdag 3 – Skole D – 2:
15.50; Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15). Hun giver også udtryk for, at hun er bange for, at
vurderingen kommer til at fylde for meget i klassen og i klasserummet, så den kan blive en trussel
imod at eleven føler sig tryg i klassen (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15).
A3 og A2 beskriver til gengæld at eleverne er vant til at lærerne vurderer eleverne og
forskelsbehandler eleverne, samt at dette er noget de taler åbent med eleverne om. Derfor mener
de ikke at det gør noget at de differentierer i tildelingen af streger i klassespillet og at vurderingen
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og differentieringen i klassespillet bliver endnu tydeligere end ellers (Bilag 6: A2: 38.35). A3
fremhæver her at det ”[…] er altafgørende at man har haft en diskussion med børnene. Og
løbende har brug for og tid til at lave den, for så kan de sagtens forstå det” (Bilag 7: A3: Del 2:
03.15).
Der er også flere andre lærere, der giver udtryk for, at de også differentierer i måden de giver
streger på (Bilag 5: A1: 30.17; Bilag 15: Kursusdag 4 - Skole B – 1: 44.00; Bilag 8: B1: 26.30), bl.a.
også ift. at sørge for at alle elever får streger og derfor bliver de nødt til ”at se lidt stort på nogen
af tingene en gang imellem” (Bilag 9: C1: 09.15). Selvom om C1 vurderer at eleverne klarer det
meget godt selv, så beskriver C1, at han hele tiden opmærksom på om der er nogen elever der
sakker bagud i antallet af streger (Bilag 9: C1: 11.10).
Læreren der på kursusdagene udtrykker skepsis ift. at vurderingen af eleverne bliver tydeligere,
kunne også vælge at sætte nogle andre dyder op, som hun vurderer, kan være medvirkende til at
skabe nogle trygge rammer for eleven, hvor der fx er fokus på at stille ’det gode dumme
opklarende’-spørgsmål eller at ’eleverne hjælper hinanden’. For vurderingen af eleven i klassen af
både læreren og de andre elever, når eleven handler, vil finde sted uanset om det sker direkte
eller indirekte. Igennem den direkte italesættelse kan læreren til gengæld både skabe tydeligere
rammer for eleven og være med til at påvirke den retning vurderingerne foretages indenfor og
give nye ting status.
Retfærdighed og spil

Når der i et spil gives point, er det vigtigt, med tydelige og faste rammer for hvordan noget måles
og hvordan det rigtige resultat, der giver point, ser ud, da pointsne har en form for værdi i spillet,
til at afgøre hvem der vinder. Det er derfor vigtigt at der er en retfærdighed og objektivitet til
stede når der uddeles point (Kapp, Blair, & Mesch, 2014, s. 133). Retfærdigheden i et spil og den
retfærdighed der er til stede i klassespillet er ikke den samme, da formålet i klassespillet ikke er at
reglerne er ens for alle, så der kan findes en vinder. Klassespillet er derimod et redskab for
læreren, til at italesætte det positive og herved forhåbentligt opnå mere af det der skaber et
positivt klassemiljø. At fordeling mellem de dyder der er og de handlinger der udføres ikke er en
1:1 inden for dyderne, viser sig fx i A2’s udtalelse: hvis ”der en der har rigtig nemt ved at leve op til
dyderne, jamen så bliver man heller ikke nødvendigvis ved med at anderkende dem for det i
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samme grad som for en der har svært ved det” (Bilag 6: A2: 38.35). Derudover kan der også være
en forskel på hvad lærerne giver streger for, fx beskriver en lærer på en af kursusdagene at: ”Det
bliver meget individuelt hvordan man bruger de der streger og hvornår de gives og hvad de
forskellige mål indeholder. Ready kan være flere ting og kan gives på flere tidspunkter” (Bilag 14:
Kursusdag 4 – Skole C – 1: 06.00). Desuden kan læreren have skiftet fokus uden at italesætte det,
og derfor uden at eleverne er klar over det, hvilket B1 både fortæller at han gør i interviewet(Bilag
8: B1: 01.25), og jeg ser dette i undervinsingen (Bilag 4: Observation 8: 12.47).
Det at forskellige elever har forskellige behov og at klassespillet differentieres herudfra, kan
fremstå skævt ift. eleverne er deltagere i et spil, hvor stregerne kan bruges til at opnå noget som
eleverne godt kunne tænke sig. Reglerne i et spil er nemlig som oftest ens for alle. Fx får den
dårlige fodboldspiller i en superliga kamp ikke et ekstra frispark, fordi dommeren gerne vil give
spilleren en bedre mulighed for at deltage i kampen. Denne skævhed mellem at klassespillets
formål er at skabe et bedre klassemiljø samtidig med at eleverne arbejder for at opnå streger i den
virtuelle økonomi viser sig fx ved at eleverne spekulerer i hvordan de kan bruge eller ’udnytte’
systemet i spillet til få flere streger (Bilag 9: C1: 05.20; 34.00), fx at ved nogle elever har hånden
oppe, fordi det giver streger, men uden at ville sige noget (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1:
55.15). Det spænd der er i retfærdigheden mellem den enkelte elev som deltager i et spil og
læreren som uddeler af streger ift. at skabe et godt klassemiljø for alle, kommer fx til udtryk i
observationerne fra Skole B. Her spørger en elev læreren til, hvorfor han ikke fik nogen streger, da
han havde hånden oppe, når en anden elev fik streger. Hvortil B1 svarer, at det er ham der
bestemmer og eleven siger efterfølgende: ”Det er ikke fair, jeg skulle også have haft en streg – så
er det jo total tilfældigt hvem der får streger” (Bilag 4: Observation 1: 11.58). Helt overodnet
spiller læreren og eleverne herved ikke nøjagtig det samme spil, da målet i spillet ikke er det
samme hos begge parter. Eleverne kan ikke være sikre, på at få streger når de opfylder dyderne,
det afhænger af, hvad læreren fokuserer på i undervisningen, inden for dyderne og hos de
forskellige elever. A1 beskriver dog, at hun oplever, at de elever der forinden allerede kan eller er
dygtige til dyderne ikke har så stort et behov for at få eller glæde af at få stregerne: ”de elever som
er så skoledygtige og som altid deltager på den måde. […] de brokker sig ikke […] når andre elever
får streger. Fordi de gider godt, fordi for hende er det måske ikke så vigtigt” (Bilag 5: A1: 30.17).
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Balance

Når lærerne direkte italesætter begrebet retfærdighed, så beskriver B1 og A1 det, som en
splittelse mellem retfærdighed og uretfærdighed (Bilag 8: B1: 26.30+28.30; Bilag 5: A1: 30.17),
mens en anden lærer pointerer at der aldrig er noget der er fair i skolen (Bilag 13: Kursusdag 3 –
Skole A: 12.35). A3 og A2 beskriver til gengæld at de ikke synes at klassespillet er uretfærdigt (Bilag
7: A3: Del 2: 03.15), da ”det er jo også i tråd med det vi altid har gjort med vores elever, at vi
behandler dem forskelligt” (Bilag 6: A2: 38.35). Det er således forskelligt hvordan lærerne opfatter
retfærdighed ift. klassespillet. Flere af lærerne reflekterer i stedet over og referer i stedet til at der
skal være en ’balance’. Det handler ikke om, om de dømmer korrekt, men om at der skal være et
flow og en balance i spillet (Bilag 7: A3: Del 1: 01.25+Del 1: 05.55+ Del 2: 03.15; Bilag 15:
Kursusdag 4 - Skole B – 4: Generelle noter fra kursusdag 4) og så om at finde det eller de rette
øjeblikke at gribe det i (Bilag 8: B1: 10.50). ”der er den her balance med hvornår skal man belønne
og hvornår skal man ikke” (Bilag 7: A3: Del 1: 01.25). Dette gælder også især ift. til de to særlige
dyder (Bilag 8: B1: 01.25), hvor fx A3 beskriver at ”de fungerede, fordi børnene var godt
opmærksomme, og de vidste godt at det var noget specielt når de fik dem. Og de blev stolte” (Del
1: 05.55). Lærerne lægger sig her op af legens fokus på balance i brugen af regler frem for spillets
fokus på ensartethed i regler, og retfærdighedsbegrebet bliver herved ift. legen fremfor i spillet.
Retfærdighed i et spil tager afsæt i at reglerne er lige for alle og at der er en høj grad af
ensartethed og kontinuitet for hvordan der dømmes i de forskellige situationer. Retfærdighed i en
leg har derimod udgangspunkt i legens flow og vigtigste er her at der er en balance i reglerne så
alle deltagerne gerne vil legen, så legen kan opretholdes. Det vigtige er her aktiviteten deltagerne
har sammen og her kommer retfærdigheden til udtryk på en anden måde end i spillet, da
retfærdigheden her omhandler opretholdelsen af aktiviteten ift. at alle spillere synes at det er
sjovt og føler at det er en lige konkurrence. Reglerne er derfor noget der gradbøjes efter legens
behov og ikke nødvendigvis noget der følges til punkt og prikke, da opretholdelsen af aktiviteten
er vigtigere end reglerne. Denne form for retfærdighed kommer også til udtryk i klassespillet, hvor
udgangspunktet er i aktivitetens flow fremfor en vurdering af hvorvidt og hvordan reglerne bliver
fulgt af spillerne. Dette kommer fx til udtryk hos A3 når hun fx fortæller at: ”noget af det vi gav
point efter, var at få nogen af dem der sidder og ikke siger så meget til at sige noget mere” (Bilag
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7: A3: Del 1: 01.25). Når eleverne vurderes forskelligt i klassespillet lægger det sig op af
retfærdighedsbegrebet inden for leg fremfor retfærdigheds begrebet inden for spil.
Spilleder vs dommer

I det følgende vil jeg karakterisere to yderpositioner, som jeg gennem bearbejdningen af
datamaterialet, analysen og teorien ser der opstår i brugen af Skolen i spil-metoderne. Disse to
positioner har jeg navngivet Spillederen og Dommer, og disse og de omkringliggende faktorer er
karakteriseret i skemaet og de omkringliggende bobler nedenfor. Skemaet er inddelt i fire
parametre: De grundlæggende elementer for de to roller, det teoretiske grundlag som rollen
lægger sig op af eller udspringer af, hvilket blik det giver på elevens rolle eller det ønske der er
med at benytte metoden og til sidst hvordan det samlet udspiller sig ved, at der kommer to
forskellige lærerroller til syne i disse to yderpositioner.
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Spillederen har sit udgangspunkt i paidia og playfulness, hvor der er fokus på strukturen af
menneskelig interaktion, fremfor et fokus på strukturen af regler (Deterding, Dixon, Khaled, &
Nacke, 2011, s. 10), som der kommer til syne i dommerens udgangspunkt i ludens. Gamification
bliver hos dommeren et spørgsmål om spilelementerne og spillets struktur, mens det hos
spillederen bliver et spørgsmål om oplevelsen og om at sætte eleven i centrum og selvstændigøre
eleven. Der er ikke i klassespillet et ønske om at skabe en afhængighed, det skal ikke være en form
for tvang eller en følelse af at blive skubbet ind i en bestemt handling eller et nødvendigt behov
der bliver tilfredsstillet gennem handlingen, men et ønske om at både spilleren og spillederen
træffer egne valg, hvor det er eleven der er i kontrol over valg og handlinger. Det skal være en
ændret opførsel eller tilgang hos eleven og ikke bare et impuls behov og derfor lægger
klassespillet sig mere op af spillederen end op af dommerrollen. Derudover lægges der i
gamification som tidligere omtalt op til at der kan være flere veje til målet, hvilket adskiller sig fra
det behavioristiske udgangspunkt som nogle af informanterne fremhæver i datamaterialet.
Formålet hos spillederen bliver at støtte elevens autonomi, frem for som hos dommeren at
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kontrollere. Lærerens rolle fremstår derved som dommer som enestyrende, autoritær og
fagformidler, til som spillederen at være rammeskabende, organiserende og
læreprocestilrettelægger for både den enkelte og for grupper i et aktivt sammenspil med
hinanden. Spillederens kernekompetence bliver herved didaktikken som det primære, og
herunder at kende og beherske forskellige digitale redskaber.
Når læreren i klassespillet har et fokus på spillets balance og differentiering, bliver han eller hun
mere en spilleder end en dommer, da læreren er den der skaber og opretholder spillets flow. Både
spillederrollen og dommerrollen fremtræder dog i datamaterialet. Skolen i spil sammenligner også
lærerrollen i klassespillet med Game Master-rollen fra rollespil, da denne rolle både er under, over
og ved siden af reglerne (Kjellow, 2016B). Både spillederen og Game Masteren skal handle efter de
foreskrevne regler, og de kan herved stille sig ved siden af reglerne og fjerne det personlige i
bedømmelsen, samtidig med at begge roller kan ændre og justere regler efter hvad der passer
godt til spillet eller klassen. Game Master-rollen og spillederrollen lægger sig også begge mere op
af at være en leg fremfor et spil, selvom Game master-rollen indeholder elementer fra både spil og
leg. Jeg har valgt at bruge ordet spilleder, da jeg vurderer, det er det som bedst beskriver lærerens
rolle ift. at læreren leder, styrer og skaber spillet og den magiske cirkel gennem hans eller hendes
facilitering og rammesætning af spillet. Grunden til at jeg ikke har valgt Game Master begrebet, er
at der i klassespillet, ikke er en ’laden som om’ eller fantasidel, ligesom der er i rollespil, hvor
Game Masteren skaber fiktive roller til deltagerne som en del af spillet. Selvom at der i og igennem
klassespillet arbejdes med elevernes narrativ og deres roller i klassen, så er dette ikke en fiktiv
rolle, som det er i rollespillet. Derudover vurderer jeg, at lærerne ikke kender Game Master
begrebet og at det ikke hjælper dem, da ingen af dem italesætter sig selv eller deres rolle som
Game Mastere.
Ejerskabet over metoden hos henholdsvis spillederen og dommeren

Om lærerne indirekte tænker, handler og ser sig selv som dommer eller som en leder af spillet,
vurderer jeg også hænger sammen med det ejerskab læreren får til metoden, da det fordrer et
ejerskab over metoden at bruge og lave justeringer i den efter behovet i praksis. Målet for
dommeren er at reglerne overholdes og dommeren arbejder således for reglerne. Der kan være
vurderingssager ift. hvad der skal dømmes, men det øverste formål er, at det bliver så lige som
muligt for alle spillere. Spillederens øverste formål er derimod, at spillet har et passende flow og
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regler er her et redskab til at opnå dette. Reglerne arbejder derfor for spillederen i modsætning til
dommeren der arbejdede for reglerne. Lærerens rolle som dommer består i de vurderinger der
foretages ift. hvilke regler der overholdes eller ikke overholdes. Hvorimod lærerens rolle som leder
af spillet kræver mange flere skøn ift. hvad klassen og spillet har behov for, for at der skabes et
flow for undervisningen og det gode klasserum. I præsentationen af en ny metode kan
dommerrollen virke som den lette og mest overskuelige rolle at indtage, men den er hverken på
kort eller langt sigt den mest oplagte og optimale for hverken læreren eller praksis. I de to næste
afsnit vil jeg komme med eksempler på fra datamaterialet, hvor henholdsvis spillederrollen og
dommerrollen kommer til udtryk ift. lærerens ejerskab over metoden.
A2 påpeger det værdifulde i de to dyder, som ikke er knyttet til noget bestemt, da de giver
fleksibilitet: ”[…] hel klart værdifulde at have. For ellers kan det blive alt for stift. At man jo også
gerne vil have lov til at anderkende alle de andre gode ting, som jo hele tiden opstår” (Bilag 6: A2:
35.59). Han fremhæver desuden også at klassespillet er nemt og hurtigt at anvende, så det bliver
en naturlig og integreret del af undervisningen (Bilag 6: A2: 36.55), hvilket også viser at der her
opstår et ejerskab hos A2 over metoden. Der fremkommer her en tilgang til klassespillet, hvor A2
ser sig hævet over spillet og lader spillet arbejde for praksis fremfor omvendt, hvilket lægger sig op
af spillederrollen. I interviewet med A1 er der også flere paralleller med spillederrollen, hvor hun
anvender spillet efter hvad hun vurderer der er behov for. Fx siger hun ift. hvornår hun giver
stregerne at: ”[…] nogle gange lige i slutningen af timen, hvis jeg lige havde brug for at skiftet lige
gik lidt hurtigt” (Bilag 5: A1: 33.50), og at:
Det var mere hvis jeg opdagede at nogen de begyndte ikke at deltage så meget. Så
blev jeg opmærksom på ’uh for søren de deltager ikke så meget, så skal jeg lige huske
og give dem Credit, dem som rent faktisk gør det’, sådan så at dem der ikke deltager
de kommer til at være med (Bilag 5: A1: 10.50).
I begge disse citater bruger A1 metodens fokus på ros og anerkendelse af de elever, der gør det,
hun gerne vil, alle eleverne skal gøre og der fremkommer her et ejerskab over metoden, hvor hun
ændrer metoden efter hvad hun skønner der er behov for i praksis.
Hos C2 fremkommer der derimod ikke et ejerskab, da hun giver udtryk for, at hun synes, hun
bliver afbrudt af klassespillet (Bilag 14: Kursusdag 4 – Skole C – 1: 55.15), og at det er
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anstrengende og tidskrævende at bruge det (Bilag 10: C2: 12.30). Her bliver spillet besværligt og
der kommer en afstand mellem spillet og C2, hvor hun skal efterleve spillets præmisser. Yderligere
tilkendegiver hun et ønske om en meget stinget brug af den (Bilag 10: C2: 15.55) og har herved
nærmest det modsatte blik på metoden end A2. C2’s rolle lægger sig op af dommerrollen, hvor der
er en vurdering af eleverne ift. hvordan de lever op til dyderne (Bilag 10: C2: 12.30), fremfor en
vurdering af hvordan spillet kan tilpasses de behov hun erfarer i praksis.
A1 beskriver desuden, at hun synes at dyderne skal være håndgribelige, hvilket lægger sig op af
dommerrollen, men hun bruger også klassespillet, som et aktivt redskab til at fremhæve noget
hun gerne vil se mere af, hvilket lægger sig op af spillederrollen (Bilag 5: A1: 32.26). Denne
ensartethed der skal være i spil fremhæver C2 som beskrevet også og pointerer, at hun synes, at
klassespillet kræver overskud og en fuldstændig konsekvent brug af det, men her fremhæver hun
også, at hun ikke selv kan leve op til det ideal, hun stiller til brugen af spillet (Bilag 10: C2: 15.55).
Den dommerrolle som C2 herved lægger op til, som hun vurderer at brugen af spillet kræver, kan
hun i praksis ikke indtage. Dommerrollen er hverken den ønskværdige eller ideelle for
klassespillet, men den er desuden måske heller ikke mulig.
Legens sammenhæng med spillederrollen

A3 og C2 beskriver fx begge at de har svært ved at bruge klassespillet når eleverne arbejder i
grupper, mens de nemmere kan anvende det ved tavleundervisning (Bilag 7: A3: Del 2: 05.20; Bilag
10: C2: 12.30). Men brugen af klassespillet afhænger af de dyder der er bestemt, og da det er
læreren der sætter dette op, er det derfor vigtigt at læreren løbende reflekterer over, hvad
dyderne giver for nogle muligheder og begrænsninger, og om der er behov for noget andet og for
at lave dyderne om. Denne egenskab i at kunne se praksis og tilpasse dyderne hører til hos
spillederen, da dommerrollen kun dømmer ud fra reglerne og ikke ændrer dem, men ved at
læreren arbejder med metoden og reflekterer over sine oplevelser i praksis og over metoden, kan
spillederen opstå.
Legen udvikler sig hele tiden og der er intet der er absolut bestemt, kun aftaler som varer og
gælder til der fastsættes en ny. Klassespillet og spillederrollen har på mange områder flere
ligheder med legen end med spillet, idet fokusset er på at skabe den gode leg og ikke på at vinde
eller at nå et slut produkt. Et spil kan du spille igen og igen uden at der ændres noget på reglerne
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eller i konceptet for formålet er konkurrencen og at finde en vinder. Mens legen kræver løbende
fornyelse for at den ikke ’dør’. Den samme tendens gør sig gældende for klassespillet, der også
løbende kræver fornyelse og at dyderne går et level op. Flere af lærerne beskriver at efterhånden
som de har brugt spillet i noget tid, så falder mængden af streger der bliver givet (Bilag 6: A2:
14.15; Bilag 9: C1: 16.10+34.00+12.30). C2 beskriver her klassespillet som et pædagogisk redskab
der har nyhedens interesse, og hun glemmer at give streger ”[…] så kan man lige så godt lade
være” (Bilag 10: C2: 42.35). I stedet for at arbejde med klassespillet og forny det, som legen og
spillederrollen lægger op til, så bliver hendes reaktion at fjerne det. Igen træder dommerrollen
frem, hvor spillet enten kan eller ikke kan det hun har brug for, i stedet for at ændre i spillet inden
for spillets rammer.
Det både vigtigt om læreren tænker og forstår sin rolle som dommer eller som spilleder, men det
også vigtigt om læreren forstår og formår at videre formidle klassespillets essens til eleverne, om
den legende tilgang med fokus på aktiviteten fremfor et spil med fokus på konkurrence og vindere.
Så konflikten mellem læreren og elevernes rolle i spillet mindskes og de kommer tættere på at
spille det samme spil eller lege den samme leg. Hertil bliver det som A3 påpeger vigtigt at læreren
har en snak med eleverne om den differentiering der generelt finder sted og nu bliver tydeligt i
klassespillet (Bilag 7: A3: Del 2: 03.15).

Delkonklusion 4
Om lærerne ser deres rolle forandret, og hvordan de betragter deres rolle ift., om klassespillet er
retfærdigt eller ej, fremkommer at afhænge af, hvordan de ser deres rolle normalt ift. at skulle
vurdere og bedømme eleverne, være den der leder klassen, og hvordan de oplever deres rolle ifm.
klassespillet. Lærernes fokus ift. metoderne er rettet mod eleverne og deres reaktioner, og der
optræder i materialet meget lidt refleksion hos lærerne om deres egen rolle. Der er stor forskel på
hvordan lærerne arbejder sammen på de forskellige skoler, og selvom flere af dem ikke arbejder
sammen med den anden faglærer, men kun med den anden lærer der også har klassen, så
udtrykker lærerne på skole A sig meget positivt om at kunne sparre med flere også ift. de
forskellige metoder. Sparring med de andre lærere er ikke en forudsætning for at kunne bruge
Skolen i spil-metoderne, men den fællessparring kan være med til at give et større ejerskab over
metoderne blandt lærerne i fællesskab.
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Der fremkommer to forskellige roller hos lærerene i anvendelsen af Skolen i spil-metoderne, som
jeg har angivet som dommerrollen og spillederrollen. Der er hos mange af lærerne et ønske om en
ensartethed ifm. brugen af klassespillet, hvilket lægger sig op ad retfærdighedsbegrebet inden for
spil fremfor leg, og her fremkommer lærerrollen som en dommerrolle. De brede dyder bliver for
læreren i dommerrollen hæmmende, da det her er svært at give stregerne lige til alle eleverne,
mens disse dyder for spillederrollen bliver en mulighed og en fleksibilitet til at kunne anvende
spillet og rose som det passer til praksis. Det handler for spillederrollen om, at det er aktiviteten
der er i centrum, og her bliver balancen i antallet af streger, der gives, vigtigere end
ensartetheden. Dette fremkommer også hos nogle af lærerne, der ser en støtte i
erfaringsudvekslingen, men ikke har et ønske om en ensartethed. Her fremhæves vigtigheden i at
inddrage eleverne i dialogen om rammesætningen og differentieringen, så eleverne får en
forståelse for det spil, der finder sted.
Hos de to positioner er der en stor forskel på, om der er fokus på stregerne eller på at rose, samt
om klassespillet bliver en belastning eller en mulighed for læreren til at arbejde med det faglige og
sociale fællesskab i praksis. Hos spillederen bliver lærerens rolle at arbejde med dyderne og sig
selv, så lærerens rutiner, metodens rammer og praksisbehov hele tiden afstemmes og der opstår
et ejerskab hos læreren over metoderne. Fremfor at arbejde med klassespillet som en manual, der
skal følges og opfyldes, som dommerrollen gør. Det kan umiddelbart virke nemmest for læreren i
en travl hverdag at indtage dommerrollen, men for at klassespillet kommer til at fungere og leder
hen til de gode gevinster hos både elevernes motivation og engagement og et godt klassemiljø, er
det nødvendigt at læreren indtager spillederrollen. Både klassespillet og inddragelse af
kommercielle computerspil kræver som alle andre metoder tid at implementere, hvilket kan være
svært i lærernes i forvejen pressede hverdag. Det er især tiden der er med til at sætte en stopper
for eller udskyde inddragelsen af nye spil efter forløbet er slut, da forberedelsesdelen og det skulle
sætte sig ind i nye spil virker som en uoverkommelig opgave for flere af lærerne.
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5. Konklusion
Skolen i spil-metoderne er blot en ud af mange måder at inddrage spil og spilelementer i
klasserummet. Det sætter store krav til lærerens didaktiske kompetencer både ift. løbende at
justere i klassespillet og hele tiden være opmærksom på at rose, så der er en passende balance og
især ift. at kunne inddrage nye spil i undervisningen. Til gengæld er der næsten ingen
begrænsninger for, hvilke spil der kan inddrages, og hvad der kan roses. Metoden adskiller sig
herved fra, når læreren inddrager et læringsspil, hvad enten alt er fremstillet, eller læreren selv
skal tilføje et par elementer. Når spillet her er afprøvet, så er der ikke mere at komme efter, mens
koncepterne fra Skolen i spil konstant vil kunne udvikle sig i sammenspillet med læreren og
praksis. Når Skolen i spil-metoderne anvendes i praksis, fordrer de en lærerrolle, som har et
legende element, idet læreren skal kunne facilitere og rammesætte et spil med fokus på processen
og aktiviteten. Både klassespillet og inddragelsen af kommercielle computerspil kræver at læreren
stiller sig åben over for nye input, og det der finder sted i praksis. Begge metoder er nemlig ikke et
færdigt produkt, der alene kan skabe det gode lærings og klassemiljø. De er begge afhængige af
lærerens didaktiske kompetencer, og kræver at læreren er klar på at udvikle sine egne
kompetencer i sammenspil med praksis på en legende måde ved at inddrage spil eller spil
elementer. Især klassespillet kan betragtes som et levende spil, der kræver at læreren løbende
forholder sig til, hvordan dyderne og praksis spiller sammen. I klassespillet foregår ’kreativiteten
og legen’ i praksis, når læreren skal gribe øjeblikkene til at rose eleverne og forme dyderne efter
hvad der kunne gavne praksis. Mens den i inddragelsen af kommercielle computerspil foregår
udenfor eller ved siden af praksis, når det didaktiske forløb skal skabes med udgangspunkt i et spil
og en faglighed. Begge roller skabes desuden i et sammenspil og ikke i et isoleret vakuum –
klassespillet skabes sammen med eleverne, de andre lærere og lærerens pædagogiske skøn og
praksisklogskab, mens inddragelsen af de kommercielle computerspil skabes sammen med tiden,
teknikken og lærerens didaktiske og faglige evner.
Det bliver desuden vigtigt for lærerens rolle, når metoderne inddrages, at han eller hun skaber et
ejerskab over metoden og bliver i stand til at forny sig inden for konceptets rammer. Så
metoderne bliver en ramme hvori læreren selv kan, men også er nødt til, løbende at inddrage nye
spil eller skabe en balance i klassespillet, så dyderne passer til det praksis har behov for. Hvordan
metodens ramme tager sig ud, afhænger også af hvilket fokus læreren lægger på metodens
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forskellige elementer. Her kan der være en fordel i at læreren er opmærksom på de områder, som
læreren er kritisk overfor, men at hovedvægten lægges på de områder, som stemmer godt
overens med lærerens eget værdisæt, og de muligheder der er i praksis. Så metoden bidrager til
en spændende undervisning og motiverede elever fremfor at være en spændetrøje og teknisk og
tidsmæssig besværlig. Det skal således være metoden, der arbejder for læreren fremfor omvendt.
Hvem der arbejder for hvem, har jeg karakteriseret gennem begreberne dommer og spilleder ift.
klassespillet, da jeg i datamaterialet ser disse to overordnede positioner. Der er ingen af lærerne
som 100 % er i den ene eller den anden rolle, men der er nogle som bevæger sig mere ovre i den
ene genre end den anden og omvendt. De to opstillede roller er ikke noget, der er forudbestemt,
men der kan være nogle rammer for læreren, der lægger mere op til det ene end det andet.
Primært er det op til læreren at arbejde med metoden i praksis og hele tiden tilpasse den løbende,
så den bliver et aktivt positivt redskab fremfor hæmmende, hvilket er afgørende for om det bliver
dommerrollen eller spillederrollen som bliver den fremtrædende. At indtage en dommerrolle som
lærer, hvor reglerne i sig selv skal skabe det positive klassemiljø, eller hvor spillet i sig selv skal
lære eleverne årets pensum, er ikke en mulighed, da der i begge tilfælde er et behov for læreren
og lærerens didaktiske evner til at facilitere undervisningen. Jeg har primært redegjort for
dommerrollen og spillederrollen ifm. klassespillet, men jeg vurderer at disse begreber også vil
kunne anvendes inden for inddragelsen af kommercielle computerspil. Læreren behøver nemlig i
inddragelsen af kommercielle computerspil ikke at være eksperten og vide alt, men der kan også
opstå nye relationer, ved at læreren stiller sig åben overfor elevernes input og kan guide og hjælpe
eleverne til, hvordan de kan hjælpe hinanden. Når de kommercielle computerspil inddrages i
undervisningen, bliver skolens tekniske udstyr også aktuelt for lærerrollen, da for mange
problemer kan resultere i, at lærerens rolle bliver at løse IT-problemer fremfor at vejlede eleverne
i deres læringsproces.
Ligesom klasseledelsesbegrebet har bevæget sig fra et behavioristisk ståsted med fokus på
disciplin og belønninger, til at have fokus på elevens medbestemmelse og ejerskab, hvor et godt
fagligt og socialt klassemiljø er noget, eleverne og læreren skaber sammen, kan der ses en
lignende tilbøjelighed inden for gamification begrebet. Gamification er ikke kun point, badges og
leaderboards, men et fokus på grundlæggende elementer i ’sjov’ – så som at give spilleren
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medbestemmelse, en følelse af kompetence eller udvikling, give spillerens handlinger betydning
og skabe et flow. Lærerrollen skifter både inden for klasseledelse og inden for gamification fra at
være styrende og dømmende, til at have fokus på at lede og facilitere en proces, hvor det er det
sociale og faglige fællesskab i klassen, der er udgangspunktet. Det er disse roller, jeg gennem
begreberne dommer og spilleder, har prøvet at karakterisere. Hvor dommeren har fokus på
overholdelse af reglerne og læreren som den øverst bestemmende, så lægger spillederrollen mere
op til at inddrage eleverne, så det faglige og sociale skabes i fællesskab og gennem anerkendelse
med et fokus på aktiviteten og processen, hvor der søges efter det positive. De elementer,
spillederen har i fokus, er desuden vigtige for at skabe en længerevarende og vedblivende
motivation.

5.1 Perspektivering
I en videre undersøgelse kunne det være interessant at dykke mere ned i legens betydning for
Skolen i spil-metoderne. Hvordan legen kommer til udtryk, og hvad den indeholder, samt om der i
denne forbindelse i tråd med udviklingen, der er sket inden for både klasseledelse og gamification,
er et begreb, som kunne være oplagt at benytte mere som fx playful (design) or gameful (design).
Eller om der er behov for et nyt begreb, der sætter et større fokus på det legende element og
herunder vedligeholdelse af aktiviteten, den løbende udvikling dette kræver, rammerne for ’sjov’
og det for læreren at kaste sig ud på usikker grund ved løbende at eksperimentere og lade sig
inspirere af praksis til, hvordan spilelementer kan bidrage positivt til praksis. Derudover kunne det
også være interessant at undersøge nærmere hvilke sammenhænge, uoverensstemmelser,
muligheder og begrænsninger der er i mellem Fælles Mål, inddragelse af spil og spilelementer i
undervisningen og de krav og ønsker der fremkommer ifm. et øget brug af IT i den danske
folkeskole. Hvilke former for IT inddragelse er der her fokus på, og hvordan spil kan være en
mulighed for læreren ift. at opfylde dette krav eller ønske.
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Bilag 1 - Samtykke fra forældre/elever i forbindelse med sæt skolen i spilprojektet

”Sæt skolen i spil”

et spændende projekt på X Skole

ETISK KONTRAKT
Samtykke til dit barns deltagelse i Sæt Skolen i Spil projektet

Til forældrene i X og Y klasse

Forskningsprojektet Sæt Skolen i Spil er finansieret af Egmont Fonden og skal fra november 2015 til marts
2016 følge og forske i, hvordan man kan anvende computerspil og spilbaserede undervisningsmetoder til at
udvikle undervisningen og skabe lyst til læring. Projektet bygger på gode erfaringer med en metode, som er
udviklet af Tore Kjellow Neergaard (pædagog) og Stine Melgaard Lassen (lærer) i Skanderborg Kommune.
Læs mere om metoden på: www.skolenispil.dk.
Der udvikles i samarbejde med skolen undervisningsforløb, som er genstand for projektets forskning.
Forskere fra Aalborg Universitet København vil foretage observation af udvalgte undervisningsforløb hvor
dit barn deltager. Forskerne indsamler data ved at:




Bruge det digitale måleredskab Elevbaro og et online spørgeskema til at indsamle elever og læreres
vurderinger af undervisningen
Være til stede i klassen og observere hvordan elever og lærer arbejder med det faglige indhold.
Der optages video af samarbejdet i klassen – for at se hvilke muligheder og begrænsninger
undervisningsforløbene indebærer, samt betydningen for motivation og læring. Foto og
videooptagelser er kun til intern forskningsbrug.

I forhold til projektets forskning og offentliggørelse af forskningen (foredrag, artikler) – vil alle materialer
blive gjort anonyme så ingen, hverken deltagende skoler, børn eller voksne kan genkendes. Der
offentliggøres ikke hverken videomateriale eller fotos hvor dit barn optræder, uden at du har givet
tilladelse.
Det står jer/dig til enhver tid frit at afslå, at dit barn medvirker i undersøgelsen.
Vi beder dig om at bekræfte, at dit barn kan deltage i undersøgelsen ved at sætte x og skrive under på
nedenstående.
Mange hilsener
Skolens ledelse & forskerne

___ ja _________________navn / må deltage i projektet ”Sæt skolen i spil”
--------------------------------------------------------Underskrift
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Bilag 2 - interviewguide
Introduktion: For det første vil jeg gerne sige mange tak fordi du har taget dig tid til at hjælpe mig
og vil deltage i dette interview. Det er dig der er eksperten, så jeg er rigtig glad for at du vil dele
dine erfaringer med mig. Dette interview omhandler din rolle som lærer ved brug af skolen i spil
metoderne, hvilket indbefatter brugen af klassespillet (virtue points) og brug af computerspil som
en meningsgivende ramme. Evt. præsentere her at der startes med klassespillet og efterfølgende
går vi videre til brugen af computerspillet.
Anonymitet: Alle navne og steder vil i transskriptionen blive anonymiseret
Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget på bånd og transskriberet
Tid: Interviewet vil tage omkring 45min - max 1 time
Forsker spørgsmål og

Interview spørgsmål

temaer
’Hvem snakker jeg med’

Vil du ikke starte med at præsentere dig selv med

Baggrundsspørgsmål

-

navn, alder, fag, klasse, erfaring (antal år i lærerfaget)

Praksis

-

Prøv at beskriv hvordan og hvornår du anvendte klassespillet?

-

Hvordan bruges

o Du kan evt. beskrive en dag eller en time?

klassespillet,

o Var der typiske eller regelmæssige øjeblikke hvor

hvor ofte gives

stregerne blev givet?

der streger (hvor

o Var der nogle særlige situationer hvor du gav streger?

mange gange i

o Hvad skete der når du gav streger

timen), hvordan



Hvad gjorde du?

gives der streger



Hvad gjorde eleverne?

(fx lyd), hvornår
gives/bruges der
streger (særlige

-

Hvilket computerspil anvendte i?
o Vil du prøve at forklare lidt om hvordan det foregik

situationer)
-

Hvilket
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computerspil
blev inddraget

Adfærds og oplevelses
spørgsmål
Indledende spørgsmål
Rollen
-

I nuet i

beskrive nogle situationer hvor du synes du blev udfordret
o Hvordan, hvorfor, hvad skete der her?

handlingen
-

Det legende,

-

selv være med,

Når du tænker tilbage på forløbet med skolen i spil kan du så
beskrive nogle situationer hvor det var svært
o Hvordan, hvorfor, hvad skete der her?

spilmester
Personlige

Når du tænker tilbage på forløbet med skolen i spil kan du så

-

Når du tænker tilbage på forløbet med skolen i spil kan du så

kompetencer, evt. et

beskrive nogle situationer Hvor du følte dig begrænset på en

legende sind, har et spil

eller anden måde

sprog/gamer sprog,

o og hvordan eller af hvad

spilkompetencer,

o hvorfor, hvad skete der her?

hvilke, hvor meget,

-

Når du tænker tilbage på forløbet med skolen i spil kan du så

hvordan bidrog det,

beskrive nogle situationer hvor du følte noget lykkedes, var i

køn, uddannelse, der

flow, var oven på, et drive
o Hvordan, hvorfor, hvad skete der her?

var en fordel eller noget
du manglede

-

motiveret/demotiveret?

Hvordan vil du beskrive din rolle eller den position du indtog
som lærer når du anvendte metoderne?
o Anderledes end den struktur der plejer at være - og i så

Oplevelsesspørgsmål,

fald hvordan?
o Kan du komme med nogle eksempler

Følelsesspørgsmål,
Kundskabsspørgsmål,
Holdnings og
værdispørgsmål

-

Var der noget du tidligere havde lavet eller tidligere erfaringer,
som du følte hjalp dig i nogen situationer?
o Vil du prøve at beskrive noget af det eller disse
situationer?
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-

Var der noget du følte du manglede i forbindelse med
projektet? Eller noget du gerne ville du var bedre til eller havde
et bedre kendskab til?
o Vil du prøve at beskrive nogen af disse situationer?

-

Hvad syntes du om at arbejde med eller bruge metoderne?

-

Hvis vi ser på begrebet ’retfærdighed’ i forhold til klassespillet,
hvad tænker du så?

Justeringer og
tilpasninger

Foretog du nogen justeringer eller tilpasninger af metoderne?
-

Vil du prøve at beskrive nogle justeringer og tilpasninger af
metoderne som du foretog?

Adfærd og
oplevelsesspørgsmål,
Holdnings og
værdispørgsmål

-

hvorfor?

Var der noget ved metoderne som du syntes særlig godt om?
-

Hvad – prøv at beskrive dette

Var der noget ved metoderne som du ikke brød dig om?
-

Hvad – prøv at beskrive dette

Omkring liggende

Vil du prøve og fortælle om nogle oplevelser du har haft, hvor måden

faktorer, fx:

ledelsen på skolen agerede på enten gjorde det svære eller lettere for

-

Kollegaerne

dig at bruge metoderne fra skolen i spil?

(andre lærer,
andre

Vil du prøve at beskrive dit samarbejde med dine kollegaer i forhold til

pædagoger,

at bruge metoderne

fagteams)
-

Ledelsen

-

Eleverne

-

’teknikken’,
klasserummet,
computerrumm
et
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Oplevelsesspørgsmål
Efterfølgende
Adfærdsspørgsmål

Hvordan i forhold til senere selv at bruge noget..
-

Har du selv efterfølgende brugt/anvendt nogle af de metoder
eller principper du prøvede i samarbejde med skolen i spil?
o Hvilke/hvordan?
o På den samme klasse eller en ny?
o Hvilke overvejelser gjorde du sig inden?
o Nye erfaringer?
o Hvorfor/ hvorfor ikke?

I fremtiden

Overvejer du at skulle i gang med eller bruge nogle af metoderne

Adfærdsspørgsmål

senere hen

Afrunding og evt.
opsummering

-

Hvilke

-

Hvorfor/hvorfor ikke

Ja, så tror jeg vi er ved at være færdige og tiden er ved at være gået.
-

Har du nogen spørgsmål eller tilføjelser?
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Bilag 3 – Informeret samtykke og anonymitet
Kære Sæt skolen i spil projektlærere
Vi er blevet kontaktet af en studerende fra DPU (Århus), Ann Haaning Pedersen, der ønsker at
benytte sig af data fra vores projekt i forbindelse med sit speciale om lærerens rolle i brug af
skolen i spil metoden. Jeg synes det virker som et spændende og meget relevant specialeemne, og
jeg håber derfor, at I har lyst til at give Ann lov til at se datamateriale fra projektet samt evt. give
Ann mulighed for at tale med jer og observere jeres undervisning, hvis I fortsat anvender
klassespillet og/eller computerspil.
Her kommer mailen fra Ann. Sæt gerne mig på cc, når I svarer hende, så jeg kan følge med i hvad I
aftaler.
Mange hilsner,
Thorkild
Kære 'lærer der har været med i projektet Sæt skolen i spil'
Jeg har fået lov til at kontakte jer, fordi jeg i dette efterår skal skrive speciale i samarbejde med
virksomheden 'Skolen i spil' der ejes af Tore Kjellow Neergaard og Stine Melgaard Lassen. Jeg skal
have fokus på lærerens rolle, i forbindelse med anvendelse af metoder der er udviklet af 'Skolen i
spil'. Primært vil jeg gerne undersøge klassespillet og hvilke rammer, forudsætninger og
dynamikker der kan henholdsvis hæmme eller hjælpe læreren. Mens jeg sekundært vil tage
udgangspunkt i computerspillets betydning.
Grunden til jeg har kontaktet dig er, at jeg vil spørge om din tilladelse til to forskellige ting (det ene
udelukker ikke det andet):
1. At se og anvende det eksisterende datamateriale fra 'Sæt skolen i spil' projektet har
indsamlet til mit speciale. Alle navne vil blive anonymiseret, så hverken lærere, børn eller
skoler vil kunne genkendes. Mit speciale vil blive afleveret til Århus Universitet og blive
benyttet i det omfang det har interesse af virksomheden 'Skolen i spil'.
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Dette spørger jeg om din tilladelse til, da jeg har en formodning om at det vil kunne give
mig et indblik konteksten og hjælpe mig med at forstå hvordan metoderne udspiller sig i
praksis og få øje på hvilke elementer der er i spil.
2. Derudover vil jeg høre, om jeg må kontakte dig igen til i forhold til evt. at lave et interview
og/eller mulighed for at jeg kan komme og observere metoden i praksis.
Denne forespørgsel har sin baggrund i, at det datamateriale der er lavet, har et andet fokus
end det jeg vil tage afsæt i. Derfor vil jeg formodentlig have nogle spørgsmål og undringer
jeg gerne vil vide mere om.
Tak for din tid
Vh Ann Haaning Pedersen
Studerende på Generel pædagogik
Århus Universitet
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Bilag 4 - Observationsskema

Spørgemål til at styre og støtte observationerne:
-

Hvordan bruges klassespillet/civilisation?

-

Hvordan interagerer læreren og eleverne med klassespillet/civilisation?

-

Hvad er lærerens rolle?

Jeg har forkortet lærer til L og elever eller eleverne til E. Når der er tale om en enkelt elev
markeres dette med E ’samt et tal’. Det er ikke nødvendigvis de samme elever der har de samme
tal, da det ikke var opgavens fokus, samt da jeg ikke var der nok til at lære elevernes navne og
ansigter og give dem nummer.
I alt har jeg været med til 16 undervisningstimer fordelt udover 7 forskellige dage og på to
forskellige skoler
Observation 1: Skole B d.05.09.2016 – To matematik timer

Streger i klassespilet bliver fordelt efter kategorierne: klar til timen, opmærksom, oprydning,
ekstra god, super
Disse to timer er observeret ud fra et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

11.05

Uro i klassen
L starter med at notere streger
Der bliver ro

11.06

E: Hvad skal stregerne bruges til
L: Det er det vi skal finde ud af

11.08

Meddelelse over radioen om skolepatruljen – ingen elever er i skole patruljen
L inddrager elever i hvad pointene skal kunne bruges til og hvad det skal koste
En forhandling
E1: Tur
E2: Rundbold
L: Hvor lang tid – Jeg tror vi siger 30 min – hvad skal det koste
E2: 30 points
E3+E4+E5: Det for billigt
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11.11

E6: tidligere fri
L: Hvor lang tid?
E6: 10-15min
L: Hvad skal det koste
E6: 100point
L: Det lyder fair – men nu skal i huske at jeg nok ikke kan give jer tideligere fri, men
jeg kan give jer pause
E3+E7: Ej, det er for meget når rundbold koster 30
L: okay, det tager jeg med til overvejelser – Det her er et udkast så finder Kasper og
jeg ud af det derfra

11.12

L: Flere forslag
E8: Kagedag hos en lærer
L: Hehe, jeg kan godt huske sidste gang i var på besøg, det lignede jo jeg ved ikke
hvad bagefter, men jeg kan godt bage kage. Der tror jeg lige jeg sætter prisen alt
efter melpriserne osv.
Siger ofte ’shh’ og ’stille/ro’

11.13

E4: Lege-hygge-time hvor man må lave hvad man har lyst til, til 50 streger

11.14

L: der var også en der sagde ’Find Dorry’ tur, altså biograf tur, nu må vi lige se hvad
der går når I en gang har fået sparret sammen til det hvad skal det koste
E9: gratis
L: Det kan godt være det måske bliver en film, det afhænger af jeres forældre, det er
jo dem der skal betale
E7: Vi kunne også tage ned i den lille biograf
L: Det er rigtig, det er også en god ide
E10: Vi kunne også komme i idrætshallen, gymnastiksalen eller hvad det nu hedder
L: ja, hvad skal vi sige 30 min
Børnene snakker løbende lidt i munden på hinanden
L: Vi skal også have noget der ikke koster så meget – hvad med en lufter
E3: B5 giver ikke luftere
L: Jeg laver en side herovre hvor vi løbende kan skrive mere på – nogen har vidst
ændret på tiden
E13: det er altså ikke mig den her gang (går over og ænder tiden)
L: E4 foreslog matematik rundbold sidste gang, det laver vi ikke helt, men vi spiller
almindelig rundbold og så stiller jeg et regnestykke når man kommer i mål og man
får kun point ved at svare rigtigt
Eleverne diskuterer hvad de helst vil leg/spille

11.19

L: Det er ikke til diskussion, nu går vi ud, I finder bat og efter pausen skal vi ned i EDB
E6: er det en test?
L: nej, det er en aflevering
Der bliver larm i klassen
L: ro på, hæver stemmen lidt og giver efterfølgende streg til en elev der sidder stille
og ikke larmer
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Eleverne klapper af den dygtige elev, L sætter lidt flere streger eleverne klapper lidt
igen og der bliver mere ro på klassen
L: Det er ikke en aflevering, det er i forhold til de mål vi har i år for matematik. Der
skal i lære at bruge regneark. Opgaverne skal afleveres i jeres individuelle mappe. Så
rundboldbat nu!
Eleverne smutter ud af klassen
11.25

En anden klasse øver spydkast
E18 tjekker at der er frit på boldbanen og eleverne fortsætter derned
L fortæller at det var elevernes eget ønske at starte med stregerne igen. Til at starte
med sidste gang var det lidt uklart for eleverne hvad stregerne skulle eller kunne
bruges til og det tog derfor lidt tid før de havde en effekt
L: Vi skal have lavet nogle hold, vil i prøve at stå for dem
Eleverne fjoller lidt rundt, vælger løbende, men det tager tid, der bliver en første og
anden vælger

11.35

L til de elever der står tilbage: Jeg blev også altid valgt til sidst den gang da jeg
spillede rundbold i skolen. Skynd jer nu lidt, det her tager alt for lang tid – E5 hvem
vil du mere have med på dit hold?
Banen laves hurtigt
Indehold klager over sol i øjnene
E15: hvor er banen?
E13: Jeg er permanentstopper
L står ved mållinjen og stiller eleverne regnestykker når de kommer i mål, kun de
elever der svarer rigtigt giver points. Selvom 6-7 elever er kommet i mål fra det ene
hold har de nul points da de ikke har svaret rigtigt endnu.
L: Hvad er 6^2
Hold 1 begynder at fange matematikken/regnereglen og få points
To E er ikke med og 11.40 sætter en tredje elev sig ned

11.45

Lærer tager kontakt til den ene E der ikke er med
L: Hvorfor er det nu lige at du ikke kan løbe og være med?
Der er løbende forskellige klager fra de to hold over læreren ’dømmekraft’ i forhold
til om fx bolden er ude eller inde

11.53

En E mere falder fra
Rundbold stopper og de går ind i klassen igen

11.58

Lærer tager fat i det faglige matematik – der er lidt uro i klassen
L: Hvad hedder de her tal?
L giver streg til E der sidder pænt
E6: Kvadrat tal
Læreren stiller et nyt spørgsmål og eleven der svarer får en streg
E10: Jeg vil gerne lige snakke med dig L
L kommer over
E10: Hvorfor fik E to streger fordi E havde hånden oppe, mens jeg ikke fik nogen
L: Fordi det er mig der bestemmer
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E10: Det er ikke fair, jeg skulle også have haft en streg – så er det jo total tilfældig
hvem der får streger
12.45

Klassen flytter til EDB lokalet da de skal arbejde i exselark
Eleverne klager over at de ikke kan logge ind

12.47

L starter på steger uden at sige noget
E sidder ved hver deres computere og kører lidt rundt på deres kontorstole. Der er
larm og snak

12.50

L starter timen med at forklare om hvad der skal til at ske, hvad de skal lave og at de
skal lave det med udgangspunkt i grundbogen
L: nu skal i se – Man kan nemlig trylle i Excel
L viser og fortæller om hvad der skal se og hvad de skal trykke på
E larmer lidt
L: Jeg hjælper ingen med lige netop det her! Så hør godt efter – ellers skal i være
meget heldige at jeg er meget sød
L viser først indtastning af 1 tabellen og derefter 2 tabellen og hvordan man kan hive
i hjørnet så der kommer flere tal
E: Wow
L prøver med kvadrat tal, lykkedes ikke, prøver igen med flere tal, lykkedes stadig
ikke, viser nu en ny måde hvor computeren regner det
E snakker og følger med
E1 kører rundt i lokalet på kontorstolen
L: Jeg viser kun det her en gang
L viser hvor og hvordan opgave arket hentes
L: Er i med?
E: Nej

13.00

L: Sæt i gang
De fleste E går i gang med opgaverne, andre lavet noget andet så som at fjolle med
hinanden
L: E2 er hjælpelærer i dag, så spørg ham om hjælp til alt det tekniske
L går hen til en elev og hjælper
E hjælper hinanden og fjoller med hinanden
E: Det er for nemt L

13.05

Flere E begynder at række hånden op og en E laver hjælpeliste
L: Jeg bruger ikke hjælpeliste i dag
Flere E kommer op og skriver sig på

13.08

Flere E bliver urolige
E1 holder stille hånde oppe i vejret
E2 pjatter rundt
E3 og E4 bliver uenige, E4 forlader klassen
Der er mange der ønsker og har brug for hjælp
E3 går ud til E4 efter besked fra L
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Alle elever sidder nu med den rette side åben på computeren
13.13

Den første L hjalp, sidder igen med hånden oppe og venter på hjælp

13.15

E3 og E4 kommer stille ind i klassen igen
Nogle E sidder og venter på hjælp, andre går over til L

13.23

E5 har genstartet computeren og har endnu ikke fundet dokumentet
L: For fremtiden så skal I ikke sidde sådan placeret ved computerne (Henvender sig
til det ene bord med drengene)

13.27

L: Hallo, ikke OK opførsel, Hvis I skal blive ved sådan må i gerne gå, Hvorfor er I så
urolige? Er det for svært? For nemt?
E: Ja eller nej, jeg mangler hjælp for at kunne lave det
L: Har du prøvet at række hånden op?
E: nej
L: Så gør det
L går tilbage og hjælper E6 som L lige forinden var i gang med at hjælpe og kommer
efterfølgende over og hjælper

13.30

Nogle elever finder matematik bogen frem
E2 går i gang med noget andet på computeren
L kommer over
E2 finder det relevante frem

13.35

L: Jeg vil gerne lige be om noget ro – absolutstilhed og koncentration – gem
dokumentet og gå op i klassen

Noter efterfølgende:
-

L glemmer at give ros sammen med streger og påpege det gode eleverne gør siden at de
får stregerne

-

Generelt virker det ikke til at eleverne lægger særlig meget mærke til at jeg er der, en
enkelt elev spørger mig om hjælp, men ellers er der ikke nogen der henvender sig til mig

-

Kunne have anvendt stregerne aktivt flere gange i løbet af timen i stedet for at ’lade
larmen fortsætte’, sige ’shh’ eller ’skælde ud’

-

Hvad der er en retfærdig pris afhænger også af hvor god L er til at bruge/give streger. I
forhold til konceptet skulle han gerne give mange, men hvis priserne bliver for lave, tænker
jeg at det godt kan blive uhensigtsmæssigt, da eleverne for let vil opnå præmier og det vil
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tage en del undervisningstid, hvilket kan betyde at læreren holder igen med at dele streger
ud, for at der ikke skal ske inflation.
Observation 2: Skole B d.06.09.2016 – En matematik time

Denne time er primært observeret ud fra et aktørperspektiv, men i den periode L er ude af lokalet
er der et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

10.00

L starter timen med at give streger
E finder sine ting frem
¾ af E sidder klar
L giver instrukser om timen – hvad der skal ske og hvor de skal være – påpeger på at
der i dag skal være bedre opmærksomhed i dag end i går
L: I dag tager jeg stregerne med ind

10.05

E ankommer til EDB lokalet
E sætter sig foran en computer hver – lidt fjol med hinanden
L: Der var for meget larm herinde i går – Hvordan kan det være? Har i nogen forslag
til hvordan det kan blive bedre
E: Hjælpe hinanden
E: det var svært at forstå og at følge med i instrukserne på computeren
E logger ind op computeren
Næsten alle er stille og følger med i forklaringen oppe ved tavlen
E går i gang med opgaverne og der er en god ro i lokalet
E2 kan ikke logge ind
L: E2 er hjælpelærer i dag, så spørg ham hvis der er noget teknisk
L forsøger flere gange at forlade klassen for at sætte en mindre gruppe ude på
gangen i gang med en anden opgave, men afbrydes hele tiden af E der har brug for
hjælp

10.12

L forklarer en opgave på computeren gennem projektoren. Der er opmærksomhed,
men mange kigger på deres egen computer
L: Er i med? Er der nogen der ikke er med?
E: Nej
L: Godt
L viser 4 eksempler mere – der er opmærksomhed omkring det der vises og forklares
på trods af at det larmer meget fra græsslåmaskine udenfor

10.17

L går ud af lokalet, E starter på opgaver. E2 går rundt og hjælper, flere støder på
problemer, spørger sidemakker fremfor at drille sidemakker som dagen før

10.25

Det svinger med ro og koncentration fra E
Hjælpe L er også nødt til at spørge E2 om hjælp flere gange
Nogle elever kører rundt på kontorstil
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E3 bruger lommeregner fremfor funktionerne i Excel som de skulle øve
10.27

L kommer ind igen, hjælper E5 som endnu ikke er logget ind på computeren
E6 skriver alt i Excel fremfor at bruge funktionerne som de skal øve
L hjælper E3, der derefter ikke benytter lommeregner

10.31

L hjælper E4

10.34

L giver streger til 3 E- råber navn og siger tak
E: Hvorfor?
L: fordi du arbejder godt
L: E2 vil du hjælpe E9
Flere elever har denne gang taget bogen frem og slået op på den relevante side og
henter hjælp her

10.42

L hjælper E1 med hånden oppe
Strømmen går på alle computere
E: Øv, alle der ikke har gemt skal starte forfra
L: ro på – Det her er et træls men godt eksempel på at det er vigtigt at gemme hver
gang der er en opgave, men nu går i ud og får en lufter eller op i klassen. Og så vil jeg
gerne rose alle elever i dag for deres koncentration og opmærksomhed
E: er resten lektier?
L: Jeg giver jer 21 point i klassekassen fordi I har været så gode til at være
opmærksomme i dag på opgaven der skulle laves

10.47

L: Huskede alle deres ting?
E: ja
L: Også E5 – Jeg har nemlig et kladdehæfte der står E5 på
E5: Når ja
Meddelelse over radioen til dem der er elevrådet
L: I er jo ved at blive nogle kendte elever herinde og ikke nok med dem der var her
fra TV-avisen i forbindelse med sæt skolen i spil, så er der også en journalist der har
kontakt omkring et interview i forbindelse med at I er frivillige i madboden
Der findes 4 E som skal snakke med journalisten
L: Ro i klassen og ellers er det ud og få en lufter
L: Der er 5min til næste time begynder, så få ryddet og kom derover

Noter efterfølgende:
-

Generelt meget bedre ro i klassen i dag i forhold til i går
o Måske skyldes det bemærkningen om streger
o Måske skyldes det, at det er et andet tidspunkt eller at der ikke er så varmt i lokalet
eller lærerens italesættelse af ro i dag og larm i går
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Observation 3: Skole B d.12.09.2016 – Læsebånd

Denne time er primært observeret ud fra et aktørperspektiv, men i den periode L er ude af lokalet
er der et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

08.03

L noterer hvem der mangler

08.04

L gennemgår ugens gang medhensyn til Læsebånd
Sølvbroen skal være færdig til på mandag
Torsdag er der børnelæsning
L: Jeg har planlagt hvad der skal ske, så I skal ikke spekulere på hvad der skal ske
Fredag er der et arrangement om sikkerhed på internettet, som starter i læsebåndet
og varer helt ind til kl.11
L: Tirsdag har I idrætsdag, så der skal i ikke have bøger med, men husk idrætstøj i
stedet for – ja så er vi klar, klø på med læsningen

08.05

L snakker kort og lavmeldt med E1

08.06

L snakker med anden voksen der er i lokalet

08.07

L starter med at skrive sætninger op på tavlen
E sidder lavmeldt og læser

08.13

L har skrevet 11 sætninger op på tavlen og skriver nu ikke mere

08.14

L går ud (den anden voksen har også forladt lokalet)

08.15

E2 leder i taske og går ud
E fortsætter med at læse

08.16

L kommer ind i klassen med en stor grå kasse og sætter den på gulvet og lukker
døren
E3 og E4 kigger efter ham

08.17

E2 kommer ind igen
L går hen til E3 som sidder og læser og snakker/hvisker med ham

08.19

L står ved kateteret og kigger ud over E

08.20

L går rundt mellem E
Går ned og kigger på hvad observatør skriver
E4 telefon bipper og E4 finder telefon og slukker det
Der opstår ikke larm

08.22

L sætter sig ved sin computer ved kateteret

08.25

L går rundt oppe ved tavlen
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08.26

E5 kommer ind til time, går stille ind og sætter sig ned
Der opstår ikke larm

08.29

L: Vi pakker sammen, pause til 5min over halv
L kigger på bøger E2 har på bordet
E: Jeg har lavet kommaarket til i dag, men jeg mangler den nederste halvdel
L: Det er altså klassikeren med hunden der har spist min opgave, den troede jeg
alligevel aldrig at jeg ville komme til at høre
E: Men jeg har lavet det – Det må være det vigtigste
L: Men derfor er det stadig rigtig ærgerligt at du ikke har det med

Noter efterfølgende:
-

B5 bruger ikke stregerne, selvom at eleverne er rigtig gode til at være stille i den halve time
de skal læse og godt kunne roses – måske ses det som andre lærer som en selvfølge. B5
fortæller senere at det ikke altid har været så stille og at eleverne tidligere har larmet en
del, endnu større grund til at rose dem når det går godt.

Observation 4: Skole B d.12.09.2016 – To dansktimer

Denne time er observeret ud fra et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

08.33

L: sidder ved com
E snakker og pjatter sammen

08.35

L snakker med E5 som kom for sent

08.36

L: så går vi i gang
E2: skal vi ikke snart bruge den her bog
L: I får nye pladser i næste time
L: E6! I får nye pladser i næste time – Så trækker vi lod
L gennemgår programmet for timen – først kommaark, så sproglige billeder og så
skal vi starte på den sidste novelle der hedder ’tøser’ og Yes nye pladser
L: hvis man mangler læsning i sølvbroen, så må man tage bogen med hjem og læse,
for den skal være færdig til på mandag. Når ja, og så skal i have taget billeder på
onsdag i næste uge, så der er det med at tage det pæne tøj på og frisere håret og
barbere skægget og nu elevrådet, som er sidste praktiske meddelelse inden vi går i
gang
E3: ja, jeg skulle sige fra elevrådet til næste gang, at I skal tænke over om der er
noget i gerne vil have ændret
E8: Må jeg hente papir til at skrive noget ned til elevrådet
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L: Ja, så okay da, men vi snakker lige om det på onsdag i den næste time, så samler vi
lige op på det
08.42

L: så nu skal vi til og i gang med sætningerne og eftersom at jeg har skrevet så
meget, så er det blevet jeres tur til at komme herop og vise hvor tegnsætningen skal
være
E9 kommer op
L: Ja, men der mangler noget – Hvem ’kommer’?
E9: Når ja, ’sneen’
L: snakker og sætter det sidste tegnsætning af kryds og bolle og komma
Eleverne bliver nu skiftevis som de har hånden oppe til kaldt op til tavlen og laver
krydser og boller og komma på sætningerne på tavlen
L: ja da
L: nå hvem er den næste der vil op, ellers er vi nødt til at bruge det jeg vil kalde
frivillig tvang, hvis ikke nogen melder sig
3 E som bliver nævnt kommer ikke til tavlen da de siger nej, eller siger de ikke har
lavet det
L: det er altså dumt ikke at tage arket med selvom I har lavet det
Næsten alle sætninger bortset fra nogle enkle sætninger går godt og L sætter flueben
ved dem og siger ’Ja’

08.52

L: videre til det næste – sproglige billeder
L forklarer en øvelse eleverne skal ud og lave, hvor de skal rotere mellem 6 stykker
papir og skrive så mange sproglige billeder som de kan nå. Imens L forklarer giver L
et par eksempler

08.55

E9 kommer ind til time
L deler eleverne i 6 grupper
L: Vi går udenfor husk blyant og viskeleder
2 E er forvirret over hvilken gruppe de er med i
L fordeler papir og en pind til at holde papiret så det ikke flyver væk rundt på borde
og asfalt
L: Gruppe 1 kommer herover, gruppe 2 kommer herover og gruppe tre kommer
herover også videre hele vejen rundt, nu kan i vidst godt regne ud hvor i skal hen af
E fordeler sig rundt i grupperne

08.58

L: I har 5 min fra nu af – værsgo at finde på sproglige udtryk
E2: vi kan ikke komme i gang for E10 har ikke taget en blyant med ud
L: E9 kan de ikke låne af dig
E11: Hvor mange skal vi finde på?
L: så mange som muligt
L: E4 bliv på din plads i gruppen
L: så skifter vi i urets retning
L: (råber) E4 hjælp din gruppe!

09.02

L går over og kigger på hvad jeg laver
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L hjælper den samme gruppe igen
09.04

L: Vi skifter
En E i hver gruppe leger med den pind der skulle holde papiret
L går hen til anden gruppe og holder øje ud over klassen, mens han hjælper gruppen
L: E4 kom hen til din gruppe

09.06

L: vi roterer
E2:Vi er færdige
L: Skriv flere
E2: der er ikke mere plads
L: vend papiret – Hey prøv lige at koncentrere jer
L går rundt og hen til en anden gruppe

09.09

L: Vi skifter
L går igen ned til observatør
E4: hold kæft
L: lad vær
L går rundt i midten
L: E3 hjælp din gruppe
E3: Det har jeg gjort
L: så hjælp dem noget mere
L går over til en anden gruppe
L: E4! Vi roterer når jeg siger det

09.12

L: Vi roterer
L går ud i midten og hen til en gruppe
L: Vi koncentrerer os lige

09.16

L går rundt til grupperne
L: Alle kommer lige herhen med pind og sedler til mig
E går hen til klasselokalet, men døren er låst og der kommer larm foran klasselokalet
L: shh
L låser op
L: Det er først i anden time at I skal have nye pladser – Nu sætter i en streg ved det
udsagn på arket i syntes der er det bedste og så roterer vi rundt ved bordene og så
kan vi se hvilket sproglige billede i syntes der er det bedste

09.22

L: en streg per E (siges løbende til alle borde, da alle borde er begyndt at snakke
sammen om hvilken en de skal stemme på)
L: Så roterer vi
E: kan vi ikke bare rykke papirerne
L: Ok, så bliv siddende
L går rundt i lokalet og klapper med pindende fra før der var med udenfor
L: I skal bare sætte en lille streg ud for den i syntes der er bedst

09.26

L: så roterer vi papirerne
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09.28

L: Så roterer vi
L skriver elevrådslektier på tavlen

09.29

L: Vi roterer
E3: Vi er færdige – må vi få 5min. Før fri
L: E3 når der hele tiden bliver spurgt om det så tænker man nej – okay?

09.30

E får pause

10.00

L: ja, gør klar til at få nye pladser
E pakker sammen og danner en kø oppe ved kateteret
E tager sedler oppe ved kateteret
3 E sidder i vindueskarmen
L: Pas på gardinerne – E3 lad være med at tage sedler
L har en seddel med hvilket tal der giver hvilken plads og røber højt hvem der skal
sidde hvor

10.07

L: Find stille og roligt kommaarket, så trækker jeg et nummer til dem der mangler
L: Jeg har i pausen kigget på hvad i syntes der var de bedste sproglige billeder
L læser vinderne for de 6 forskellige kategorier højt og spørger løbende hvem der har
lavet den
L: Så nu skal vi lave resten af kommaarket
Der er igen fælles retning på tavlen
L: Ja, ja, ja, det er rigtigt
L: Nu gør du E17 dig klar
De fleste E er rolige, enkelte meget ukoncentreret især E2
L: Find det ark som I har brugt for lang tid siden og som ser sådan her ud (viser et
ark)
Der opstår lidt uro

10.15

L: (taler højere) Nu skal i sætte streger for hvor i er nu, I har tidligere sat nogle
streger for hvad i før kunne og nu skal i så igen vurdere hvad i nu kan
E4: Hold Kæft E2
L: nej, jeg gider ikke høre det sprog, prøv med vær stille E2 i stedet for
L snakker med E4
L: nu skal vi læse sidste novelle inden i selv skal skrive en
L forklarer hvad målet er i forbindelse med at de skal arbejde med novellen
L: I skal bladre om til evalueringssiden og markere om i forstår begreberne, kan lave
det begreberne henviser til fx ydre personkarakteristik

10.25

E arbejder med evalueringssiden og L skriver lidt op på tavlen
L hjælper E2
E13 deler bøger ud
E ved det bagerste bord får lov til at sætte bordet højere op
L samler ark ind som eleverne har lavet
L beder E3 om at dele ark ud
L er i gang med at arbejde med elevernes forforståelse omkring novellen ud fra titlen
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hvad kunne bogen så indeholde
L: I kan skrive ’tøser’ i brainstorm arket og i skal bare gætte på hvad den kunne
handle om, hver for sig
10.35

L går hen og hjælper gruppe
L: Så nu gør vi det fælles på tavlen
Eleverne kommer løbende op til de ledige stykker kridt og skriver noget af det de har
skrevet
L: Der står slader (udtaler a’et meget langt)
E17: Når (retter til to d’er)

10.40

L: Ja, kig herop – E15 lig pinden væk
L gennemgår hvad der er blevet skrevet op på tavle brainstormen
L: slå op på side 59
L: shh. Den her novelle læser vi igennem ved at jeg læser op, så holder vi pause når
der kommer nogen spørgsmål, som I først tænker over og derefter drøfter med
sidemakkeren – undervejs gør i jer tanker
L læser højt
E snakker højt om spørgsmålet
L: inde i hovedet først
Snakken fortsætter
L: Hør her 7.b nu tager vi først 15 sekunder inde i hovedet!
L: Så nu er der gået 15 sekunder – nu må i drøfte med sidemakkeren
L læser højt

10.46

L: så tager vi 15 sekunder selv først. Shh. Så er de 15 sekunder færdige
L står ved kateteret og kigger i bogen imens E snakker
L snakker kort med en gruppe
L læser, E larmer lidt
L: Shh
L læser videre
E3: skal vi sidde i de 15 sekunder, det ender jo med at man har glemt hvad man
tænkte på
L: der er gået 15 sekunder når jeg siger der er gået 15 sekunder

10.52

L kigger i bog, går ned til gruppe
L læser videre
L: sidste omgang 15 sekunder i hovedet (denne gang stilhed bortset fra E2)
L: Ja så tager vi den med sidemakkeren

10.55

L går hen til gruppe
E2: må vi tage vand inden matematiktimen begynder
L: om lidt
L: vi fortsætter på onsdag – gem arket, bøgerne op på plads, og så kan I lige nå at få
en tår vand eller pause inden næste time
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10.58

E finder deres bøger frem og fjoller rundt
L kigger i mappe og pakker bøger sammen
L går rundt i klassen med den grå kasse med bøger og går ud

Noter efterfølgende:
-

B5 virker ikke til at være bevist om at bruge stregerne eller det der kan købes som et
redskab i klassen og i dialogen med eleverne

-

B5 er flere gange ovre og kigge lidt på hvad jeg skriver, han virker nysgerrig, men grundt
hurtig grim håndskrift tror jeg han har svært ved at læse det. Desuden er der ikke noget at
’skjule’ da observationerne jo omhandler det der sker og ikke en analyse af det der sker.
o Derudover spørger B5 til i pausen hvad jeg har fået for et indtryk af klassen og
pointerer nogle elever som han vurderer skaber uro i klassen (elever som jeg ikke
ser som et problem i løbet af de 13 undervisningstimer jeg ser, men som måske har
det lidt svært fagligt, hvorimod jeg ser andre elever der skaber mere uro for de
elever omkring sig).
o Især E2 kommer over flere gange og præsenterer sig selv og spørger til mit navn og
fjoller rundt og danser foran mig og spørger om jeg må hjælpe dem, men E2 var der
heller ikke da jeg blev præsenteret

-

Koncentrationen udenfor går meget mere op og ned, primært ned, forskellige E går hen til
andre grupper, grupperne snakker om en masse andet end det faglige og E leger med
pindene der skulle holde papiret

-

B5 bruger slet ikke klassespillet
o Men eleverne henviser eller referer heller ikke til det
o Der er mange steder i løbet af dagen hvor det ville være oplagt at bruge
klassespillet til at få rost eleverne, fordi de gør et godt stykke arbejde eller bruge
det aktivt til at fremme en bestemt type adfærd

Observation 5: Skole B d.12.09.2016 – To matematiktimer

Denne time er observeret ud fra et aktørperspektiv
Tid

Hvad sker der
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11.05

L kommer ind i klassen
L: shh
L går hen til kateteret og starter med at sætte streger uden at sige noget om det,
men kigger bare ud over klassen og sætter streger
L: shh*5
L fortæller om tilbage kommen matematikbog
E2 spørger meget
E4+E15+E14: Ej hold nu op E2
L visker tavlen ren
L: snak ved bordene om points – tør i satse alle jeres point på en overraskelse. Det
kan være hvad som helst. Det er noget jeg har fundet på og jeg siger ikke hvad det er
før I har bestemt jer for om I vil bruge jeres points på det. Det kan være en tur i
biffen, det kan være en matematik aflevering
E12: må vi tælle vores point
L: ja det må i gerne
L tæller ned fra 10 i forhold til at bordene skal blive enige
L: hvad siger det her bord? Hvad med det her? [Osv.] Det bliver et enstemmigt ja,
bortset fra E2, så nu har i satset jeres point – Det der skal ske er at vi skal i Århus
Boulders
E3: hvad er det
E13: Er det klatring?

11.13

E jubler
E14: Yes, det vil vi gerne
L: shh*8
L præsenterer at de skal lave en bevægelsesleg der hedder ’kan du lide din nabo’
L: Øv, hvorfor er i også lige et lige antal i dag, når så må jeg lege med
L gennemgår legen
L: er der nogen spørgsmål? Så går vi i gang

11.27

Legen slutter
L: det har været et stort ønske fra E11 at komme ud og klatre og nu er det lykkedes
at finde en dag. Det er uden sikkerhedsline
L: find jeres grå mappe frem
L: shh

11.30

L: I skal i den næste halve time bruge bogen på side 58 og I skal lave det i jeres
matematik grupper
L skriver det de skal finde op på tavlen
L: I skal bruge det i lærte i computerrummet – nu vil jeg ikke sige mere, det er
opgave 22 – læs og forstå opgaven
L går hen til en gruppe
L: lav det sammen i gruppen, vælg evt. en i gruppen der styrer slagets gang – løs og
forstå det sammen
L går hen til en ny gruppe
L: hvem er lederen her?
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L sætter sig ved sin computer oppe ved kateteret
E16 læser opgaven i gruppen højt. Gruppen snakker om hvad de skal. E16 prøver at
lede gruppen og beder dem finde deres hæfte
E2: L! skal vi også bruge hæftet
L: Ja, undskyld, det tog jeg som en selvfølge
L skriver det op på tavlen
E2: skal vi arbejde selv?
L + E16: nej
E16 prøver at lede gruppen, men E2 spørger hele tiden L
L kommer over og hjælper E2
11.42

L går videre til ny gruppe

11.45

E13: min hjerne knækker
L: den skal lige holde lidt endnu
E3: ej seriøs, vi har brug for hjælp
L går over til computeren
L hjælper ny gruppe
L går over til computeren

11.47

L: Det kan også godt blive til lektier E3
L hjælper ny gruppe
E2 henter hjælp hos L
L sætter sig efterfølgende ved computer

11.51

L går rundt i klassen
L hjælper en gruppe igen
L hjælper ny gruppe
L hjælper ny gruppe
L hjælper ny gruppe
L hjælper E2

11.56

Få ryddet op, pak sammen – I skal spise lige om lidt

12.00

E har pause

12.46

Det ringer og L kommer ind, pakker taske ud og begynder at give streger – som
eleverne opdager det bliver der stille
L er lige ved at fjerne en streg, da en elev ikke er der, da han er gået på wc, men siger
sammen med påmindelse fra E
L: Når nej man må ikke fjerne streger
L læser opgave højt
L står ved kateteret og snakker skiftevis med enkelte E i nærheden og kigger ud over
klassen
E16: vi har brug for hjælp
E2: Vi har brug for hjælp
L kommer over til gruppen
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L: hvorfor er E18 her ikke?
E16: hvorfor spørger du om det?
L: Ja, det kan i lige så godt alle sammen høre – Det spørger jeg om fordi en anden L i
fredags sagde til mig at det kun var E12 der var mødt op til vagten i madboden og så
sagde E18 at han da godt kunne hjælpe og det syntes jeg faktisk var rigtig rigtig fedt!
Derfor skal han have 3 streger
E13: det var bare fordi han skal skulle købe noget
L: jeg er ligeglad med hvad motivet bagved det var, det er bare fedt at han hjalp
L: hvad med dig E5 og E17 hvorfor var I der ikke?
E5+E17: Jeg havde glemt det
L: ok, det dur altså ikke, men det var fedt at E12 hjalp
E13: han kom også og hjalp en anden dag da jeg havde vagt i madboden
Der bliver snak om nogle andre E der kommer i madboden tit og hjælper til som er i
vejen – L lover at snakke med dem om det
13.00

E går i gang med opgaverne fra før pausen
L hjælper grupper
L hjælper E17
Nogle E arbejder sammen andre hver for sig
E1: vi er færdige
L hjælper en gruppe
E laver tal rækker og bytter dem med hinanden
E11 sætter sig i vinduet
L: E4 sæt dig ned (vender sig rundt til en anden gruppe) Det her bord larmer for
meget – larm mindre
L går over til E11 i vindueskarmen og snakker med ham
L: E7 sæt dig!
E7: Vi er færdige
L: ok, er der flere der er det? Ok så går vi videre find jeres rigtige pladser – sæt jer
ned – thi dog stille – Shh*2
L læser opgave højt og spørger E hvad svarret er
E9: mange gange
L: hvad hedder det også?
E9: uendeligt

13.21

Læser en anden opgave højt
L: hvordan regner man det ud
E13: ofte ved at se på hvad der sker fra den ene til den anden
L: er der nogen opgaver i ikke kunne lave?
E12: Ja, den her
Opgaven laves fælles på tavlen
E3: skal vi ikke også prøve en vi har lavet?
L: jo skal vi ikke tage din E3?

13.26

E3: nej
E12: vi kan tage den E13 lavede, den er svær
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De skriver den op på tavlen og regner den sammen
L: E7
E7: hvad?
L: Tak fordi du hører efter
E9: du fik en streg
L: Det var det for i dag – der er 2min til næste time, så nu må I gerne rydde op
Der bliver larm og støj. E pakker sammen
L: og så skal I huske at stille jer bagved stolen når i har ryddet jeres ting væk, der er
ikke nogen der hører hvad jeg siger
Mere larm
13.28

E8: (råber) I skal stille jer bagved stolen! Skal jeg ikke have en streg
E stiller op bagved deres stol
L: oprydning er ikke acceptabel. Duksene er ikke ret gode, stram op på duksetjansen.
Man slipper ikke for duksetjans og de andre skal også hjælpe duksene og rydde op
efter sig selv
Imens L taler fejer to dukse
Lyset slukker
L: dukse kom herind – Der er ikke ryddet op – hvad med bordene?
E5: Vi tørrer aldrig bordrene af
L: men sådan gør i jo heller ikke hjemme ved jer selv og det er en del af
duksetjansen, så det er bare med at komme i gang
Dukse går i gang med at tørre borde af
E7: Så skal vi også have en streg
L: nej for det der bare forventes og er en selvfølgelighed
E8: Men det er der ellers mange andre der får

Noter efterfølgende
-

Der fremkommer ikke hos nogen af lærerne en generel her og nu respons i forbindelse
med systemet, med rod og streger
o Det benyttes enkelte gange hos B1, men ikke systematisk eller kontinuerligt, og B5
benytter slet ikke klassespillet

-

B1 bruger klassespillet meget periodisk, især i starten af timen, men bruger det ikke aktivt i
løbet af timen som et redskab til at lede eleverne

-

Det kan nogle gange være svært at følge med i når der gives streger i matematik timen, da
de gives ’lydløst’ og når jeg så kigger ned i papiret for at notere har jeg ikke set det der er
sket i mellem tiden. Jeg forsøger derfor ofte at observere lidt tid inden jeg noterer, men
det er en balance da notaterne bliver mere lig virkeligheden jo friskere de er
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-

I og med at de bare skal satse de points de har, bliver det ikke noget de arbejder frem imod
og antallet de har, bliver på nogle punkter ligegyldigt, da der ikke er så meget, men i
forhold til lærerens planlægning kan der være en smart funktion i at koble den fede
overraskelse med deres point, så det bliver en form for belønning systemet kan give frem
for bare noget de får uafhængigt af deres handlinger

-

B1 bruger mere tid på at rose ham der hjalp og fik streger frem for at skælde dem ud der
ikke kom (det tænker jeg er positivt, selvom drengen der roses ikke tilstede i klassen)

Observation 6: Skole B d.19.09.2016 – Læsebånd

Denne time er observeret ud fra et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

08.01

L kommer ind og stiller sig ved kateteret og E4 kommer og snakker

08.03

L: Så må i gerne sætte jer ned og finde jeres plads

08.05

L: Godmorgen – Hvem mangler vi? Hvem mangler vi dernede? Og fuldt hus dernede.
Hvem mangler vi derovre? 6. A’s klasselærer er syg, så vi er nødt til at vente lidt med
det vi skulle have lavet. Så jeg kommer til at løbe lidt frem og tilbage. Har alle noget
at læse i
Nogle rækker hånden op, der bliver larm
L: Så dem der ikke har fået læst sølvbroen færdig er blevet reddet på falde rebet og i
andre læser bare i noget andet

08.09

L går ud – klassen er stille
Nogle drenge små snakker lidt sammen/’laver lyde’

08.10

L kommer ind igen, går op til kateteret og kigger i nogle papirer.
E er stille og læser.
E18 laver et ark i stedet for
L står og kigger lidt oppe på papirerne der hænger ved siden af tavlen og giver nogle
E nogle streger

08.13

L går i gang med at skrive/tegne et koordinatsystem på tavlen

08.14

L går ud
E er stille, bortset fra E18 der er færdig med arket og finder en bog frem og snakker
med sidekammeraten

08.16

E19 kommer ind og finder en bog frem og læser – stille

08.17

L kommer ind med grå kasse med bøger
E18 læser stadig ikke
E18 sidder og kigger ned i bogen
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L går han og snakker med E10 der sidder og læser
08.19

L går hen til E18 og stiller et spørgsmål, E18 svarer, L kommenterer på svar
L går hen og kigger på tavlen bag observatør og på hvad observatør har skrevet
L går hen til kateter
E16 sætter sig i vindueskarmen ved bagvæggen i stedet for oppe ved tavlen, hvor E16
hidtil har siddet – sidder med iPad og hørebøffer

08.21

L går ud

08.22

L kommer ind og stiller sig ved kateteret
E18 snakker med sidekammerat og sidder og leger med bogen

08.24

L går hen til E8 og spørger om noget
E8: hvad
L gentager spørgsmål
E8: Hvad
L peger frem mod bogen og E18 viser L bogens forside
L går frem og tilbage oppe ved kateter, noterer på papirer

08.27

E11 kommer stille ind og viser kontaktbog til L

08.28

L puffer til E12 der ligger op af en anden elev

08.29

L: Ja, vi stopper nu. Hold pause til 5 min over halv
L: står oppe ved

08.31

E4 kommer op og snakker med L. De går ud for at kopiere

Noter efterfølgende:
-

Der er stadig oplagte mugligheder for at anvende stregerne i starten og slutningen af timen
så det ikke forstyrrer.

-

De streger der gives (eller som jeg tror han giver, da han står med ryggen til) bliver aldrig
italesat og jeg tror ikke nogen elever opdagede det – jeg tænker ikke disse helt usynlige
streger hvor eleverne er i gang med noget andet og så der pludselig flere streger en dag
eleven kigger, har nogen positiv effekt

Observation 7: Skole B d.19.09.2016 – To dansk timer

Denne time er primært observeret ud fra et aktørperspektiv, men i den periode L er ude af lokalet
er der et kontekstperspektiv
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Tid

Hvad sker der

08.36

L kommer ind
L: Sæt jer ned. Sæt jer ned og pak mobiltelefoner væk inden jeg har talt til 5
L forklarer dagens program for timen
L: Find det i har lavet
L går frem og tilbage oppe ved kateteret

08.39

L: Ja, så går vi i gang med sølvbroen. Hvordan skal hans selvtillid være den første
dag?
Plotter løbende i dialog med E ind hvordan hovedpersonens selvtillid er de forskellige
dage i bogen. L beder E række hånde op

08.46

L går rundt og snakker/stiller spørgsmål med svar fra E

08.55

L går rundt i klassen og snakker/stiller spørgsmål, der kommer lidt svar, men der er
også meget stilhed og L siger flere gange ’Nu kommer jeg med et ledende spørgsmål’

08.57

L: Så nu slutter vi det her, I må gerne finde kommaark

08.59

L: Vi tager arket mundtligt
L: I skal læse tydeligt og sige højt hvor kommaet skal være

09.03

L: Så lægger vi den til side, kom op og hent en læsebog
L: Ja tilbage på jeres pladser
L skriver på tavlen
L: (hæver stemmen) Ja! Så vil jeg gerne have 7. B’s opmærksomhed
Gennemgår programmet for timen
L: Ja, der er ikke nogen der snakker mens jeg snakker. Rejs jer op og find en makker
og giv et resume af opgaven
L går rundt oppe ved tavlen. Nogen finder en makker, andre fjoller rundt

09.06

L stopper to der fjoller og går op til tavlen igen. E4 kommer forbi
L: E4 hvad handlede den om?

09.07

L: Sæt jer ned
L skriver på tavlen – der er larm i klassen
L: Godt, så vil jeg gerne have et referat af historien – E4
E4 fortæller
L: Godt vi skal have lavet ydre og indre personkarakteristik. Jeg har lavet
tremandsgrupper, som jeg lige læser højt
L læser grupperne højt

09.11

L: sæt i gang
Der bliver larm, E finder deres gruppe og sætter sig sammen, nogle inde i klassen
andre ude på gangen

09.13

Nogle af E i klassen har fundet deres ting
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09.15

L går over til gruppe der snakker om fodbold
L: Ej, prøv nu lige at se at komme i gang
Starter samtale op om tekst
L går til kateter
L hjælper den samme gruppe igen
E9 spørger L om hjælp
L kommer over til E
De snakker som de samme spørgsmål som sidste gruppe
L går over til observatør
L går tilbage og snakker lidt mere med gruppe

09.20

L går ud
Tre grupper arbejder, en gruppe laver alt mulig andet

09.25

En gruppe lægger sine ting væk
L kommer ind
L: Er i færdige?
E10: Ja
L: Så må jeg vidst hellere lige se det. Det er vidst min spidskompetence
L snakker med en den første gruppe han hjalp
To E i denne gruppe fjoller
L: Hallo, prøv lige at sidde ordentlig
De andre E begynder at komme ind i klassen
L: Hey, jer der kommer ind, vent lige lidt med det, dem der sidder herinde er ikke
færdige endnu
L går ud

09.30

L kommer ind
L: Yes vi pakker sammen
Pause

10.00

Klokken ringer
E7: Skal vi arbejde i grupper?
L: Først senere
L skriver på tavlen
L: Ja så går vi i gang
Forklarer programmet for timen
5 E kommer larmende og dryssende ind i klassen

10.03

L: Ja personkarakteristik
Gennem går den første person, L stiller spørgsmål E rækker hånden op og svarer
E16 sidder forsat i vindueskarmen
E6 klipper i pap
E7 tegner

10.07

Gennemgår næste person i personkarakteristikken på sammen måde
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10.13

Gennemgår den sidste person i personkarakteristikken på samme måde

10.16

L: Slå op på side 69

10.17

L skriver på ark oppe ved bordet

10.18

L: Vi skal nu lave det som et rollespil indtil kl.10.40 og der skal måske skrives lidt nye
replikker
E4: I de samme grupper som før
L: Næsten. Jeg læser lige grupperne op og hvem gruppen skal fokusere på og tage
udgangspunkt i af de tre personer i historien
L læser højt

10.22

Der bliver larm og E går i gang med at finde deres grupper.
L kalder på E8 – de snakker sammen

10.24

To grupper bliver i klassen
E16 sidder fortsat i vindueskarmen med iPad
L går ud af lokalet

10.27

En gruppe forsøger at lave noget (de to piger kommanderer rundt med drengen)
Den anden gruppe kigger på denne gruppe
E2: skal vi ikke lave det her?
E1: Jeg ved ikke hvad man skal gøre
E9 går ud

10.30

Den gruppe der ikke er gået i gang går ud

10.34

L og gruppen kommer ind igen

10.37

Gruppen starter
L går ud igen
E2 går over til den anden gruppe

10.40

L kommer ind
L: Hvordan går det?
E2: ikke så godt
L går over til gruppe og sætter sig ned og leder gruppen angående hvad der skal ske
og de skal gøre

10.43

En gruppe kommer ind
L: lad lige den her gruppe være
L går ud

10.46

L kommer ind
L: Er i færdige (peger på tre piger der sidder samlet)
De nikker
L: E1 og E3 er i færdige? Hvor er E18?
E18 kommer larmende ind i klassen
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L: Nu er min toldmodighed ved at være brugt, kom her over og hjælp din gruppe –
hvad laver du?
L går
10.48

L kommer ind
E kommer ind i klassen
L:shh.. Vi når nogle af holdene og resten tager vi i morgen. Vi tager den første
gruppe
Gruppe 1 optræder
L: Hvad syntes i 7.B?
E14: God?
L: Hvorfor?
L og E snakker frem og tilbage om hvad der var godt og kunne gøres bedre
E16 sidder stadig i vindueskarmen

10.52

L: Så tager vi en ny gruppe
Næste gruppe optræder
L: Hvad så?
E9: Flot at de kunne uden papir
Der kommer forskelligt feedback

10.55

Næste gruppe optræder

10.57

L: Hvad er der af kommentarer?
Der snakkes om det der blev fremført
L: De sidste grupper skal være klar til i morgen. Bøgerne herop
Imens E går op med bøger, giver L nogle streger oppe ved tavlen
E16 går fra vindueskarm og hen til plads
L står ved kateteret og noterer nogle ting og pakker sammen.
Der sker noget ude på gangen, alle piger og L løber der ud
De kommer ind igen
L står oppe ved kateteret, visker tavlen ren, venter på den næste L

11.05

L går ud med den grå kasse og L til den nye time kommer ind

Noter efterfølgende:
-

B5 mister stadig oplagte muligheder til at bruge klassespillet og den ene gang hvor der
gives streger gøres det igen i tavshed udenfor elevernes opmærksomhed

Observation 8: Skole B d.19.09.2016 – To matematik timer

Denne time er primært observeret ud fra et aktørperspektiv, men i den periode L er ude af lokalet
er der et kontekstperspektiv
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Tid

Hvad sker der

11.05

L sætter taske og starter med at give streger, imens han løbende ser ud over klassen
E4: hvis ikke jeg får en steg
E11: Du sad jo og så Netflix, du var slet ikke klar til timen
E4: ej, jeg har slet ikke fået nogen steger
E7: Du fik en i dag
E4: Jubii
E11 sidder med rynkede bryn, ryster på hovedet og siger noget til sin sidemakker jeg
ikke kan høre
L: Grå afleveringsmappe heroppe på bordet
Larm
L tæller antal mapper
L: Jeg mangler to – Hvem er det?

11.09

L: Hvor er din E7?
E7: Jeg har glemt den derhjemme. Jeg lavede den i går
L noterer på computeren

11.11

L stiller sig op.
L: Jeg har en god nyhed i forhold til nationale test. På onsdag laver vi den nationale
test vi skal og så tager vi ikke de to andre tests, som jeg troede vi skulle, jeg har
nemlig fundet ud af, at det behøver vi ikke. Efter pausen skal vi i EDB
L præsenterer en bevægelsesleg der hedder superliga og at de skal ordne bordene i
midten
E: øv
L: I kender ikke legen og alligevel ved i at det bliver kedeligt, det er godt nok skørt
E9: Jeg har hørt A klassen har prøvet den

11.17

L deler små sedler ud
L: de skal ligge i små bunker ved bordene overfor hinanden
E6: Hvad skal man?
L: Det forklarer jeg lige om lidt

11.19

L læser regler op
L: det der med at bytte forstår jeg ikke helt, men vi må lige se hvordan det går op

11.22

L: Nogen spørgsmål?
E4: Jeg forstår det ikke
5 E: Ej E4
E4: Jeg forstår bare ikke det der med at bytte plads
L: Vi prøver
E skriftes til at læser matematik spørgsmål/regnestykker op for personen overfor
L: så er tiden gået
E bytter plads alt efter hvem der har vundet
Imens E leger bevægelseslegen, retter L opgaverne E har afleveret
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11.33

L: Så er tiden gået, find nye pladser, og sæt i gang

11.37

L: Så er tiden gået, find nye pladser, og sæt i gang

11.40

L: Så er tiden gået, find nye pladser, og sæt i gang

11.43

L: Så er tiden gået, find nye pladser, og sæt i gang

11.47

L: Så er tiden gået, find nye pladser, og sæt i gang

11.51

L: Godt, vi stopper, bordene tilbage, kortene herop

11.55

L: godt arbejde, men måske I ikke næste gang skal starte med øv, for jeg har aldrig
set nogen der har kedet sig så meget og grinet så meget samtidig

12.00

Pause

12.45

L giver streger. Der er ro og bliver endnu mere ro

12.47

E15: Hov skal jeg ikke have en
L: nej, for i dag kiggede jeg efter oprydning og ikke efter om i var klar, så jeg kiggede
efter om der var ryddet på bordet
E får de rettede opgave hæfter tilbage
E13: Du har lavet en fejl
L: jeg fandt faktisk også en fejl i rette arket
L gennemgår et par spørgsmål på tavlen sammen med de E der lige står der oppe
eller har opmærksomheden rettet derhen
L: Flere spørgsmål?

12.52

L: godt så er det ned i EDB
L tager ikke ’strege arket’ med

12.57

E sætter sig ved computere
L forlader lokalet for at hente sin computer

12.59

L: gentag efter mig
Siger langsomt og ord for ord flere gange sætningen ‘ Ser i ikke, I tåber, hvorledes en
simpel remse kan styre alverden decimaler’
L: Hvad er pi?
L taler meget højt og der er en del larm
L går rundt i lokalet og forklarer hvad N, Z, Q og R er for nogle talværdier
Nogle E sidder og finder andet på com, men de fleste er vendt mod læreren

13.17

E går i gang med opgaverne i bogen og skriver i hæftet, nogle går over til hinanden,
andre finder et program på computeren

13.22

L: skal vi ikke lave det til en konkurrence, hvem kan sætte flest decimaler på pi unde i
geogebra?
E4 kontakter observatør igen – må du hjælper – hvorfor må du ikke det – hvad

128

hedder du – er det ikke kedeligt bare at kigge – vil du være lærer
E forsøger sig i programmet geogebra og søger hjælp hos hinanden og L siger at han
som udgangspunkt ikke vil hjælpe med den første opgave
E7: Skal man bare zoome ind?
L: ja så simpel er opgaven
L: Så nu kan dem der ikke lige er med, se med heroppe på storskærmen
L gennemgår opgave 1 og viser hvordan opgave 2 skal løses
13.34

L: hvorfor hører pi ikke med i talmængden Q?
L: Hvad er pi? I må gerne google, i sidder jo lige foran computeren
L: E2, du må gerne læse det højt det du har fundet

13.36

L: Hvem er duks? Når vi kommer tilbage til klasselokalet, så går alle dukse straks i
gang

13.42

L: Alle er selvfølgelige ansvarlige for deres egen plads
E pakker sammen og går ud af lokalet
L kalder på de fire E der var dukse og giver dem streger for oprydning
L: det var fedt at I alle sammen hjalp hinanden, kunne i ikke også se hvor hurtigt det
gik?

Noter efterfølgende:
-

B1 bruger især stregerne til start, evt. til slut og lidt løbende. Det kunne bruges mere (jeg
tænker umildbart at det tager lang tid at få råd til at købe noget).

-

Når B1 ikke siger noget imens at han giver streger, så gør det ind imellem at eleverne tror
at de får streger for noget andet end det de gør og det hjælper måske ikke til at de bliver
dygtigere til at rydde op når det ikke italesættes

-

Selvom E4 ikke var klar, så fik hun en streg, men hun havde heller ikke nogen streger, så på
en måde var der brug for at hun fik en og på den anden side syntes eleven overfor hende
ikke at hun skulle have haft den på de kommentarer der var ved deres bord.

Observation 9: Skole A d.28.09.2016 – UU Civilisation 5 med 6.klasses piger

Denne time er observeret ud fra et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

08.05

E + L kommer ind i lokalet og finder deres pladser
Det er et nyt lokale de er i i dag, da der er en bedre projektor her

08.09

L: Godmorgen
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08.10

L: Vi har en gæst her i dag – Vil du præsentere dig selv
L stiller observatør nogle spørgsmål relateret til uddannelsesvalg og begrundelse

08.11

Der ventes på at projektoren starter
L: Hvad lavede vi sidste gang
E1: Vi så civilisation video
L: Ja og hvad lavede vi inden det?
E2: Vi fik nogle kort med mursten og forskellige materialer
L: Ja og så skulle i ligge dem op i kronologisk orden. Hvad betyder kronologisk?
E3: I rækkefølge
L: Ja og vi oversatte en intro tekst, det skal vi fortsætte med. Jeg kan se at I er
kommet langt og har oversat mange ord og brugt ordbog, men det er ikke rigtig
blevet til ’ordentlig’ eller ’godt’ dansk endnu, så det hænger sammen endnu så det
er til at læse. Og så skal i mødes med den gruppe der har oversat det samme stykke
og blive enige om hvad der skal stå. Kan i huske jeres grupper? Prøv at finde sammen
i jeres grupper ellers så sig til, hvis ikke i ved hvem de er
2*E: ’Til’
L finder grupper og læser dem højt samt tjekker hvem der mangler
L: Kan i selv finde hvor grupperne mødes eller skal jeg udpege det
Nogle siger ja, andre nej
E4: Jeg vil gerne sidde her hvor der er strøm
L: Ok, hvad gruppe er du i?
E4: Gruppe 3
L: Godt så samles gruppe 3 her
E5: Kan gruppe 1 ikke godt sidde her, for vi er her næsten alle sammen?
L: Jo, vi skal bare til og i gang nu – så bare find jeres grupper

08.17

E finder deres pladser
L hjælper E6 og går derefter i gang med at klargøre projekter

08.21

E7 kommer op for at få hjælp
E8: Hvilken gruppe er jeg i?
L: Når det er fordi vi byttede lidt rundt sidste gang – du er med gruppe 4

08.24

L går ned og hjælper gruppe

08.26

3*E forlader lokalet
Gruppen tættest på observatør sidder meget i hver deres skærm. Til sidst tager E9
initiativ og læser det højt de har lavet og derefter læser E10 fra den anden gruppe
højt og E i gruppen bliver enige om at det er fint og går derefter videre til at snakke
om noget andet

08.31

L spørger højt en gruppe om et ord der er markeret oppe på projektoren, da de har
gættet på at path betød part.
L står oppe ved computeren og 5*E kommer op for at spørge om hjælp og få tjekket
det de har lavet.
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08.34

E11 laver en venteliste

08.37

L viser dokument på projektoren hvor E skal ligge de endelige tekst stykker ind, så de
kan læse dem højt sammen

08.39

L kommer over og fortæller mig kort om det videre forløb

08.40

L: Er der nogen der ikke er færdige med at oversætte? Nej? Så skal vi lige have smidt
det I har lavet ind i dokumentet
E sætter det de har lavet ind i dokumentet så alle kan se det oppe på lærredet

08.45

L retter det til inde i dokumentet så det bliver ens i stil og mere læsbart

08.46

L: Så er vi klar. Lad os lade en af jer læse det højt
E12 læser højt
L: Ja fint, lad os lige se på det engelske. Hvordan med det her ord? Hvad siger
gruppen der har lavet det?
Finder 3-4 ord hvor oversættelsen kunne blive forbedret og hvor der mangler et ord

08.50

Tager næste afsnit. En ny E læser højt og bagefter tages den engelske version frem.
Ca. halvdelen af E virker til at følge med på lærredet eller jeg kan se at dokumentet
er fundet frem på deres tablets, mens den anden halvdel virker til at lave noget
andet, da de kigger meget rundt i klasselokalet på deres skærm og klikker/rører
virkelig meget hele tiden ved skærmen
L: Nu må i endelig sige til hvis der er noget I ikke helt forstår?

08.55

Ny E læser næste afsnit højt og bagefter betragtes det engelske. Denne tekst er
noget mere kompleks og sætningen tages en for en. Efterhånden som L finder fejl og
stiller spørgsmål og retter teksten sammen med E, så ændrer L teksten inde i det
fælles dokument der er oppe på lærredet.
Der er generel en god ro i klassen, men efterhånden som oversættelses arbejdet
tager længere og længere tid, bliver der mere uro i form af bevægelse på stolene, E
der kigger rundt i klassen, falder ind i tabletten og E der små kommunikerer med
hinanden med fagter og stille hvisken.

09.05

L sidder meget selv og snakker og der er ikke så meget respons fra E
L: E8 – hvorfor sidder du og viser et billede af en kat til dem ved siden af? Lad være
med det og følg med heroppe i stedet for og hjælp med det arbejde vi har gang i

09.10

L: E13 vil du læse højt?
Næste afsnit læses højt af E13, men hun afbrydes af læreren, da E snakker, L tysser
på E og beder efterfølgende E13 fortsætte med at læse.
Afsnit rettes igen med reference til den engelske tekst, sætning for sætning, med L
der ændrer i sætningen så den bliver mere forståelig.

09.15

Der er løbende blevet mere uro blandt E

09.17

Næste og sidste afsnit læses højt. Derefter tages der fat i en sætning.
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L: Hvad betyder dette? Kan i give et eksempel på det i dag? At noget i dag har en
betydning både for i morgen og for fremtiden?
09.20

L: Så nu skal vi se introen igen og så håber jeg at det har hjulpet at vi har læst og
oversat det sammen
Lyden kommer fra computeren og ikke fra højtalerne
L forsøger at fikse problemet, men da det ikke lige vil lykkedes skrues der i stedet højt
op for computerens lyd
Introvideoen startes forfra
Næsten alle bortset fra 6 E der er opslugt af tablets ser videoen

09.22

L: Hvad handler den her introvideo overordnet om? Nu hjælper det også at vi både
har tekst og billede
E2: krig
L: Ja, og hvad mere
E14: Noget der er sket
E15: at det vi gør, har betydning senere
Der snakkes lidt om det der bliver nævnt

09.30

L: Nu skal vi kigge lidt på spillet. I må gerne komme lidt tættere på, så i bedre kan se
noget og læse hvad der står i de små infobokse. Det er meningen at vi skal spille det
sammen.
E rykker tættere sammen og de fleste pakker tabletten væk

09.31

L: Det her er vores rige. Vi er mange år tilbage i tiden, i det babylonske rige. Og
heroppe i hjørnet kan vi se hvor mange år vi er tilbage i tiden. Det der blev sagt i
introen er gode råd til os

09.36

L: Når vi kommer i gang med at spille spillet noget mere, nok næste gang, så vil jeg
gerne have en til at hjælpe mig heroppe og som styrer musen. Det må meget gerne
være en der er vant til at spille og som har lidt fornemmelse for at spille computer
spil. Nu ved jeg ikke om det er noget i gør meget, det ville nok være noget andet hvis
det var drengene jeg havde herinde til projektet.
Der er nogle piger som melder sig til opgaven
L: Fint, så er der fint styr på at vi kan gøre det
L gennemgår synlige felter i spillet og forklarer hvad de forskellige elementer går ud
på og der læses høj og L beder E om at oversætte. L viser E fire rådsmænd og
forklarer hvad deres funktion er og at E senere skal inddeles i grupper så de skal
varetage rådmændenes funktion.
L: Undervejs skal vi træffe en masse beslutninger sammen. Hvordan kan vi gøre det?
E: Vi kunne bruge demokrati og stemme om det
L: Ja, det var da en nærliggende tanke. Vi kommer nok til at stemme om en masse
beslutninger. Og så er der nogle spejdere vi skal flytte rundt, hvor jeg tænker man
kan pege hvad retning de skal flytte, og så ser vi hvilken retning flest de peger i.

09.42

Timen slutter og E går ud af lokalet med besked til slut om tre lektier de har for til
næste gang: find ud af hvad Babylonien er? hvem var Nebuchadnezzar?
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hvornår bestod dette imperium?

Noter efterfølgende:
-

L starter med at sætte fokus på det de lærte sidste gang og hvordan eleverne skal
byggevidere på det i denne time

-

Der kommer mange fag og forskellige dannende elementer til udtryk i løbet af timen, især
engelsk og derudover har eleverne sidste gang arbejdet med primært historie i forhold til
forskellige momenter og materialers kronologiske rækkefølge og dansk i forhold til tolkning
af en video og definitioner af begreber

-

Der er tekniske udfordringer, men i småting afdelingen i forhold til den overordnede
undervisning

-

Spillets engagerende og motiverende egenskaber kommer ikke til sit rette endnu, da der er
meget almindelig tavlegennemgang og en dialog mellem læreren og eleverne, samt da de
endnu ikke rigtig er nået til at spille spillet.
o Der opstår mere uro som timen skrider frem og fokusset er oppe ved tavlen, med
den klassiske slaviske gennemgang – Her i den anden time med UU de romhandler
Civilisation er de ikke begyndt at spille selve spillet endnu. Der arbejdes herved med
mange fag i forforståelsen, men elevernes engagement og motivation for spillet
kommer udnyttes eller kommer endnu ikke til udtryk i det faglige arbejde, da spillet
ikke er startet
o Da spillet skal starte pakker de fleste elever tabletten væk, hvilket umildbart kunne
tyde på en interesse for at de skal til at spille

-

A2 har en skepsis overfor om pigerne kan finde ud af at styre musen i spillet

-

Der kommer et demokratisk element ind over, da A2 inddrager eleverne i hvordan de kan
blive enige og afgøre hvad de skal når der skal foretages handlinger i spillet.

Observation 10: Skole A d.06.10.2016 – UU Civilisation 5 med 6.klasses piger

Denne time er observeret ud fra et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

13.20

E ankommer til klassen og finder pladser.
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De er i et nyt lokale
L starter projektor og computer og finder det han skal bruge frem inde på
computeren
13.22

L: Så skal vi i gang – Find jeres pladser
L fortæller lidt om at der kommer flere i dag der skal se hvad de laver og at de ikke
skal lade sig forstyrre.

13.26

L: I havde lektier for, hvad har i fundet ud af?
E1 rækker hånden op.
L og E1 samtaler om spørgsmålet. L stiller spørgsmål til E1 og spørger nogle af de
andre E som har hånden oppe. De spørgsmål E har fået for hjemme uddyber L med
flere spørgsmål, da lektierne er overordnede spørgsmål som E har googlet.
Der kommer 8 voksne mennesker ind i lokalet der skal se undervisningen

13.33

L viser et kort med fakta og riger som opsummerer lektie spørgsmål og supplerer
med ekstra spørgsmål der referer til konteksten i dag i forhold til landenes
beliggenhed.
L har hængt et A4 kort op over Babylonien og de fire rådgivere der er i spillet. Disse
fremhæver L og forklarer hvordan de skal indgå i undervisningen

13.38

L starter spillet op
L læser beskeden på en ’knap’ op
L: Hvad betyder det?
E2 rækker hånden op og svarer.
L inviterer til at en E kommer op og styrer musen og E5 kommer op til computeren og
stå
L gennemgår nogle knapper og deres funktion, hvad de kan.
L: Hvad betyder settlers?
L oversætter
L: Hvad betyder found a city?
E3: find en by
L: Nej, datid af find er også found, men ikke lige i det her tilfælde
E4: byg en by

13.45

L sender E5 ned igen der skulle styre musen, med begrundelsen at det ikke endnu helt
er aktuelt.
L står oppe ved lærredet og computeren og holder musen hen over forskellige
elementer og peger oppe på projektoren på de dele han omtaler.
E sidder og kigger op mod lærredet og de har ikke gang i andet på deres tablets.
Når L stiller spørgsmål er der 1-7 der rækker hånden op

13.49

L: hvad skal vi gøre? Hvad kunne være smart?
E rækker hånden op
E6: Bygge en by
L: hvad mere?
L forklarer hvordan de andre kan give udtryk for deres mening ved at vende
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tommeltotten ned eller op
E7: Finde ud af hvor vi skal bygge den
L: Ja og hvad med de her krigere?
E8: De kunne udforske
L: Ja, det syntes jeg er en god ide
L finder rådgiverne i spillet
L: Lad os læse hvad de råder os til.
Beder E9 om at læse højt
Lokalet er større/mere aflangt end det sidste lokale de var i.
Teksten er derfor meget småt bagerst i lokalet.
Det er primært de to første rækker der er med i kommunikationen mellem L og E
L: Så tænker jeg at vi skal til at have anlagt en by
L sender ved en fejl byen rundt for at udforske på kortet og sender derefter krigerne
rundt.
Så er det computerens tur.
L: Så tænker jeg at vi bygger en by.
Der bygges en by
14.00

De forskellige nye beskeder der kommer op, gennemgås af L og oversættes primært
af L, men også enkelte af E.
De 8 voksne forlader lokalet.
To E rykker nærmere. Og det gør en del andre også rykker nærmere og kun 1 bliver
siddende tilbage på bagerste række.

14.07

L: Jeg ved godt at det kan være lidt tungt det her. Vi får hele tiden en masse
information som siger lidt mere, men ikke super meget, men det vil hjælpe os videre
igennem spillet senere.
Økonomiministeren dukker op. Hun giver 4 nye muligheder som oversættes.
L: Jeg tænker vi tager monument eller spejderen? Hvem stemmer for spejderen? 1-2
Hvem stemmer for monument? Mange. Må jeg høre et argument?
3*E giver hvert deres argument

14.14

Så er der kommet nye råd fra rådgiverne. Nu anbefaler de forskellige ting. Der
gennemgås hvem der anbefaler hvad. Nu skal de vælge en ressource.
L: ressourcerne følger lidt virkeligheden, hvor hjulet opfindes før hestevognen.
De 4 ressourcer gennemgås og hvem der anbefaler dette af rådmændene.
Der er generelt god ro/meget stille, enkelte E kigger dog meget rundt i lokalet og har
videoen på tabletten tændt.
L: Nu vil jeg gerne have nogle argumenter for og imod. Så I kommer mere på banen
når der skal træffes valg.
3*E argumenterer for det samme valg
L: Nogle argumenterer for noget andet?
L bakker alle E op i deres argumenter og retter/hjælper når argumentet har spor af
en oversættelses fejl

14.26

L: Så stemmer vi. Vis med fingrene om det skal være 1, 2, 3 eller 4 og stik armen højt
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op i luften.
L: Jeg har talt til 20 for nr2. Så det bliver det
L: Nu skal vi i gang med krigerne. Hvad skal krigerne?
Som E begynder at komme mere med og banen i forhold til valg og argumenter,
bliver der mere larm, men også i denne forbindelse mere opmærksomhed eller
engagement. Med udtryk som ’åhh nej’, ’uhhh’, ’Wow’ og ’dadadadam’
L: Hver gang vi klikker ny tur, hvor meget rykker vi så i tid?
E10: Hov tiden er gået tilbage
L: hvad stod der før? Og hvad står der nu? Og så er det jo før Kristus. Det kan man
godt blive lidt snydt af.
L: I er nødt til at række hånden op
14.38

L: I skal holde op med at snakke uden i har ordet (siges ofte)
De finder sne og et andet rige som de bevæger krigerne rundt og der peges hvilken
vej krigerne skal gå.

14.44

L: Så skynder vi os og tager to minutters strækken ben

14.48

L: Så pakker vi sammen og kommer ind.
E kommer ind og pakker det sammen de har gang i. Dog ikke i det tempo som L giver
udtryk for at han gerne ville at det fandt sted i.
De får en indbygger mere.
L: hvad vej skal krigerne?
E argumenterer for henholdsvis udforskning eller gå hjem af.
Der skal vælges hvilken ny ressource de vil forske i
L læser og oversætter de forskellige valg
L: skal vi argumentere?
E*3: Nej, du har jo lige læst det højt.
Der stemmes

14.57

L: Vi tager nr.1
E: Er vi ikke ved at være færdige?
L: Jo vi gemmer. I skal lige hjælpe med at huske at vi har valgt nr.10. Og så skal vi
stole op og husk nu alle jeres ting.

15.00

Timen slutter og E forlader lokalet, imens L pakker sammen.
2-3 E kommer op og spørger om mere i forhold til spillet, symboler og hvad de kan og
kommer med pointer til hvad de kan gøre i spillet eller skal huske.

Noter efterfølgende:
-

I den tredje undervisningstime er der en del almindelig tavle undervisning i starten med
meget lærer-elev dialog. Som undervisningen skrider frem ad og spillet kommer mere i
gang og eleverne skal mere på banen i forhold til at argumentere for hvad de skal gøre i
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spillet og de rykker tættere sammen, stiger lyd niveauet, men på en positiv måde da det er
i sammenhæng med det der sker i undervisningen og ikke ligesom sidste time, da den
engelske tekst skulle oversættes, hvor eleverne forsvandt i deres tablets og stirrede ud i
rummet uden at deltage eller følge med på tavlen.
o A2 starter igen timen med at forsætte fra der hvor de kom sidst. Denne gang ved at
referere til lektier


Der er en klassisk undervisning, hvor læreren stiller spørgsmål og eleverne
svarer.

o Det er lidt forskelligt om A2 læser højt og/eller oversætter eller om han beder
eleverne om det, umildbart tænker jeg at han nok overvejer tiden og elevernes
koncentration, da det tager ekstra tid når eleverne er på banen i forhold til hvor
meget han gerne vil nå at gennemgå
o A2 er godt opmærksom på at det er lidt tungt med alt den oversættelse
o Denne gang spilles der i ca.1 time og 10min, hvoraf cirka halvdelen af tiden primært
går med at sætte sig ind i spillet med højtlæsning og oversættelser


Det demokratiske element kommer meget mere i spil denne gang end sidste
gang, men der er også et par gange hvor A2 konkluderer hvad de skal gøre
og så gør de det

o Nogle elever mener ikke at argumenter er nødvendige når der er læst højt - måske
fordi at argumentet og valgt ligger i det valget kan.
o Som eleverne begynder at komme mere med og banen i forhold til valg og
argumenter, bliver der mere larm, men i form af øget opmærksomhed eller
engagement omkring spillet
o Der er efterfølgende en merinteresse for spillet med nogle elever der kommer op til
A2 med spørgsmål
-

Fagligt bliver også geografi aktuelt denne gang og dannelsesmæssigt arbejdes der med
mange demokratiske aspekter som at stemme og argumentere for sine meninger

-

A2 fortæller efterfølgende at han gerne vil at de skal spille spillet selv, to og to sammen,
men at de endnu ikke har computere og licenser til det, men der arbejdes på det.
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Observation 11: Skole A d.26.10.2016 – UU Civilisation 5 med 6.klasses piger

Denne time er primært observeret ud fra et aktørperspektiv, men i den periode L er ude af lokalet
er der et kontekstperspektiv
Tid

Hvad sker der

08.00 De er tilbage i det første klasselokale der er mere bredt end aflangt
E spørger til hvem der må styre
L nævner to navne og finder bagefter et papir hvor han har noteret sidste gang hvis tur
det er.
08.05 L: vi skal snakke mere om sammenhængen mellem Egypten og det vi fandt ud af sidste
gang i spillet. Er der nogen der kan huske noget mere om det? Det er også længe siden
når nu det har været efterårsferie.
E svarer, L stiller forskellige spørgsmål, E rækker hånden op og der er dialog med nye
spørgsmål
E1: de syv vidundere
L: ja, hvad er de?
E2: er det ikke noget med nogle haver?
L: jo, det er der hen af i retningen og hvad går de ud på?
E3: Det er de svævende haver
L stiller flere spørgsmål, måske omkring 7 i løbende dialog med eleverne.
08.08 De finder forlænger ledning til L’s computer og der snakkes lidt om orden med
forlængerledninger i egen klasse
L tænder computer og projekter.
L står med ansigt mod computer og væg og ryggen til klassen
08.11 L: vi laver grupper nu, som vi ikke nåede sidste gang, til hvert vidunder, som er de
grupper i skal lave oplæg i.
L: hvor mange er vi? Hvem mangler?
Programmet for dagen kommer op på lærredet
L: hvor mange bliver vi så i hver gruppe?
E4: 3 i nogen og 4 i andre
L: er i andre enige?
E giver E4 ret
08.14 L tæller E ind i grupper
L finder de syv vidundere oppe på skærmen fra Wikipedia
L får en E fra hver gruppe til at læse navnet på deres vidunder højt
08.16 L: Nu ved I det. Så nu tænker jeg vi spiller lidt og bagefter kan vi lave fremlæggelsen og
holde den og så spille lidt til slut.
L: vi har for resten fået 15 licenser hjem, så hvis vi kan låne computere, så skal vi spille
to og to.
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08.20 L starter spil op. Vælger først selv i menuen, derefter spørger han E om hvad han skal
vælge for at komme ind i spillet.
L: hvor langt er vi henne? Hvor mange runder har vi haft?
E5: 19
E6 kommer op og styrer musen. De slukker lyset. Og L sætter sig over i det andet hjørne
med ryggen mod muren så L kan se klassen og skærmen
L: Der er nogle beskeder i højre hjørne. Prøv at holde musen hen over. Hvad betyder
det?
E7 svarer
L: hvad betyder stråstregen heroppe [peger på billedet på lærredet]
E8: svarer
L: Og hvad betyder parenteserne?
E9: svarer
L: og den anden besked. Hvad betyder det?
E5: oversætter
L: har vi prøvet det før? Og hvad skete der?
08.25 L: hvad syntes I vi skal gøre nu?
De finder ud af at de ikke har flere træk tilbage og går ind i en af beskederne efter
forslag fra E3
L: sidst læste vi rigtig meget før vi valgte, er der nogen der kan huske noget af det?
E2 svarer og referer til de nye muligheder der er kommet
L: Og hvad står der om de nye mugligheder?
L inddrager matematik i forhold til det der står i en af de nye muligheder. Eleverne
prøver at beregne et eksempel på hvilken betydning det har at noget går 25 %
hurtigere.
L ligger op til at E kommer på banen med om de skal vælge at læse mere eller gøre
noget og hvad de så skal gøre.
2*E kommer med forslag og de læser om de næste muligheder de kunne have.
L: E10! Har du et svar på det? Du sidder og sover, du skal vidst til at vågne lidt op.
E10 har ikke et svar og en anden E svarer
08.39 Der er flertal for E4’s forslag
L stiller spørgsmål
L: Det er meget de samme der rækker hånden på. Er det fordi I ikke kan svare? Der er
nogle spørgsmål som er lette og som alle burde kunne svare på. Jeg vil meget gerne at
man rækker hånden op hvis man tror man kan svare.
L stiller spørgsmål igen.
E svarer
L læser en ny besked der er kommet
L: det skal vi da næsten gøre ikke?
5*E svarer ja
De bygger en bondegård
De kigger på kort og L foreslår med reference til sidste gang at de snakkede om at
flytte krigerne ned
7*E svarer ja
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L: jeg tror ikke vi kan mere. Vi tager en ny tur
E foreslår at de skal prøve at sende spejderne over vandet, da det vil være nemmere at
gå den vej rundt og der sker ikke noget ved at prøve hvis ikke de kan.
E stemmer for
Det lykkedes ikke
L: nu syntes jeg E7’s forslag med krigerne var meget god
E som stemmer for ved at række hånden op
L: godt det gør, der er flertal
L: lad os se hvor langt de er med bondegården
E8: det kan man se med det grønne der
E1: det tager 5 runder. Det stod der da vi byggede den
L: super, godt set
Der snakkes om hvor mange runder der er gået og at tiden vil vise hvornår den er
færdig
L: så tager vi endnu en tur eller runde
08.56 L: jeg tænker vi skal snige krigerne op til ruinen.
E11: Det er E1’s tur til at styre
L: ja, godt husket. Der er faktisk gået en time. Så vi skal i gang med at forberede og
lave præsentationer. Så må E1 styre til sidst eller næste gang.
E: vi kan ikke når både at lave fremlæggelser og fremlægge
L: der er 40 min. Det skal ikke være nogen stor fremlæggelse
E finder grupper. Nogle grupper bliver lidt færre, da der er 2-3 E der skal til tandlæge
og der justeres lidt i grupperne med hjælp fra L
L: I må gerne lave power points, men det er også fint med papir eller små tale kort.
Men tænk over hvad i sætter ind i power point. Det er aldrig godt at læse en masse
højt fra power points, men det ved i også godt.
L snakker med anden L2 der kommer ind
L tjekker hvordan ’from’ (på dansk) defineres, da det har været oppe i forbindelse med
spillet
09.09 L: Er alle i fuld gang?
L fortæller mig om problemer med tablets, cover, internet og skærm touch de har haft
og har
09.14 L: ja vi sætter lige en tidsbegrænsning for hvornår vi stopper og så skal fremlægge. Det
bliver kl.09.30.
L går ud
L kommer ind igen (der sidder en gruppe ude på gangen)
L sætter sig på bordet ved siden af en gruppe og derhenne hvor jeg sidder.
L beder gruppe om at inddrage E15 noget mere og E15 om at deltage noget mere.
L: I skal være sammen om det.
09.19 E arbejder på deres præsentationer og L går rundt og hjælper og kigger på det ’faglige
pynt’ der hænger ned fra lamperne inde i klassen.
L: der er pres på jer. I skal snart være færdige
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E: hvor mange slides skal vi lave
L: 10
E: 10!
L smiler
E: så mangler vi 7
L: jeg tænker 3, 4, 5 eller flere kan være fint. Det kommer an på hvad i fortæller
L går rundt til grupperne og kigger lidt på det de har lavet og på pynten
09.25 L fortæller om at drengene skal lave synkron svømning og at de gerne vil vise dem det
pigerne lavede sidste år.
Der fnises og grines lidt over at drengene skal lave det
Der opstår lidt småsnak om alt muligt
L: shh nu er der 3 min til I skal være færdige
09.27 L går ud af klassen
E12 går op til tavlen, da der popper en meddelelse op og gør de andre opmærksomme
på at nu er der 2 minutter til maskinen springer i luften.
E6 går op og tegner med en sort tusch på whiteboardet, så det ikke er muligt at se hvor
lang tid der er tilbage.
E6 går der op igen for at viske det ud.
L kommer ind
L: hvorfor står I heroppe. E12 du forstyrrer hel vildt.
L sætter sig ved bord
Der er en del uro med snak om den tur de senere skal på den dag og praktisk info
herom.
L: Skru ned. Hvem er det der slet ikke kan finde ud af at give hinanden arbejdsro? Hey
skru ned
L præsenterer hvad der skal ske med turen og mad og at de skal fremlægge næste
gang og så spiller de lige her til sidst sammen
09.35 L: sæt jer ned
L starter computeren op og skærmen
L: sæt jer ned
Der snakkes
L slukker lys og der bliver stille
E1 stiller sig op til computeren og styrer musen.
L sætter sig igen ude i siden
Spilet er i gang
Der skal vælges noget nyt der skal bygges
Alle stemmer for det 2 E argumenterer for
09.41 Der pakkes sammen

Noter efterfølgende:
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-

A2 starter igen timen (dette er den 5 time de har med dette tema i UU). Der er en klassisk
lærer-elev dialog med spørgsmål

-

Denne gang spiller de i ca. 40 minutter i starten af timen og i 5 minutter til slut. Der efter
skal de forberede fremlæggelser.

-

Denne gang om der en elev op og styrer musen mens der spilles.

-

Der repeteres kort hvad de forskellige symboler betyder, derefter ligges der op til at
eleverne skal argumentere for hvad de skal gøre nu.

-

Det er ca. den samme tredje del der rækker hånden op i løbet af timen og deltager (men
om disse elever er dem der altid plejer at deltage eller om det er nogen andre, ved jeg ikke)
o A2 fremhæver også at det meget er de samme elever der er på banen og at nogle
spørgsmål vil alle kunne svare på - han opfordrer til at alle kommer på banen

-

Det tidspunkt i timen hvor der opstår mest uro er til sidst hvor eleverne skal forberede
fremlæggelser, da det virker som om de er færdige, så der snakkes og pjattes ikke i forhold
til det faglige.
o A2 er også selv med til at bidrage til den øgede uopmærksomhed ved at komme
med forskellige fælles meddelelser

-

Danskfagligt kommer øvelse af fremlæggelser i spil

-

Der er et almen dannende aspekt i at vide hvad de syv vidundere er, som måske ikke
direkte tilhører et fag

-

A2 fortæller at det er lykkedes at låne computere og få licenser så de skal senere spille to
og to
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Bilag 5 – Interview med A1 (d.29.09.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem hele interviewet, løbende med ’ja’ når informanten
fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har betydning i forhold
til analysens fokus.
Tid

Hvem

Tale

00.00 Inter

Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide

01.15 A1

Jo, jamen jeg hedder A1 og havde inden, inden jeg gik på barsel, det som nu
er sjette årgang, så femte årgang. Hvor de så havde et langt forløb med
Torchlight og dem havde jeg til dansk. Ja det var egentlig der hvor vi kørte det,
men jeg havde dem så også til en del andre fag. Og så er jeg uddannet i
linjefagene dansk, idræt og billedkunst. Og er lærer på mit, til snart, til
sommer fjerde år. Øh ja, var det nok præsenteret

inter

Ja, ja, dejligt, dejligt. Øh vil du prøve at beskrive lidt hvordan du anvendte
klassespillet

A1

Øhm, ja, altså klassespillet. Det brugte vi, nu skal jeg lige, er vi enige om at
klassespillet det er her hvor vi gav dem point? [interviewe bekræfter] Godt,
det er fordi, det er ikke altid lige det ord de brugte om det. Klassespillet det
brugte vi, vi har snakket sammen, altså med mine kollegaer. Altså i starten af
året i fjerde klasse der var vi på et kursus med, øhm øh hvad hedder hun nu,
en Debtmann, Camilla Debtmann, nå det er også lige meget, når men hun
havde sådan et kursus om klasseledelse, med nogle meget interessante
metoder omkring hvordan man sådan fik børnene til at være
undervisningsparate. Med at komme ind fra frikvarter, øhm sådan noget med
et tjekke ind og tjekke ud og så [baby bøvser], uh undskyld [der grines lidt] og
det brugte vi rigtig meget og jeg brugte det rigtig meget og det fungerede
rigtig godt. Netop fordi de ikke var så gode til at komme ind og finde deres
bøger frem. Det var altid sådan noget med at det kunne tage 10min nogle
gange. Og så i den forbindelse så var det som om, altså vi gik meget op i at der
skulle være en rød tråd fordi vi var det samme team dem der har børnene
hele tiden. Så vi er de samme tre lærer der har dem til alle fag, så det ville
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være godt hvis der var en rød tråd for dem altid. Og det var som om at det var
gået lidt tabt det her med at tjekke ind og tjekke ud, så da det her klassespil
kom, så var det en god måde at få den her røde tråd tilbage og se på sammen,
hvad er det for nogle ting vi synes at der er udfordrende ved børnene, hvad
kunne vi godt tænkte os at de gjorde noget mere. Øh og det var sådan noget
med, igen, at komme til tiden. Så det var sådan en ting der blev skrevet op, på
øh hvad hedder det, på klassespillet der. Og øh sådan noget med at være
mere aktiv i timerne, jeg havde en faglig dygtig klasse, men det var meget de
samme som deltog, sådan når vi havde nogle dialoger mundtligt. Så øh der
blev også skrevet sådan noget på med at ’joine in’ fordi det kunne være fedt
hvis der var flere der gad være med. Og det tænkte jeg egentlig sådan, da vi
var til de her kurser først.. åh altså jeg går altså lige lidt rundt..
03.40 Inter
A1

Ja ja, det er da bare helt i orden
Altså da vi var på de her kurser først, omkring øh skolen i spil øh at det var
mega fedt, jeg kunne helt sikkert se at de kunne hjælpe på noget og se at
nogle af de her drenge jeg har i klassen, som ikke var så skole, øh skole
dygtige men bare rigtig skole trætte, at det måske kunne få dem lidt med, øh
og da vi så startede det, så uheldigvis, så var jeg på skiferie i den første uge, i
den første uge hvor vi startede forløbet. Øh så da jeg så kom tilbage, så var de
lidt inde i det, men de havde ikke rigtig spillet inde i min klasse. Øh og så den
første dag der, der kunne jeg simpelthen ikke overskue det. Det var en
forfærdelig oplevelse, jeg kom ud mine kollegaer og sagde, at jeg synes at det
var noget lort det her, ikke selve spillet og Torchlight og de andre ting, men
lige selve klassespillet, det synes jeg at der var en åndssvag metode. Det tager
jo 100år at skulle skrive og gå igennem alle elevernes navne og sige ’ja du har
haft hånden oppe’ ’du får lige en streg’ og det skulle tage meget tid ikke. Og
jeg kunne mærke at de blev urolige for det og så glemte jeg det os lidt. Og jeg
synes bare det var nederen. Altså sådan ikke, det gider jeg ikke, det kan jeg
ikke. Eller det gider jeg godt, jeg kan bare ikke lige helt se hvordan jeg kan
bruge det. Og det snakkede vi sådan om og så kom vi til at snakke om at de
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står jo, og de står jo egentlig, og det tror jeg egentlig bare var fordi at jeg lige
havde været væk en uge der ikke, at så havde man ikke lige sådan fået kigget
ordentlig på det, og lige sådan, det var bare sådan lidt lige på og hårdt og så
fungerede det egentlig ikke. Men så snakkede jeg om det med nogle af mine
kollegaer og de har egentlig lavet det smart sammen med Tore og Stine, det
der med at de har skrevet dem op, det har vi jo snakket med dem om inden,
det havde vi jo snakket med dem om inden, at de er listet op i grupper. Så de
grupper de sad i, dem stod de egentlig også oppe i på klassespillet. Så op den
måde var det jo egentlig nemt nok at se, at det her er gruppe bordet og der
står deres navne så. Og så tror jeg måske også at min indstilling var lidt bedre
næste gang eller dagen efter, for der fungerede det bare meget bedre. Der
startede jeg egentlig ud med sådan at sige, øh jeg tænkte jeg kan og behøver
måske ikke sådan have fokus på alle sammen på en gang, men hvad er vigtigst
for mig lige nu, det er at de kommer ind til tiden. Og så gik jeg egentlig bare
ind i klassen, og det er fordi, de har sådan en mani med at blive stående ude
på gangen og vente med at komme ind indtil at de lige synes at det er
passende eller til jeg går ud og siger hallo. Og jeg har det sådan at når jeg går
forbi, så ved man godt, at nu går timen altså i gang, jeg behøver ikke at skulle
ud og sige, at så nu går vi i gang. Øhm og så gjorde jeg egentlig bare sådan at
dem der sad derinde, dem roste jeg rigtig meget, for det er jo også det der
med at man skulle jo ikke, men det skulle være positivt, så ’ej hvor dejligt at i
er kommet til tiden, i får en streg’ og ’fedt’ og sådan noget. Og lige så snart
det skete, så alle de andre, de kunne jo bare, de stormede nærmest ind, hvor
jeg så måtte sige jamen i kunne jo så ikke, jeg kan faktisk ikke engang huske
om jeg sagde det og om man måtte det, men altså der er jo så altså ikke
nogen streg til jer, for i nåede det jo ligesom ikke vel. Men så derefter, så
begyndte det så, sådan løbende, at kommer derefter. Så fungerede det bare
ligesom lidt bedre for mig, synes jeg. For så blev det, altså det tog noget tid og
det tog noget tid fra undervisningen at gøre det til en rutine at man lige skulle
sætte nogle streger, men når det så ligesom var en del af det ikke så lang tid
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mere og så fungerede det faktisk også. Også i forhold til nogle af de elever der
ikke rigtig gider, eller har svært ved at deltage, måske fordi de ikke rigtig, ja,
det ved jeg ikke, ikke helt føler sig så trykke ved det og er bange for at lave fejl
eller noget, de havde faktisk mod på det, når de andre fik streger for det, men
også bare dem der er doven og ikke rigtig gider række hånden op. Og når jeg
så sagde ’ej fedt, I er bare gode til at deltage herinde’ og så fik alle dem der
deltog bare lige en streg og så næste gang jeg stillede et spørgsmål så var der
bare 10 andre der ikke havde deltaget, der havde hånden oppe. Altså på den
måde, så synes jeg faktisk at det fungerede virkelig godt, og det der med at
der var, det har helt sikker hjulpet det der med at der var en gulerod for
enden, altså at de vidste at de kunne få noget ud af det, fordi de havde, de
lagde næsten alle sammen deres points sammen ind til det klasse, vi havde,
de kunne, enten kunne de få noget fra i spillet eller også så kunne de få,
klassekassen eller hvad kaldte de sådan noget, når ja pyt med det, jeg kan ikke
en gang lige huske. Ja men altså sådan at de fik en oplevelse ud af huset, var
en af de ting de kunne vinde ved at have skrabet nok points sammen. Og det
gik de jo helt vild meget op i. Så det at der var noget, altså noget fysisk de fik,
det kunne man se påvirkede dem dybt, i forhold til, hvad hed den anden nu,
hvor de flyttede deres navn
07.31 Inter
A1

Progressbar?
Ja progressbar, der var jo nogen af dem, der var jo ikke noget fysisk de kunne
få ved at rykke sig. Det var jo kun lidt fysisk ved at de kunne se at de fik lavet
nogle opgaver og fik lavet mange og fik bevæget sig frem af på progressbaren,
men der var nogen af drengene, de var sådan ’hvad skal vi bruge det til’. Og
det tror jeg var fordi at de var lidt for gamle, fordi femte klasse, det tror jeg,
det havde nok fungeret lidt bedre hvis de var lidt yngre. Ja, så det virkede
ikke, der var ikke noget, der kunne de ikke rigtig vinde noget ud fra, ja og
sådan på den måde så synes jeg at klassespillet var rigtig positiv på den måde.
Når man sådan, altså man skal være bevidst om at det er en metode og det
skal også have tid. Sådan er det med alle nye metoder, det skal også lige
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implementeres i undervisningen og det tog lang tid, fordi man skulle sætte
streger, men lige så snart man lærer, hvor er eleverne på plakaten der oppe,
så går det også lige pludselig hurtigere og så synes jeg at det havde en rigtig
god effekt. Så det er helt sikkert noget vi har snakket om, at det kunne man
godt bare have som en metode, altså som en metode ved siden af når vi ikke
spillede klassespillet, eller nej spillede Torchlight, så kunne det godt bare
hænge som sådan et sideløbende. Det er jo en metode for at få dem til at
deltage i undervisningen, på den måde man godt gider lidt
08.40 Inter
A1

Så du synes at det blev bedre hen af vejen?
Ja, men bedre fordi at jeg blev bedre til det. Det var egentlig ikke rigtig
eleverne, det var mig der skulle blive bedre til at, få det til at fungere, og
hvordan jeg ligesom gjorde det. Og alt sådan noget med at når man gør det i
starten af timen, i forhold til om de kommer til tiden, skal jeg så gå dem alle
sammen igennem og sige du kom ikke, som om man råber dem op. Så jeg
skulle ligesom lige finde ud af hvordan jeg skulle håndtere det. Og lige så snart
jeg havde fundet ud af det, så tog det ikke ret lang tid af undervisningen. For i
starten da tænkte jeg også lidt, at det er jo en træls ting, at det skal tage
10min af min dyrebare undervisningstid, jeg synes vi når ikke nok i forvejen og
sådan noget der. Men det gjorde det så i starten, men så jo bedre man blev til
det, jo hurtigere tog det også. Så det synes jeg der var fedt

09.21 Inter

Så det havde stadigvæk nogle virkninger til slut i de der tre uger?

A1

Ja

Inter

Det var ikke sådan at de var blevet ligeglade?

09.25 A1

Nej, nej, overhovedet ikke det var noget af det de gik mest, men også spillet,
de gik rigtig meget op i. Fordi de vidste at de fik en oplevelse eller at det
kunne de få. Øh nej, det gik de rigtig meget op i

Inter
09.41 A1
Inter

Når okay, fedt
Det var rigtig fedt. Det var en god ting
Ændrede i løbende de der, både de der ting man kunne vinde eller få, og de
der forskellige kategorier man kunne få streger indenfor og sådan
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A1

Ja, jamen vi havde, jeg tror faktisk ikke vi endte med at få. Vi havde jo faktisk
snakket om at man skulle gå et level op, hvis det blev for nemt nogen af
tingene og jeg tror faktisk aldrig at vi kom dertil hvor vi ændrede det. Vi ville
have gjort det i den anden, i det andet forløb, eller efter den. Ja vi havde jo
sådan 6 uger, hvor 3 uger var et forløb og 3 uger var et andet forløb og der
ville vi have ændret det, men det kom vi faktisk aldrig til, det fik vi aldrig gjort.
Men det snakkede vi så om, at hvis vi skulle bruge det igen, så skulle vi have
skrevet nogle andre ting på, for nu var de jo blevet gode til nogen af tingene,
hvad kunne vi så, hvad for nogle andre ting synes vi så der var udfordrende
som vi kunne skrive op. Øhm, så det skulle vi nok have gjort, men jeg synes
ikke at det påvirkede dem så meget. Og til sidst så den der med at komme ind
til tiden, den blev egentlig irrelevant, fordi den fungerede jo bare. Så der
kunne godt have stået en anden der, men det fik vi bare aldrig gjort, så kom
hverdagen lige ind.

Inter

Holdt I op med at give streger indenfor det, sådan at I glemte det eller blev
det bare, så fik alle bare en eller

10.50 A1

Nej, men så, så blev den bare ikke brugt så tit. Det kunne være lige den
kategori. Men jeg synes ikke, vi stoppede ikke med at give streger og
selvfølgelig i nogen timer - jeg tror egentligt at jeg kom til at gøre det sådan
lidt i slutningen. Øhm det var mere hvis jeg opdagede, det var måske så den
forkerte måde at gøre det på, men det var mere hvis jeg opdagede at nogen
de begyndte ikke at deltage så meget. Så blev jeg opmærksom på ’uh for
søren de deltager ikke så meget, så skal jeg lige huske og give dem Credit,
dem som rent faktisk gør det’, sådan så at dem der ikke deltager de kommer
til at være med. Og så hvis alle deltog rigtig meget, så kunne jeg godt måske
nogen gange glemme at give dem en streg, for nu fungerede det jo bare som
det skulle. Ikke i starten, men mest sådan til sidst. Men det er jo også fordi at
jeg har det sådan lidt, man vil jo gerne have at det bliver en naturlig del, altså
af undervisningen. Jeg synes jo ikke at de skal belønnes for noget hele tiden.
Fordi altså de får en belønning for at opføre sig på en måde som jeg tænker at

148

det skal altså bare være en naturlig af den måde man opfører sig på i
undervisningen. Så man vil jo gerne at det, det er jo sådan noget så at det
synes jeg at det lærer de ved det her klassespil i perioder og så skal det jo
udfases fordi de jo ikke rigtig bruger det mere
11.55 Inter

Øh ja, hvordan med computerspillet, hvordan brugte i det, med Torchlight?
Hvordan øh?

A1

Ja, altså bare hvordan det blev brugt til forløbende i undervisningen?

Inter

Ja, hvordan synes du det fungerede?

A1

Jeg synes at det fungerede rigtig godt, så godt at jeg, hvad hedder, at når jeg
kommer tilbage fra barsel, så skal jeg starte i et andet team og der er jeg ved
at forberede et nyt eller et andet forløb igen med Torchlight

Inter
12.35 A1

Okay
[baby græder lidt] nej, men øh, der er jeg ved at forberede et nyt, altså jeg
synes virkeligt at det var godt og det var en anden måde at arbejde på, som
var helt, som virkelig gavnede undervisningen og mange af børnene blev
mega motiverede. Altså jeg var lidt overraskede over først, da vi startede, da
vi blev præsenterede for det [hun snakker lidt til baby om at han skal sove så
hun kan koncentrere sig om at snakke]

Inter

Du tager dig altså bare den tid du gerne vil have – det skal vi virkelig ikke
tænke på

13.00 A1

Nu må du sige til hvis jeg vrøvler lidt [der grines lidt]. Nej, men da vi var på
kursus om det første gang, så havde jeg nogle bestemte elever hvor jeg
tænkte ’org det bliver fedt’. Jeg har en elev, øh E1, han er virkelig
computernørd og går rigtig meget op i sådan noget, men han er så skoletræt
og det var han i fjerde klasse også. Han gider ikke gå i skole, han synes det er
kedeligt og han kan ikke se nogen ting der er spændende ved det. Øh, det
siger han i hvert fald selv. Øh ja, og jeg tænkte da vi blev præsenteret for det
her ’at det er da genialt, for det er da om noget, noget der fanger ham’. Og
det der med at han så kan se en kobling fra hvad vi laver i dansk
undervisningen, at det giver mening til det her computerspil, så må han da
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være motiveret på en eller anden måde. Og det, det var han bare ikke,
overhovedet ikke, fordi, eller jo, det han var motiveret for det var spillet. Han
synes at det var en mega fedt spil og han havde også købt det der hjemme og
han ville rigtig gerne spille det, men han gad stadigvæk ikke lave opgaverne,
han kunne stadigvæk ikke se sammenhængen. Og sammenhængen jeg havde
lavet, eller vi havde lavet, sammen med A3 inde i den anden klasse. Vi øh,
hvad hedder det, vi arbejde med argumenterede tekster, de skulle skrive en
anmeldelse eller nej eller nej, skrev de det. Nej de skulle skrive en vejledning,
en instruerende tekst. Så de skulle lave en vejledning, en guide til spillet. Øh
og det var han bare, altså, det gad han ikke, han kunne ikke se, han kunne slet
ikke se sammenhængen. Selvom at vi arbejde meget med, i de her
portalopgaver, hvad er sammenhængen mellem hvordan kan vi blive bedre
spiller hvis vi laver en guide. Og det, det kunne han bare ikke øh se nogen
sammenhæng med. Øh det var først den gang vi lavede det andet forløb, den
gang da vi selv skulle forberede noget, i det andet forløb, at han begyndte
sådan at være lidt med, men det er bare sjovt, for det var ham jeg havde
troet, at han især ville være optaget af det. Men så var det faktisk nærmere
tvært imod nogle af de stille elever, nogle af de lidt stille piger, der var mega
opslugt af det og som sagtens kunne se en sammenhæng med det og blev helt
grebet af det. Så øh på den måde, det var helt sikkert, det var noget som,
jamen det var noget der fungerede så godt og jeg synes det var mega fedt at
arbejde med det, fordi at de var. Man så dem bare fra nogle andre måder, de
var så gode til at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Så kan det godt være
at ham E1 ikke helt kunne se sammenhængen fagligt, men sådan rent
arbejdsmæssigt så var han rigtig god til at være sammen med sin gruppe og
hjælpe dem, fordi han var jo meget bedre til spillet. Så man kunne se hvordan
de kunne arbejde sammen og rent socialt fik noget ud af det også. Øh og det
synes jeg der var fedt. Og sådan var det også i, nu i de der to fokus grupper
som Tore og Stine skulle bruge, der var der jo sat nogle elever sammen som i
en af grupperne, var sådan en ret, ret så populær dreng og en pige, en af dem
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som også var deres fokus elever, som meget, hvordan skal man beskrive
hende. Øh speciel pige, som øh, som får sådan nogen flip, som nogen gange
kan råbe og skrige og slå sit hoved ind i væggen, fordi hun bliver sur. Sådan
meget øh, en lille pige inden i, ikke helt alderssvarende. Øh og hun var bare
helt opslugt af det og hun fungerede faktisk bare rigtig godt sammen med sin
gruppe og de var helt vildt opmærksomme på hende. Hvor at hun godt kan
blive glemt lidt i hverdagen og går med den samme pige, det er de samme
hun går med hele tiden. Øh og andre kan måske godt glemme hende og være
sådan lidt træt af hendes måde at opføre sig på. Men her da, fordi de skulle
spille sammen i det her spil, jamen hvis de arbejdede sammen, så kunne de jo
ikke komme langt i spillet. Så fungerede det bare rigtig godt og hun blev en
del af en gruppe, hvor at hun var vigtig og hvor hun ikke bare var en der sad
på sidelinjen, ikke også? Og på den måde så synes jeg at spillet det havde
noget fagligt i sig, men det havde også bare en masse sociale ting, som man
godt bare, som var godt for klassen. Sådan ja, det synes jeg var rigtig godt ved
det. Det havde sådan flere dimensioner. Så var jeg så ikke selv overhovedet
særlig god til det, men det synes jeg egentlig også bare, men det synes jeg
egentlig bare var okay, fordi at det var mange af drengene og så fik jeg også
lidt ekstra relationer til børnene. For så kunne de lige sige ’åh A1 nu skal du se
her, nu skal vi lige vise dig hvordan man gør’ og altså og så var de bare rigtig
gode til at komme over og hjælpe hinanden i de forskellige grupper. Så hvis
jeg sagde ’ej her over i den her gruppe de kan simpelthen ikke finde ud af det
her, kan du ikke lige hjælpe dem?’ så rendte de over ’jo jamen jeg skal nok
lige hjælpe dem. Så der kom virkelig sådan et godt samarbejde og
sammenhold inde i klassen, men at arbejde med det også. Så øh, det synes jeg
var interessant at se, altså nogen gange når de skulle spille, så havde jeg
sådan nogle seancer hvor jeg skrev op at vi skal nå det her og derefter så er
der måske 20min spil og nogle gange var der 45min, så det var meget
forskelligt. Men når vi spillede så kunne jeg godt nogen gange stå, og så
slukkede vi lyset, og så stod jeg egentligt bare og kiggede ud over dem, jeg
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stod bare og observerede dem. Og de, nogle gange havde de slet ikke brug for
mig og det var det der var så fedt, fordi man så, man så dem lidt i et andet lys
og så så man bare hvor godt de arbejde sammen og der var slet ikke noget.
Altså der var bare sådan en god stemning derinde, altså det var bare folk der
enten råbte og skreg fordi at de skulle slå en eller anden, åh hvad var det nu
han hed ham der, men der var en eller anden bestemt de skulle slå ihjel,
Inter
18.17 A1

En af de der monstre
Ja øh

Inter

Sådan en bossfight

A1

Ja, og nu kan jeg ikke lige huske hvad han hed, for der var en bestemt som de
skrev om, hver gang de skulle skrive et eller andet, så var det ham der blev
nævnt. Det er noget med ’g’, når men det er også lige meget. Nej men du ved,
så råbt og skreg de ’kom nu du kan godt’ og ’nej kom igen og øh, det var jo
sådan lidt, at nogle gange se de andre, dem der har undervisning overfor, de
synes at man larmede lidt mere, men det var jo en god larm. Jeg ville jo
næsten ikke tysse på dem, fordi de er jo mega tændte på det her. Øh ja, så
det var rigtig fedt. Øh fik jeg svarret på spørgsmålet?

18.45 Inter

Ja, fuldstændigt du er mega Nice til det. Du er så god til bare at fortælle en hel
masse

A1

Jeg kan nogle gange godt komme til at fortælle noget hvor jeg helt glemmer
hvor jeg kom fra

Inter

Nej, men det er så fint, du kører nærmest bare over i det næste spørgsmål, så
starter du bare selv på det, så det er så godt. Øh ja, var der noget du sådan
synes der begrænsede dig? Altså noget af det der du fortalte med drengene,
hvor du synes det var lidt svært, der synes du at du fik hjælp af eleverne, men
var der noget du sådan synes at der hæmmede dig eller var svært eller

19.20 A1

Altså det irriterede mig voldsomt at jeg ikke var bedre til det og det synes jeg
hæmmede mig. Men også sådan en simpel ting fx ikke, nu er det også fordi,
jeg er nok ikke sådan den, jo på min egen computer og du ved der har Word
og sådan, der kan jeg sagtens, med de programmer jeg sådan har på min egen
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computer, der kan jeg sagtens finde ud af at bruge en computer. Men så lige
så snart, når men så oppe på skolen, så har de så ikke Word men open Office
og så gør den ikke det som den normalt skal gøre når man skal kopiere et
billede fx og så kan det lige pludselig fylde rigtig meget, at nu skulle de lave
person karakteristik og så ville jeg gerne at de skulle gå ind i spillet og så lave
et screenshot af karakteren og så gå ind og sætte det ind i deres, nu bruger vi
drev rigtig meget, og så sætte det ind i et dokument derinde og så skulle de
lave deres karakteristik der af deres karakter derinde. Og bare det at sådan
noget ikke virker, at så kan de ikke gå ind på computeren og os nogen der
virker det ikke og så kopierer man ikke på samme måde. Og sådan nogen ting,
det er jo lidt praktisk ikke, men jeg synes at det hæmmede mig, at jeg ikke
kunne finde ud af det, og også at jeg ikke kunne mere i spillet, fordi jeg
tænker at hvis jeg, det var jo selvfølgelig også mig der skulle have spillet spillet
noget mere, men altså hvis jeg nu kendte spillet bedre og havde været endnu
længere i det, så kunne jeg måske også have fundet på nogle fagligt andre
opgaver, tænker jeg, uden at jeg helt sådan egentligt lige ved det. Men det
kunne godt være lidt træls når jeg ikke kunne hjælpe dem nogen gange, men
det løste sig jo altid, men jeg kunne godt mærke at det også havde været
rigtig fedt, hvis jeg lige havde været rigtig god til det, og kunne huske alle
navnene på de ting der er og alle begreberne, du ved ikke, sådan så man følte
sig sådan lidt mere. Ja, men jeg synes også stadigvæk at det fungerede og
alligevel så meget at jeg gerne vil gøre det igen. Hvor jeg tænker nu har jeg jo
glemt meget af det, jeg skulle selvfølgelig lige have det genopfrisket, men
altså det synes jeg var lidt en hæmning, men det fungerede jo stadig væk,
men helt sikkert så er det jo overhovedet ikke lige så seje til det som Tore og
Stine, der bare kunne slynge det ud sådan her ikke. Men altså, jeg tror ikke at
deres oplevelse blev ændret, men jeg tror måske egentlig at det bare var lidt
federe for dem, måske egentlig også for nogle af drengene at de kunne
hjælpe mig og lære mig hvordan man gjorde. Så det gav egentlig også noget
at det var på den måde
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21.30 Inter

Lavede du nogle sådan justeringer, eller hvad skal man kalde det, tilpasninger,
både af når du brugte computerspillet eller klassespillet, var der nogen måder
hvor du tænkte ’sådan her var det egentlig lagt ud til at du skulle bruge det,
men nu tror jeg lige at jeg gør sådan her’ eller ’det her synes jeg fungerer
bedre’ eller på nogen måder du skruede på nogle knapper? Eller hvordan skal
man kalde det, i forhold til når du så kom ud og brugte det, om du så tænkte

21.55 A1

Ja, det har jeg helt sikker gjort. [der er en lidt længere pause] Jeg kan egentlig
ikke lige helt huske det, men jeg sad, det er fordi, jeg har sådan lidt siddet og
forberedt i forhold til når jeg vil køre det igen. Øhm. Og der tror jeg faktisk at,
det er den der portalopgave, jeg kan jo egentlig godt se, det jeg synes, det var,
at i matematik der synes jeg bare at det er rigtig oplagt nogle gange, i hvert
fald det som de præsenterede for os, og det som A2og A4 de lavede, det
synes jeg bare var ret oplagt nogen gange i matematik, og det er jo nemt at
se, jamen hvis du skal have mere Health eller manna, så skal du, hvordan kan
du gøre det og så har vi en matematisk formel til det, der kan regne det ud og
sådan noget og så bliver du bedre i spillet og så kan du få mere af det, det
synes jeg. Det synes jeg bare, at det var ret nemt, hvor jeg synes at de
portalopgaver og nogle gange sammenhængen til danskfaget, det var rigtig
svært, og jeg tænker måske også nogle gange, at det kan være det der har
gjort at nogle af de der drenge der at de havde, at de stadigvæk ikke rigtig
synes at de kunne se det. Jo altså jeg kunne jo godt sige ’at vi skal lave en
guide, fordi hvis I laver en guide der beskriver jeres karakter, så bliver det
nemmere for mig at spille spillet, hvis jeg læser om hvordan man fanger en
fisk fx eller hvilken tast jeg skal trykke på på computeren’ det gør det
selvfølgelig nemmere, og det kunne de også godt se, men så skulle de skrive
en novelle, og der kan jeg måske godt tænke, det var måske ikke lige den
bedste opgave og hvad er lige sammenhængen lige der. Jeg synes faktisk at
det blev svært at finde noget til danskfaget. Øhm så det har jeg sådan
efterfølgende tænkt at det vil jeg nok, der tror jeg måske i dansk, at der kan
jeg nok ikke helt se sammenhængen mellem portalopgaverne, eller jo det kan

154

jeg jo godt, det er forkert sagt, for jeg synes metoden er rigtig fin, men jeg ved
ikke om jeg kan få dem ind, altså så tror jeg at jeg vil gøre det lidt anderledes,
sådan at man, ej men så gå det lidt af også selvfølgelig. [der er lidt pause]. Jeg
tror sådan som jeg har planlagt det næste gang, så kommer jeg ikke til at
snakke så meget om hvordan øh, hvordan øh man så bliver bedre inde i
spillet, øh hvis man laver de her faglige opgaver. Så sammenhængen mellem
opgaver er måske ikke så tydeligt for børnene og det kan måske godt være at
det er lidt ærgerligt, men jeg kan ikke helt se, jeg synes det er svært at få det
med og så tror jeg bare at det at spille computerspillet, det motiverer dem
rigtig meget i sig selv. Så at de måske ikke nødvendigvis behøver at se
sammenhængen eller jo hvis den er der og er åbenlys, men hvis jeg ikke selv
kan se den, så har jeg også svært ved at skulle finde på et eller andet som de
skal kunne se. Så bliver det bare sådan lidt øh falsk, mærkeligt, nu skal vi finde
en sammenhæng for bare at finde en sammenhæng. Så tror jeg nu egentlig
hellere at jeg vil drop det, men det gjorde jeg nu egentlig også nogle gang. Så
blev den sådan lidt skubbet væk, den der portal opgave, fordi jeg synes ikke
helt at jeg kunne præsentere den, altså ordentlig nok. Ja, det var jo nok
egentlig tilbage til udfordringer, det synes jeg var sådan lidt. Ja også fordi at
mange af dem faktisk ikke havde behov for det fordi de var så optaget af det
alligevel. Giver det mening?
25.14 Inter
A1

Jo jo
Men ellers så tror jeg faktisk ikke at jeg har ændret så meget mere, det kan
jeg faktisk ikke lige huske. [der er en lille pause] hmm jeg glemte meget det
der progressbar, det var meget ’hov gud, det skal vi også lige have gjort’. Men
det var altså også fordi at det fyldte altså ikke særlig meget for dem. Altså da,
der tror jeg hvis det havde været nede i tredje eller fjerde klasse, så ville det
fungere rigtig godt. Men de var bare, altså, de var sådan lidt ligeglade med
det. Det var ikke den der, den synes jeg ikke havde sådan en, en indflydelse på
dem, det var jo netop det der med, at de får jo ikke noget ud af det, så
hvorfor skal de flyt deres. De blev bare sådan fjante når man sagde ’at nu skal
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i op og flytte jeres’, så var der rigtig mange der ikke gad gå op, eller ikke gad
gå op og gøre det af sig selv. Men der var en E2, han var meget optaget af det,
men han er også sådan lidt yngre af sind, ikke. Øh, så det er derfor at jeg
tænker at en tredje klasse måske ville, det minder lidt mere om ugeskema og
at man flytter sig selv og hvad når man og sådan noget. Ja. For dem fungerede
det ikke særlig godt. Så det blev sådan lidt glemt, det kan selvfølgelig også
være derfor at det ikke fungerede så godt, fordi at vi glemte den, det ved jeg
så ikke, men ja, den blev lidt glemt.
Inter

Jo, jo. Var der noget som du synes, ja du selv bestemme om det skal være
klassespillet eller computerspillet, der var særligt godt, altså udover det du
sådan har fortalt om, noget som du sådan synes ’det her det var bare hovedet
på sømmet ved det her’ enten klassespillet eller computerspillet

26.50 A1

Jamen i det hele taget så synes jeg jo bare at det er mega godt fundet på, at
man kan inddrage noget som fylder så meget i mange af børnenes egen
hverdag og så gøre det til en del af en undervisning, altså computerspillet. Og
så synes jeg jo at det er fedt at, og så har jeg da også selv tænkt ved om der er
andre computerspil man kan bruge, som kunne gøre et eller andet, fordi jeg
synes jo at det gør noget helt, altså de glædet sig jo helt vildt til de skulle have
dansk og matematik for det var der de kørte det i, de spurgte jo hele tiden,
hvornår skal vi spille computerspillet, og så ved jeg godt at det var
computerspillet der fulgte meget, men langsomt for de fleste af dem, så
begyndte de faglige opgaver jo også at blive en del af computerspillet, især,
altså bare ideen om det, synes jeg er mega fed. Og jeg glæder mig allerede til
at jeg skal præsentere den for den anden årgang jeg skal have. Bare det der
med at man skal sige ’i skal spille computerspil’ så ved man at så er de bare
helt oppe at køre. Så bare den glæde når informationen den bliver givet, at de
skal spille computerspil i undervisningen, synes jeg jo er mega fed og så synes
jeg at det der klassespil, det er en rigtig god metode, for at få dem til at
deltage. Altså der kan jeg stadigvæk nogen gange godt være sådan lidt
skeptisk over at man skal, at de skal, det er jo meget behavioristisk, at de skal
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have en gode for at gøre det som man tænker, det skal man jo bare gøre.
Altså man skal opføre sig på en bestemt måde når man går i skole og altså det
skal de ikke have en belønning for, men samtidig så har vi kørt med sådan
nogen belønninger rigtig meget. Vi har kørt både, vi havde faktisk inden vi gik
i gang med hele det her GBL, så øh var vi blevet præsenteret for noget af det i
overbygningen på skolen og A5 havde været inde over noget der mindede om
det, så vi kendte sådan lidt til det. Så vi havde taget noget af det der, det var
faktisk lidt som den der progressbar egentlig, og havde kørt selv i forhold til
deres lektiecafe, der var de ikke rigtig så gode til at arbejde, fordi det var sidst
på dagen, og egentlig måske ikke helt magtede det. Men der havde vi så kørt,
sådan så at de havde en lille stjerne, som man rykkede hver gang man havde
opfyldt et kriterie vi havde sat op. Hvis man lavede en lektie eller sad på sin
plads, der var sådan nogle forskellige ting og når man så efter timen havde
udfyldt det, så kunne man risikere og, eller ikke risikere, men få en chance for
at rykke sig fire pladser frem og så var det så sådan at hvis man fik 10 points
eller sådan noget, så måtte man høre musik eller hvis man fik et andet antal
points så måtte man få 5min før fri. Den var egentlig også med på klassespils
pointene. Så måtte man gå 5min før ned i boden når de skulle have fri. Og det
var jo også, der var jo også en belønning ikke. Og det fungerede nemlig bare
rigtig godt, ikke. Og der har været noget med, i forhold til at de er elendige til
at rydde op efter sig selv, der ville der også være en belønning, hvis nogen
havde gjort det ikke. Så jeg kan jo godt se, at lige for den her årgang der har
det virket genialt, at der er en belønning med. Og så er mit håb jo så bare at
man sådan langsomt kunne udfase det, sådan så at det bare blev en naturlig
del for dem, at man rydder op efter sig selv og at man kommer ind til tiden og
at man deltager, at det bliver helt naturligt for dem at man rækker hånden op
når man har noget man gerne vil sige. Så jeg synes det er. Selvom jeg er lidt
skeptisk over at man skal have en belønning for det, så fungerede det jo. Og
jeg synes jo at det er genialt og kan godt se at man, i princippet bruger man
det jo i mange sammenhænge uden at man helt er klar over det. Men det er
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helt sikkert noget jeg vil gøre igen, også udenfor spillet. Det synes jeg godt
man kan tage fra spillet og så bare bruge det selv. Så kunne man måske kalde
det noget andet, men det er rigtig fint synes jeg. Ja, var det svar?
30.17 Inter

Ja, det synes jeg. Hvordan sådan i forhold til. Det er noget jeg selv har tænkt
på, men som jeg ikke helt ved, hvis man kan kalde det sådan et begreb som
retfærdighed. I forhold til fx sådan et spil som klassespillet, var det noget
sådan du tænkte over eller arbejde med eller hvordan skal man kalde det,
nogle gange har

A1

Jeg synes faktisk nogle gange at det kunne være sådan lidt svært i forhold til fx
at huske fik jeg nu de rigtige og du ved, hvornår giver man stregen. Fordi så
var jeg jo meget opmærksom på E1 fordi han plejer aldrig at have hånden
oppe. Han plejer altid at sidde, og kan helt forsvinde væk i alt muligt andet og
sidde og lave alle mulige andre ting. Så når han havde hånden oppe, så var jeg
hurtig, så skulle han da i hvert fald altid ha en streg. Så på den måde blev jeg
nok meget opmærksom, på nogle af dem jeg tænkte ’I skal til at være med’ og
ikke nær så opmærksom på dem som altid er med, for de fik jo ikke altid en
streg. Så fordi, på den måde kunne jeg jo godt se at det ikke var hel retfærdigt
for E3 havde altid hånden oppe, hun havde altid noget at sige, men hun fik
ikke altid lige så mange streger, fordi at, det har hun jo bare altid. Men det
der også er, det er at de elever som er så skoledygtige og som altid deltager
på den måde. De er også bare, de ved også bare, nej, de brokker sig ikke over
sådan noget. Fordi de gider godt, fordi for hende er det måske ikke så vigtigt
som det er for E1 at få den streg. Så det var aldrig noget. Det var da noget jeg
tænkte over, men det var aldrig rigtig noget der blev et problem og så var de
bare så gode derinde til sådan at være. De er meget retfærdige og gode ved
hinanden og hvis det er jeg ikke kan huske ’kom du ind til tiden’, så skal de
andre nok sige, ’jamen det gjorde han, han skal have en streg’ og sådan noget.
Og de kan godt minde mig om at ’du har altså glemt at give den person en
streg’ og så stoler jeg på dem. Altså de kunne ikke finde på, altså jo, men så
gør de det jo med et glimt i øjet, at de sådan prøver at få en streg. Så på den
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måde så fyldte det faktisk ikke så meget, men jeg tænkte over det nogle
gange når jeg gav en streg ’ at hvad nu hvis nogen de bliver’ ’og tænker, ej
hvorfor fik jeg nu ikke en’, men eller ikke at det bliver i den anden grøft vel.
Men jeg synes, ja. Jeg tænkte lidt over det i starten, men det fyldte faktisk
ikke så meget, for vi var ret gode til. Der var ikke rigtig nogen der brokkede sig
over det eller følte sig overset. Ellers så var jeg i hvert fald ikke klar over det
32.26 Inter

Ja, det har jeg bare sådan tænkt over når jeg har hørt og læst om det, men
hvordan er det egentlig lige som lærer at stå der i det og hvad synes man der
er fair og hvad siger eleverne og hvad

A1

Ja, men jeg synes at det vi skriver op deroppe skal være meget håndgribelige.
Men ja, men jeg synes det skal være. Det var derfor jeg synes det var meget
forvirrende i starten, der den første dag, det var fordi, der havde jeg ikke rigtig
lige set hvem der var inde til tiden og hvem var ikke inde til tiden og hvordan
fungerer det lige at give en streg. Og øh hvem var det nu lige der havde
hånden oppe, hvem har deltaget nu, hvordan skal jeg så lige give dem en
streg. Altså det synes jeg, det var det der fyldte meget i starten, men det var
det der sådan lige så langsomt blev nemmere. Så nogen gange så var det
egentlig bare en som havde haft hånden oppe, hvor jeg tænkte ’ej hvor fedt
du har haft hånden oppe og god pointe, du får en streg’ og så var der egentlig
ikke sådan nogen der brokkede sig over, du ved ’jamen jeg har lige sagt noget
forinden da’. Det gjorde de egentligt ikke, men så havde de bare hurtig
hånden oppe efterfølgende og så kunne jeg give sådan en større mængde
nogle gange. Men hvis de havde gjort det, så ved jeg da ikke lige hvordan jeg
havde håndteret det. Så kan det da godt være at man skulle have gjort det på
en anden måde. Det ved jeg så ikke lige hvordan det skulle have været gjort,
men det brokkede de sig egentlig ikke over

33.33 Inter

Ja, men det er rart nok lige at høre hvordan og hvorledes det egentlig lige
udspillede sig, for det kunne fungere på mange måder

A1

Ja for jeg tænker jo klart at det kunne sagtens have været helt anderledes i en
anden sammenhæng
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inter

Så du gav som regel altid stregerne samtidig med at de rakte hånden op eller
var der også nogle gange hvor du gjorde det til sidst i timen

33.50 A1

Nej, nej, jeg gjorde det løbende, og så fik, øh hvad hedder det, så kunne de jo
også få for bordet. Og så nogle gange så var det jo så også sådan at så kunne
jeg, så gav jeg fx kun bordet point. Så fx hvis eller når vi var ved at være
færdige med timen ’okay nu skal vi til at pakke sammen og der er en streg hvis
I er klar indenfor’ og så talte jeg ned fra 10. Når og så kunne jeg se ’jamen i
mangler stadig at pakke sammen, I kunne ikke få snøvlet jer færdige, så er der
ikke point til jeres bord’ og så fik alle de andre et point. Så det går jo egentlig
lidt i den modsatte retning i forhold til at det skulle være positiv. Men øh eller
så var det når de kom ind og de sad der, og jeg siger ’nu er klokken otte og
godt streg til alle dem der er her inde, ej hvor fedt i er herinde til tiden’ og så
var det jo ligesom ovre, dem der kom dryssende sådan lidt over, de kunne jo
så ærgre sig rigtig meget, men altså jeg var gået i gang med undervisningen.
Og ellers så var det sådan når de så fik for at deltage, så blev det sådan lidt
løbende, hvor jeg så kunne sige ’ej hvor fedt der er så mange der har hånden
oppe lige nu’ hvis jeg nu stillede et spørgsmål ’I får en streg’ og så fik de alle
sammen en streg og så går vi bare videre. Så var der ikke mere i det og så
kunne det være at der kom en igen ’arg fedt du også lige havde hånden oppe
der E1, du får også lige en streg’. Øh så det var sådan meget løbende, det var
meget i starten af timen og så nogle gange lige i slutningen af timen, hvis jeg
lige havde brug for at skiftet lige gik lidt hurtigt og de skulle pakke sammen
eller sådan noget, men ellers så var det sådan løbende. Så kunne der så godt
være nogle gange hvor jeg glemte det og så mindede de mig så nogle gange
om det og nogle gange så fik de ikke lige en streg. Altså det var ikke altid. Jo
det var sådan lidt løbende.

35.24 Inter

Hvordan synes du sådan det var med ledelsen på skolen i forhold til at bruge
systemet? Var der nogen. Var der noget der gjorde det måske enten sådan
svære eller lettere for dig at komme i gang med det, eller sådan en hjælp eller
en barriere eller hvad skal jeg kalde det, noget du
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35.45 A1

Jamen øh, den største udfordring ved det er at der skal være nogle computere
jo før at det kan fungere. Altså det er jo den allerstørste udfordring og det
havde vi ikke. Der var ledelsen måske ikke lige de bedste til at. Altså der var,
det ved jeg ikke lige om A2 har snakket med dig om, men der var bare bøvl
med de computere og så troede vi at vi havde nogen computere og det havde
vi så ikke alligevel og det var jo ledelsen der havde foreslået at vi skulle være
med i det her. Så på den måde var der jo egentlig opbakning, fordi de synes at
det kunne være en rigtig god ide, men så tror jeg så. De computere, børnene
havde jo egentlig nogle computere, de havde sådan nogle tablets, men de er
elendige og ville overhovedet ikke kunne trække spillet, de ville slet ikke
kunne spille på den. Så vi skulle have nogle andre computere og det blev bare
lige pludselig en rigtig stor udfordring. Og så blev det til om de bare kunne
have computere når de bare skulle spille spillet, sådan at de ikke stod fast i
klassen og der var vi egentlig sådan meget, det kommer ikke til at ske, det
kommer ikke til at kunne lade sig gøre. Vi skal have nogle computere der står
fast i klassen, fordi at det fungerer bare meget sådan at, når vi er fire personer
der har klassen hele tiden, så vil vi kunne lave om i skemaet som vi har lyst til.
Så hvis der var en der var syg lige pludselig, så kunne jeg jo godt bare gå ind
og tage dansk og hvis der så ikke stod computere og jeg kun havde
computeren i de pas jeg normalt havde eller de faste skemalagte timer, så
kunne man jo ikke spille spillet vel. Og det endte så med at vi fik nogen, men
der var bare rigtig stor forskel på computerne. Så havde A6 lånt nogle nogen
forskellige steder fra. Så nogen var bedre end andre. Og det påvirkede jo også
når vi skulle spille, så nogen de kunne lige pludselig ikke finde internet og
nogle kunne og nogle var langsommere. Men jeg var ret heldig synes jeg
faktisk, og ikke havde de store problemer i undervisningen i mine timer, men i
de andre timer, i A2s nogen gange, der har de især måtte døje med
computerne nogle gange. Det synes jeg, det er en stor udfordring og når man
så ikke er særlig god til sådan noget, når okay hvad for et internet skal det her
lige i. Når man ikke så, det er så også udfordrende synes jeg, det er at hvis jeg
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ikke kan finde ud af sådan noget, så står jeg bare total lost og er nødt til at
ringe til IT manden ’kan vi lige få hjælp her’. Så, altså, der synes jeg måske at
ledelsen, der var det lidt, ærgerligt at man ikke lige kunne få nogle computere
der fungerede rigtig godt, men det har vi haft en snak om efterfølgende. Ellers
så synes jeg jo ellers at der var opbakning, fordi at det var deres forslag og
efterfølgende gerne ville have at det bliver spredt ud på resten af skolen. Så
okay nu kommer jeg i et nyt team, med nogle nye børn og nogle nye
kollegaer, kan jeg tage det med til dem, sådan at de også bliver præsenteret
for det og de her elever bliver præsenteret for det og måske bliver en
didaktik, man sådan kan bruge, altså på hele skolen, men sådan som jeg ser
det lidt, det, det er fordi, man er så presset nogle gange med alle mulige ting
man skal nå og skal og sådan noget, så det her med at vi skulle til at køre det
her forløb. Det kunne godt fylde lidt, fordi vi ikke sådan kendte til det og det
ville blive noget nyt for os. Så jeg gik meget op i at sige, det gør ikke noget
fordi det er et forløb. Det er et forløb ligesom at vi har et 6 ugers forløb om
noveller, så er det her et 6 ugers forløb om computerspil. Så det var sådan
meget mit hoved det var indstillet, til at det var et forløb. Og så ved jeg også
godt at det også er en didaktisk metode, men jeg tænker lidt at det er en
didaktisk metode, der kan høre med til det her forløb. Og det har faktisk gjort,
at det har været med til at jeg tænker at det er noget der. Hvordan skal jeg
lige sige det? Nej, men det gør at det er noget der er nemt at tage med videre,
for det er jo egentlig et undervisningsforløb i dansk eller matematik, som jeg
synes man sagtens kan fortælle andre om og lære andre om, fordi jeg synes jo
egentlig at metoderne, og de didaktiske metoder, at nogle af dem kan man
tage ud af det og bruge i andre sammenhænge, men mange af dem ville også
fungere godt i Torchlight sammenhængene og computerspilssammenhæng.
Så på den måde synes jeg jo egentlig, jeg ved egentlig ikke helt hvad jeg ville
sige med det. Jeg tror bare jeg ville sige at ledelsen bakkede op om det og
synes jo egentlig at de andre kollegaer skal kende til det også og simpelthen
at kunne bruge det. Når jeg, jeg tror det jeg vil sige er. Man kan jo lave de her
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forløb allerede i 1.klasse og til 9.klasse kan køre de her forløb med Torchlight
som computerspil, men med metoden, så har vi et forløb her på seks uger der
handler om computer spil og så er det her didaktikken og det er det her spil vi
spiller. Og der tænker jeg jo at der er stor opbakning, når de går op i at vi kan
tage det med videre når vi kommer, ryger ud af et team og så ind i et nyt
team.
40.00 Inter

Er der nogen sådan støtte eller opbakning, når fx du gerne vil have det med
over i et nyt team, om ledelsen de så fx siger, når men så vil vi godt give ti
timer til at Tore og Stine kommer ud og fortæller om det til dine nye kollegaer
eller er det dig der skal videre formidle det?

40.20 A1

Nej, nej, der er nok ikke rigtig noget. Altså nu har jeg. Nej der virker ikke rigtig
til at være noget opbakning, men nu har jeg skrevet til Tore og Stine, jeg har
sådan set ikke hørt fra dem endnu, jeg må hellere lige skrive igen. Men øh
fordi at øh, det er noget med at vi er med i projektet frem til 2017. Så de
havde sagt, at de kunne ikke love noget og overhovedet ikke ligge lige så
mange timer som de gjorde sidste år, men de ville godt kunne komme ud.
Sagde de i hvert fald sidste gang og lige præsentere det. Så jeg tænker sådan
at det kunne bare fungere. Det er jo også fedt i forhold til mine kollegaer i det
nye team også bare når der kommer nogen ude fra og fortæller om det her vi
skal til at lave og lige præsentere spillet. Jeg tænker også at det kunne være
lidt nemmere hvis de sætter spillet i gang. Nu er det jo så lang tid siden at jeg
har spillet spillet selv og jeg er jo ikke ligefrem blevet mester i det. Og så
færdig bum, så er de færdige til at spille og så var det egentlig mig der skulle
videreformidle det og jeg har jo alle de ting de har lavet Tore og Stine og gav
til os sidst, ja så jeg skulle videre formidle det til dem ligesom være primus
motor for det i mit team. Og det samme kan man jo sige, nu har de jo været
tre, der har været en del af det, nu er de jo så godt nok stadig i team sammen,
men lige så snart de ryger ud og skal arbejde sammen med nogle andre, så
kunne de jo også videre formidle det. Det kunne jo også bare være et oplæg
man holdte til et lærermøde og fortalte de andre om det. Men nej jeg tror
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desværre ikke lige jeg får nogle ekstra timer for det. Så opbakkende er det
nok ikke. Desværre
41.45 Inter

Og hvordan synes du sådan dit samarbejde med kollegaerne imellem og
sparring og sådan, eller ikke sparring, ping pong, ikke ping pong, eller hvad
skal jeg kalde det, mellem hinanden, hvordan synes du det var eller fungerede
eller

42.00 A1

Det synes jeg fungerede rigtig godt. Altså jeg arbejde sammen med A3 i. Altså
A2 og jeg vi havde jo den samme klasse, hvor han havde matematik derinde.
Hvor A3 og jeg vi havde så begge to dansk i de to klasser og vi lavede jo
egentlig de to helt samme forløb. Så vi forberedte det hele sammen og sad og
forberedte det hele sammen. I det første forløb der var meget af det jo givet
på forhånd, fra Tore og Stine. Og i det andet forløb der var det så egentlig os
med hjælp fra Tore og Stine, eller fra Stine, at vi så planlagde noget sammen
som vi så godt kunne tænke os, hvor de ikke var en del af det. Det blev så i
forhold til spil på y8, det endte faktisk med at blive rigtig fedt, de skulle lave.
De havde fået et brev fra EA games, som manglede nye spil, fordi de begyndte
at miste nye brugere og kunder, så de havde brug for at målgruppen kunne
udvikle nogle spil inde på y8. Vi fandt så på at de spil inde på y8 var fra EA
games. De skulle så vælge et spil og videreudvikle det så brugerne havde lyst
til at spille det igen og det skulle de så præsentere på en forældreaften for
alle forældrene med et diashow og med de ting de sådan havde ændret i
spillet og der var så nogle krav til hvordan de skulle ændre det. Det skulle
være fra singelplayer til multiplayer og der skulle være nogle, ja forskellige
ting. Og øh det gik de bare. Undskyld hvad var det nu dit spørgsmål var.

43.37 Inter
A1

Det var det med kollegaer
Når ja, det er rigtig. Men det gik de bare helt vildt meget op i og det havde A3
og jeg jo forberedt sammen. Og det har vi faktisk gjort i alt dansk
undervisning, vi har forberedt og laver det samme. Så på den måde så var der
jo sparring hele tiden, at lige så snart der var noget der ikke fungerede, jamen
så kunne man høre, jamen hvordan fungerede det inde hos dig. Og så var der
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så lidt forskel på hvordan det fungerede, fordi at vi jo er forskellige og
børnene er forskellige og sådan. Så det har været hel vild godt. Og ja, vi
arbejde rigtig godt sammen. Det tror jeg også at vi havde behov for, når det er
så nyt, og man ikke lige er god til det. Og A2 han er jo rigtig, han er jo netop
god til de der koder man skulle skrive ind, så hvis han så havde forberedelses
tid, så kunne han godt lige komme ind og hjælpe med, hvis du ved, et eller
andet var gået galt, eller de her de havde optjent nogle point og jeg ved ikke
hvordan man giver dem pointene inde i spillet og nu virker nettet ikke. Altså
på den måde så var vi gode til at hjælpe hinanden også fordi at vi vidste at vi
skulle hjælpe hinanden for at det kunne fungere. Ja, var det svar?
44.39 Inter
A1

Ja
Jeg ved heller ikke lige hvorfor jeg kom til at snakke om det der, men det var
altså bare virkelig også fedt

Inter

Ja, men det var også fedt at høre om, så det

A1

Ja, det tror jeg faktisk. Jamen det var heller ikke det fedeste, men der fik man
virkelig lov til at forberede noget. Altså, det første forløb havde været lidt
styret af at Tore og Stine gerne ville have nogle bestemte ting i forhold til
deres projekt, hvad man skulle gøre. Og så det andet projekt, der var det
mere som om at man fik lidt frie tøjler og virkelig fik lov til selv, med
inspiration fra dem, fordi det var dem der havde foreslået at man kunne
bruge spil på y8 og sådan noget. Men det var bare så fedt at få lov til selv at
kunne finde på noget, fordi jeg aldrig selv har tænkt computer spil i
danskundervisningen. Og så synes jeg bare at så var det bare mega fedt, og
børnene var bare så motiverede for det. For der var E1, for han var nemlig
ikke særlig motiveret for, jo han ville gerne spille Torchlight, men kunne jo
ikke se sammenhængen mellem computerspillet og de faglige opgaver, men i
det her, hvor han skulle lave en præsentation og videreudvikle det her spil.
Der var han bare, altså mega motiveret. Og ja, jeg har aldrig set ham så
optaget af en opgave, og ja, man kan sige at der er det dansk faglige gemt lidt
væk i at det måske mere er det mundtlige der er i fokus og det er ikke så
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meget med at han skal sidde og skrive noget, men han skal være meget
kreativ, ikke. Og det var bare lige ham. Der var han helt, der shinede han. Øh,
ja det var fedt. Det var en god øh, det gider jeg også godt gøre igen. Ej, det var
virkelig fedt, jeg fik virkelig mega meget optur over de to forløb der. Det var
mega godt. Jeg gad bare godt at jeg selv havde fundet på det. [der grines lidt].
Ej jeg synes bare virkelig at det var godt
46.30 Inter

Brugte i, fortsatte noget af klassespillet sådan efter at i, eller hvornår tog du
på barsel efter jeres forløb. Nåede i at

A1

Jamen, det gjorde jeg faktisk en del tid efter. Nej, det gled faktisk lidt, nej det
ærgerlige det er, det skørt, at så kommer hverdagen og nogle gange så
glemmer man lige ting. det glider lidt ud igen, øh klassespillet. Øh det blev
ikke brugt som vi havde aftalt det egentlig skulle bruges og vi fik heller ikke,
men det skulle vi jo have gjort da vi startede det andet forløb. Der skulle vi jo
have givet dem et level up og fundet på nogle nye ting og det fik vi bare heller
ikke lige gjort. Man kan sige, at et lige så fedt projekt og forløb det er, så tager
det også bare rigtig meget forberedelsestid og forberedelsestid som man
egentlig ikke har. Og det gjorde måske nogen gange, at nogen steder hvor
man godt ville have været forberedt eller vi ville have ændret nogle ting, det
fik man ikke gjort, fordi at man ikke havde tid til det. Så det var også en
udfordring, at tiden var der bare ikke altid til det. Og det tager tid at sætte sig
ind i spillet, men det tager jo også tid at tænke opgaver og sådan nogen ting.
Så sådan noget som man gerne ville have gjort, det fik man bare ikke altid lige
gjort og så øh og så kom hverdagen igen, da det så blev færdigt og så fik vi
egentlig ikke fulgt op på det her klassespil. Det ved jeg ikke om de har gjort
nu, men jeg fik i hvert fald ikke gjort det i klassen, fordi det gled sådan lidt ud.
Og jeg synes også at der gik for lang tid før de fik deres præmie, deres
belønning, altså de fik den, men jeg synes, det tog for lang tid, også altså fordi
da de så havde, og det var jo os, der tænkte så kører vi tre uger med klasse
spillet og så er det jo meningen at de så skal, så har de jo fået nok point til at
få den her udflugt, som de så havde valgt. Og så kan vi jo godt se, okay vi skal i
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hvert fald have sat det det koster op, fordi det er fornemt for dem at få
pointene. Eller skrabe pointene sammen ellers så skal vi på udflugt konstant
ikke. Så vi blev nødt til at sætte det lidt op. Det får vi så gjort, men det bliver
ikke sådan layoutmæssigt ordnet, og der er jeg sådan lidt, at det skal være
ordentligt. Altså, det blev ikke sådan, der var lige pludselig ikke tid til at, eller
det skete i hvert fald ikke, sådan så at det layoutmæssigt kom til at se
ordentligt ud. Sådan at der blev lavet nye plancher og sådan noget, så de
kunne se pointene og de kunne jo heller ikke nå. For var der ikke en ferie
imellem, jo, var det vinterferien, ja, ja. Der var tre uger med forløbet og så
kom vinterferien og så kom det andet forløb så. Så der var jo heller ikke tid til
at sige at, nu skal i så have belønningen for det første forløb og nu starter vi så
på en frisk. Eller sådan inde i mit hoved, havde det i hvert fald fungeret rigtig
godt hvis det var sådan det var ikke. Men det nåede man jo ikke, så da de så
spillede klassespillet videre, så havde de jo stadig nogle point til at stå, fra en
udflugt som de jo egentlig ikke har tid til at tage på, midt i det her spil, fordi vi
skulle jo blive færdige med det her forløb også. Og så det var sådan meget for
at vi skulle kunne nå, det var meget presset med at nå alle de her ting vi skulle
nå. Så det var sådan meget duk, duk, duk, vi kan virkelig ikke have tid til en tur
ud af huset eller det var nærmest sådan at man tog de timer man kunne få.
Hvis der var en der var syg, Yes jeg tager dansk timer, sådan så at vi kan nå
noget ikke. Så det synes jeg, det var egentligt lidt ærgerligt, og det kunne man
måske godt sige at det var også en af udfordringerne ved klassespillet. Det er
at, det må ikke stå og hænge for lang tid, de der goder de så får. Fordi de
spurgte virkelig, og jeg tror der gik en to måneder eller sådan noget før de
kom ud på udflugten, fordi det skulle også lige passe ind in hverdagen at man
kunne tage af sted. Det synes jeg var lidt ærgerligt ved det. Men det er jo
vores skyld, men det er jo også planlægningen i det og det synes jeg faktisk
kan være lidt svært. Vi kunne nok ikke rigtig lige have gjort det anderledes
50.06 Inter
A1

Hvor tog i hen af?
Øh, ja hvor filan tog de hen af, for fik de overhovedet belønningen imens at
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jeg var der, det tror jeg faktisk ikke at de gjorde. Vi havde snakket om at, det
kan jeg faktisk slet ikke engang huske, ej det var da forfærdeligt, jeg tror
måske ikke jeg var der, da de øh fik den. Men øh vi havde snakket om øh. Ej
jeg skal lige tænke hurtigt gjorde de det. [pause]. Eller fik de film. Nej det var
en anden en, men vi har snakket om skøjte tur eller så har vi været inde i
nordkraft eller DGI huset nogle gange, hvor de har haft redskabsbaner oppe
og så er der en instruktør der viser dem rund og tager imod. Det har vi gjort to
gange før det. De har været helt vilde med det. Så det overvejede vi faktisk at
gøre igen. Så jeg kan faktisk ikke huske om det var det de tog afsted til. Jeg
tror faktisk ikke at de gjorde det imens at jeg var der
51.15 Inter

Nej, nej. Hvad med de der små løbende belønninger, hvor man kunne få før fri
eller et eller andet, hvornår fik de, eller hvordan administrerede du det eller
var der bestemte tidspunkter man skulle det på? Eller bestemte i det som
lærere

A1

Nej, det var. Der faktisk ikke sådan helt bestemte tidspunkter, men det sjove
det var at de fleste de valgte faktisk at ligge det i klassekassen. Det var virkelig
få, det var sådan noget med to eller tre, som gemte stregerne til sig selv.
Ellers så alle sammen de blev bare puttet direkte i det fælles. Fordi de var så
hut på at de skulle på en udflugt, så der var faktisk ikke ret mange der havde
de der. Der var nogen der brugte dem og dem der så gemte dem, de brugte
dem så mest til spillet, fordi man kunne få et eller andet. Det kan jeg så heller
ikke huske hvad var. Jeg ved ikke lige om det var nogle ekstra point eller
sådan så at man kom et level op og sådan noget. Og dem der så gemte dem til
sig selv, det var gerne til så de kunne komme et level op i Torchlight. Men
ellers så dem der, når de brugte. Jeg kommer til at blande det lidt sammen,
for jeg kan ikke helt huske om det var det vi selv havde lavet, hvor de fik lov til
at gå 5min før eller om det var fra klassespillet. Men dem der så gjorde det, så
var det gerne i forhold til hvis de skulle i boden og købe, for at der ikke var for
lang kø, så kunne de gå 5 min før og nogle gjorde det i forhold til at få fri 5min
før. Og der gav jeg dem for det meste egentlig lov til at gøre det når de bedte
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om det. Fordi jeg havde det sådan lidt, det nytter jo ikke noget at jeg hele
tiden siger ’ej det dur altså ikke lige nu’. Og der med at holde styr på det, så
stolede jeg faktisk på dem og så kunne jeg for det meste også se oppe på
stregerne om det nu også kunne passe og for de meste så ved man også godt
hvem der har gjort hvad. Der er nogen hvor man ved ’du har ikke de point’ og
nogle hvor man tænker ’du lyver i hvert fald ikke om det’. Så det. Der kender
man dem også lidt ikke. Men der stolede jeg på dem og så fik de faktisk lov til
at bestemme. Men der var heller ikke så mange som sagt. Det var
klassekassen der. Det var også derfor at det var så ærgerligt at det tog så lang
tid, for det var udflugten, de virkelig bare alle sammen kom points ind på. Og
de, de havde jo nærmest til tre ture, fordi de hele tiden skulle ha points
derind. Og snakkede sammen om det, og det var jo også lidt fedt, fordi der
blev jo sådan et sammenhold inde i klassen også om at ’alle giver bare deres
point til det her’ ’skal vi ikke være enige om det’ og jeg prøvede at sige ’husk
nu at det også er okay, hvis der er en der vælger at lade være med det’ det
skal ikke være sådan at man ikke tør at gemme sine point til sig selv. Så det
synes jeg virkelig der var ærgerligt at vi ikke. Det er så en udfordring ved
klassespillet, det er at de belønninger, man vælger at skrive på, dem vælger
man selvfølgelig også selv, men dem skal man virkelig kunne give dem ret
hurtigt, det må ikke være sådan noget der bare står og svæver i deres
bevidsthed. Og de blev jo ved med at spørge. Det synes jeg virkeligt var
ærgerligt og dårligt af os. Og de blev ved med at spørge os ’hvornår skal vi på
den der tur’ ’jamen det skal nok komme’ ’bare rolig i skal nok få den’. Og de
skulle virkelig også få den, men der skulle bare ikke gå tre måneder før de får
den vel. Så går det også lidt tabt. Det skulle jo være sådan at de oplever goden
ved det og så kan de se okay, det gør virkelig noget, det betyder noget det
her. Det var lidt ærgerligt ved os. Og så kan det være at man skal lade være
med at sige at det er en udflugt ud af huset, fordi det bliver for svært at gøre,
så må det være noget andet ikke. Så må det være en film eller hvad ved jeg.
Det var rigtig ærgerligt ved det, for det fungerede rigtig godt, vi var bare for
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langsomme og for dårlige til at planlægge det med deres gevinst. Ja, men det
kan man godt gøre bedre
54.40 Inter

Ja, men sådan er der jo altid mange ting man altid kan gøre bedre. Altså [der
grines]. Det er jo ikke øh. Det er også jeres første erfaringer med brugen af
metoden og som du siger selv, så ved man jo til næste gang, at okay det her
det er for svært for os at administrere eller hvordan kunne man ellers gøre
det

A1

Ja, helt sikker, der tror jeg vi skal være mere forberedt på forhånd, jamen
okay, de kommer helt sikkert til, det kan man jo selvfølgelig ikke sikkert vide,
men man har nok en ide om det, at de kommer til at være ivrige efter at få
den her udflugt. Så lad os have forberedt på forhånd, hvad er det for en
udflugt. For det brugte vi også meget tid på at sige til dem, at det er ikke jer
der kommer til at vælge hvad i skal. I starten var de sådan ’ej så skal vi det og
det og det’. ’nej, nej, det er os der vælger en udflugt, så i vælger om i vil putte
points i den her klasse oplevelse, men det er os der bestemmer hvad I skal’.
Så der kunne man jo godt på forhånd have sagt ’okay, hvis det bliver til noget,
så har vi en dato og vi har en udflugt’. Det ville også gøre det lidt nemmere for
os selv, for så ved vi det. Hvis de så ikke vælger at gøre det og ligge points i
den, så er det jo bare skidt pyt, så gør vi ikke det, men hvis de så vinder det, så
er det allerede planlagt på forhånd. Det tror jeg faktisk at jeg ville gøre til en
anden gang. Sådan så at man ikke står og skal til at finde ud af, når man hvad
skal vi så, og hvornår skal vi så gøre det. Fordi det giver også bare ekstra
arbejde til os, så jeg tror måske også at det var det der fyldte ’okay en hel dag,
hvad skal vi lige gøre, vi kan ikke bare tage ind i Nordkraft for det skal vi lige
have planlagt først og det kan kun blive på nogle bestemte dage’. Så det
havde måske hjulpet en selv lidt, hvis man havde sagt ’okay det er sådan her
vi bruger de ting i kan vinde og det ligger på de her bestemte tidspunkter’.

56.10 Inter
A1

Men det er jo også gode erfaringer, kan man sige
Ja men det er det. Jamen jeg synes også at det er det der gør det fedt og sidde
og planlægge noget nyt til det næste forløb, for man har helt sikkert gjort sig
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nogle gode erfaringer og nogle ting som man tænker det vil jeg ændre eller
lave om på. Ja. Men jeg vil helt sikkert, jeg glæder mig til at skulle gøre det
igen. Og jeg er sikker på at det bliver et hit igen for børnene. Og spillet er også
bare, selvom jeg slet ikke selv er til computerspil og i hvert fald slet ikke til
sådan nogle spil, så bliver man bare optaget af det. Og jeg tror måske også
meget af det, er det der med at man kan spille sammen i det. Jeg tror ikke jeg
ville blive opslugt af det selv hvis jeg bare spillede det selv. Men det der med
at man kan sidde med tre andre og at man kan snakke sammen og hvor er du.
Det synes jeg faktisk var ret fedt og det er jo også det jeg kan se med børnene.
Fordi vi havde også været sådan meget ’åh hvordan kommer det her til at
fungere for pigerne, det er lidt en drenge ting det her, hvordan med pigerne
bliver de optaget af det her’. Eller hvad nu hvis de sidder og slet ikke gider
det. Og det var jo lige før at det var omvendt. En af de mest stille piger vi har,
E4 hun har asperger og er meget indelukket og er virkelig dygtig fagligt,
virkelig dygtig, en lille bitte spinkel pige, meget meget stille. Hun var bare så
opslugt af det, og slet ikke sådan som man havde forestillet sig. Hun er sådan
meget fin ikke også. Hun var slet ikke sådan en man havde forestillet sig skulle
sidde og spille sådan er krigsspil eller action-adventurespil, men hun var så
optaget af det og da der var skolefest oven i da vi havde det her projekt, så
forældrene kunne se hvad det var vi lavede. Da sad hun næsten bare hele
skolefesten og spillede, fordi hun var så optaget af det. Så det fede ved det,
det er også at man bliver sådan lidt, man bliver overrasket over hvor meget
det egentlig fanger og dem som man selv ikke havde forventet at det ville
fange. Ja det var virkelig et. Det er også det der gør at man gerne vil spille det
igen, eller køre sådan et forløb igen, fordi at det fanger virkelig bredt. Ja, det
gør det godt nok, det er et godt spil
58.25 Inter

Fedt, ja, tak fordi at du har. Ja nu tror jeg simpelthen at vi skal til at holde her

Interview stopper
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Jeg gik fra dette interview med en rigtig godt mavefornemmelse, da jeg synes at informanten
havde været rigtig godt til at dele en masse erfaringer fra praksis med mig, og da informanten selv
var rigtig god til at komme omkring mange af de emner eller spørgsmål jeg gerne ville stille. Der
var gode refleksioner omkring positive og negative ting ved metoden uden at det blev i forhold til
en god eller dårlig metode eller en god eller dårlig lærer, men bare oplevelser i forskellige genrer
fra praksis.
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Bilag 6 – Interview med A2 (d.26.10.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem hele interviewet, løbende med ’ja’ når informanten
fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har betydning i forhold
til analysens fokus.
Tid

Hvem

00.00 Inter

Tale
Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide
Vil du ikke starte med sådan kort at præsentere dig selv

01.25 A2

Jo jeg hedder A2 og jeg har været lærer i 16 år efterhånden og fik allerførst
stiftet bekendtskab med den her måde at motivere børn i undervisningen på
gennem et udviklingsprojekt, med nogle støttemidler i ryggen, for nogle år
tilbage. Hvor man søgte nogle forsøgs klasser i folkeskolen på mellem trinnet.
Dengang havde vi en pædagogisk IT-vejleder på stedet der har været langt
fremme i skoene i forhold til spilbaseret læring. Og jeg tror at via hans
netværk bliver han kontaktet med henblik på at finde en klasse eller årgang
der vil stille op. Og han spørger så mig og jeg går så videre til mit team, som
med det samme bare var helt med på ideen og at det lød spændende. Og det
rigtig fine ved at komme ind i det på, når man var helt grøn, det var at der var
midler i projektet, til at man kunne blive klædt lidt bedre på. Man fik nogle
dage der var delvist helliget til at forberede undervisningen til det her forløb
med spilbaseret læring. Så det var, tænker jeg, en stor fordel. Ydermere var
der hyret eksperter, som var med i opstarten og lidt undervejs, skolen i spil,
med Tore og Stine, som var med inde over og øste ud af deres store erfaring.
Så det var alt sammen med til at jeg synes at vi fik et rigtig godt og givende
forløb der i vinters, da vores elever gik i 5.klasse. Så ja, det har været utrolig
spændende, for der ligger en hel masse motivation for eleverne. Man kan sige
at inden vi søsatte forløbet med eleverne, der var vi rigtig spændte på
hvordan det selvfølgelig ville blive taget imod, men vi havde en forventning
om at rigtig mange af drengene, at der ville det bare blive et kæmpe hit, fordi
vi havde en formodning om at der var nogen som var glade for at spille
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computer. Vi var mere spændt på pigernes reaktion. Altså hvordan det ville
blive modtaget blandt pigerne. Men altså, jeg synes at det var ret
imponerende så mange, det var med meget få undtagelser at de ikke bed på
og synes at det her, det var en spændenden og anderledes måde. Og så kan
man så sige at spillet, det gennemgående computerspil Torchlight, der er et
rent kommercielt spil. Og derfor også er super sjovt og underholdende og
udvalg på baggrund af at det fordrer en stor grad af samarbejde. Det var det
ene ben undervejs i forløbet. Det andet ben, det er jo så klassespillet. Som,
tilføjer den dimension, at man fik et ret simpelt redskab, men også et ret
effektivt redskab til at sætte fokus på nogle rent, hvad skalman sige,
klasseledelsesmæssige ting, altså nogle dyder blandt eleverne, som man
gerne ville frem elske eller se noget mere af. Og egentlig med en hel
behavioristisk tilgang, hvor man kørte et belønningssystem. Vores tre fokus
punkter i klassespillet var ’Be on time’, ’join in’ og den sidste kan jeg ikke lige
huske. Men pointen var, at kva det at man kørte et meget simpelt system,
som er et dissideret belønningssystem. Som var lavet med et synligt layout
der var i klassen motiverede børnene rigtig meget også fordi at belønningen
kunne udmønte sig i noget der kunne bruges i spillet. Så på den måde hang
tingene godt sammen. Ja, så det
06.05 Inter

Ja, vil du prøve at beskrive sådan når du brugte klassespillet, hvordan foregik
det. Var der sådan bestemte tidspunkter hvor du brugte det, hvor du gav
streger på

A2

Jamen det var egentlig sådan at jeg forsøgte, og det tror jeg egentlig at vi alle
sammen gjorde, at vi forsøgte bredt set, at vi egentlig lod det være hele tiden
at man kunne opnå de her streger, belønning, virtue coins, som så ville kunne
omsættes til gevinster i enten spillet eller andet. Og det havde bare en enorm
smittende effekt, at når man først fik sat det lidt i system og var forholdsvis
konsekvent, at man faktisk anderkendte når man så de her mål og dyder blev
opfyldt, at så spredte det sig lyn hurtigt til de andre. Ja. Der var også en anden
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ting i det. At det hurtigt tog den drejning, for de kunne også vælge at slå deres
opnåede point sammen og så købe sig en fælles belønning sammen som
årgang og det endte de ret hurtigt med at donere alle deres point til. Således
at de kom på tur ud af huset, som sådan en fælles belønning. Og det er
egentlig et eller andet sted også en bekræftelse på, at der selvfølgelig er et
godt klima og et godt fællesskab eller sammenhold i årgangen, men også at,
hele det her element i spillet der fordrer samarbejde og elementet af at man
prøver at styre dem gennem klassespillet, at det faktisk også havde den her
ekstra dimension at man faktisk prioriterede fællesskabet og valgte den her
form for belønning. Så klassespillet var også en stor succes og noget man med
fordel kan bruge bredt og også uafhængigt af et spilbaseret forløb i
undervisningen. Altså klassespillet kan sagtens stå alene, og jeg vil så også
sige, at vi allerede et lille årstid forinden det her projekt forløb, havde lavet en
lidt egen udgave af klassespillet, som vi brugte i forbindelse med vores
lektiecafe i nogen af yderpositionerne fordi vi mangle lidt indre styrring hos
eleverne, noget disciplin. Og så kørte vi faktisk på med det her, og det var helt
oplagt inspireret af det her, for det havde vi fået nys om inden, af vores IT
vejleder tror jeg nok det var. Og det fungerede egentlig også godt inden i den
form det havde i vores egen udgave løsrevet fra computerspillet.
09.10 Inter

Havde de hele tiden mulighed for at vælge den der fælles præmie eller var det
noget i tilføjede senere?

A2

Jeg tror, at selve den med udflugten muligvis kom til indt inde i forløbet. Jeg
havde lagt op til, der var ligesom hængt op, sammen med oversigten over de
enkelte navne og grupper hvor de kunne opnå streger, pointene, at der var
der også sat en prisliste op for hvad man kunne købe for alle de her point.
Men der var også fra starten af sat sådan en classvolt op, altså et
fællespengeskab hvor man kunne vælge at donere, men jeg mener at der på
prisskiltet fra start kun var mulighed for at købe, at man kunne se 'ULTRA nyt’
i spisepausen, at det var den vi ligesom havde valgt. Og den blev ikke rigtig,
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den bed de ikke rigtig på og så tror jeg ligesom vi fornemmede og besluttede
os for undervejs at det var smartere med udflugter ud af huset. Udflugter vi
for øvrigt alligevel er rigtig gode til at tage af sted på. Så selvom børnene de
ligesom tror at de har vundet ekstra, så har det sådan set ikke ændret
frekvensen. Vi er afsted det antal gange vi er afsted alligevel, men det gør jo
ikke noget, så længe det virker. men jeg tænker faktisk at jeg kan finde ud af
om den var på fra starten af eller ej, for nogle ting skrev vi på i hånden med
sprittusch efterfælgende og jeg har det oprindelige layout til at ligge, et eller
andet sted. Jeg prøver lige om jeg kan finde det. Men du må gerne bare
spørge videre, mens jeg prøver lige at fiske det frem
11.00 Inter

Jo, der da du sagde at de kunne vælge noget i spillet, var det noget de ofte
valgte, eller, var det et valg de tit tog at bruge pointene på at få et eller andet
våben eller guld eller hvad de nu kunne få.

11.15 A2

Det de kunne købe det spillet, det var nemlig i udgangspunktet guld, og vi
havde så den her super bruger, så vi kunne gå ind og manipulere i spillet og
give dem de her ting. Det var ikke fordi det blev brugt en hel masse, det der til
gengæld blev brugt, og det mener jeg faktisk også var noget der kom til, det
var så vidst Tore eller Stine der kom i tanke om den her undervejs, og det var
at man med fordel kunne købe en level up, altså med fordel kunne opgradere
sin karakter. Og det var der en del der valgte at købe, men ret hurtigt, og
faktisk også en del af dem, de valgte fra start af, for det var sådan da der først
blev stillet skarpt på det her med, hov det er fedt nok at splejse om tingene og
smide dem i den fælles pulje, at så røg alle bare den vej ret hurtigt

12.18 Inter

Med stregerne sådan i løbet af, i klassespillet der, var det sådan, var der en
udvikling i hvordan og hvornår og tidspunkter på timen eller dagen eller i
løbet af forløbet, hvordan eller hvor mange streger der blev givet eller hvor
hvad, var det sådan på samme måde hele tiden, eller skete der en forandring?

A2

Altså hvor let det er at få en streg for de forskellige dyder, er det det?
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Inter

Ja eller hvor let, altså når du brugte systemet, ændrede det så hvordan du
synes det var at bruge det og huskede at bruge det

12.55 A2

Nej, jeg synes ikke rigtig vi nåede dertil hvor vi oplevede den helt store
ændring i det, men vi oplevede hel klart at de, at der skete en positiv ændring
af børnenes adfærd. Altså, de blev bedre til at være på deres pladser fra
timens start, de blev bedre til at deltage aktivt i timen og de blev også bedre
til den tredje dyd, som var wait. Altså, vent til det bliver din tur til at snakke.
Og der var tanken og ideen, og det ved du sikkert også fra Tore og Stine, at
når man så synes, at nu sidder det i skabet, at så går man videre og så leveler
man op. Så går man så op i forhold til dyderne her og så smider man så også
tre nye eller to nye på, hvad man nu synes der er vigtigt fremadrettet som
indsats område. Det nåede vi ikke til i de her uger. Og jeg kan faktisk se her,
for nu har jeg kladden til den master der blev lavet. At udflugt ud af huset,
den var nok på fra start

14.15 Inter

Ja, så det er noget de undervejs er blevet bevidste om at det kunne være fedt

A2

Ja. Men den der med level up i spillet, det var den der blev skrevet på herude

Inter

Jo jeg tænkte på at du sagde at de blev bedre til det. Blev de så ved med at få
streger for det alle sammen når de alle sammen gjorde det, eller var det
sådan fællesstreger bordevis, at du sådan på den måde skiftede

A2

Altså jeg vil sige at ofte kunne det netop lade sig gøre, fordi de blev så gode til
det, at man kunne give det bordvis, altså at man kunne give den der gruppe
anderkendelse. Så jo jeg tænker da også at frekvensen med stregerne den
dalede en smugle fordi det forbedrede sig undervejs, det har det da givetvis
gjort. Ja du må undskylde, at det er også bare sådan lidt på afstand, så det er
sådan lidt svært at huske i detaljer.

Inter

Det er helt okay. Du forsøger bare så godt du kan. Andet er der jo ikke
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15.20 A2

Nej, men jeg føler bare at nu har jeg jo svarret i to retninger med det her, men
det må du altså bære over med, det er, man skal simpelthen lige skyde sig
helt ind på det og så er det stadig lidt svært

Inter

Jamen det er hel fint. Der kan jo også godt have været flere oplevelser der
peger i forskellige retninger, så det er jo ikke til at vide hvordan og hvorledes,
altså for mig her ovre i hvert fald. Jo computerspillet, hvordan brugte du det.
Hvordan synes du det fungerede? Hvis du vil prøve at beskrive når du havde
undervisning

A2

Ja, jo, altså vi forsøgte at lade dem spille i alle ugerne og måske hvad der
svarrede til en klokketimes computerspil, men for ligesom hele tiden at lave
den her reference til spillet, men samtidig så var der jo også den her løbende
vekselvirkning mellem opgaver, rugbrøds opgaver indenfor det matematiske
emne i lærerbogen, og så opgaver knyttet an på spillet, som vi havde lavet. Og
det fungerede faktisk rigtig fint, det her med at det hele tiden skiftede mellem
de to ting, og at vi også forsøgte at anskueliggøre for dem med de opgaver
der tog afsæt i spillet, og hvor de nogen gange skulle ind og undersøge nogle
ting konkret i spillet og i inventory med deres karakter. Så gav det dem
forståelse for at, hov bliver jeg bedre til den her matematiske disciplin, jamen
så skaber det faktisk også et bedre overblik for mig i computerspillet. Og
derfor så synes jeg at det medvirkede til at arbejde i grundbogen var lige
pludselig ikke det sædvanlige sure slid som det ellers var for mange af
eleverne. Det havde helt sikkert en afsmittende effekt. Muligvis også det her
med at det hele var lavet inde i et layout, at det hele, også den her
progressbar, både på den store der hang i lokalet hvor de kunne flytte deres
navne efterhånden som de rangerede, men også med deres personlige
progressbar, hvor de krydsede af og hele tiden kunne følge med i hvad er
næste step og hvad skal vi nu. Hele layoutdelen på de ting der, var
smukkificeret som Stine ville sige. Og det var nemmere at tænke for børnene
tror jeg og at det hele ligesom var indenfor den her spil verden og at det hele

178

hang sammen med Torchlight. Men hel klart, det er meget afgørende at
portal opgaver og andre opgaver der er lavet med afsæt i spillet, og at de
ligesom formår at synliggøre for børnene at vi bruger matematikken til at
blive lidt skarpere på nogle af del elementerne i spillet. Jeg tænker at det er et
godt virkemiddel.
19.00 Inter
A2

Ja, var det nemt, svært, hvordan var det at få til at matche
Jeg synes at det var en udfordring, men jeg synes godt det kunne lade sig gøre
og at vi kom i mål med det. Men hel klart noget man skal afsætte noget tid til,
hvis det skal blive godt eller det skal blive ordenligt. Jeg tænker det er farligt
at nedprioritere den del af det og derfor kan man sige, at jeg vil også hel klart
anbefale andre at man prøver at tage afsæt i og låner det andre har lavet
klart. Ligesom vi også fik noget foræret fra Tore og Stine, som de havde lavet
eller som nogen fra andre skoler der var i gang med det samme, som de
havde lavet, det er bestemt en fordel også.

19.50 Inter

Var der ellers noget når du sådan tænker progressbar, computerspillet og
klassespillet og alle de her forskellige elementer. Du synes der sådan var
svært eller udfordrende eller noget som du sådan synes der hæmmede dig
lidt når du stod i praksis

20.05 A2

Altså, jeg tænker at det der undervejs kunne udfordre, det var nok primært
den her del med når vi skulle lave de her portalopgaver selv. Altså, jeg synes
nogle gange at jeg kunne have svært ved, ikke at synes at det kunne blive lidt
for søgt indimellem. Altså, okay, giver det har også den fordel i spillet, som vi
egentlig håber lidt på og kan det puffe til elevens overblik i spillet. Der tænker
jeg, at der er det også rigtig fint at man er mere end en faglærer. I det arbejde
i den proces og det var vi, heldigvis kan man sige, for ellers så tænker jeg godt
at man kunne blive sådan lidt, ’hmm’, og komme lidt i tvivl og sætte
spørgsmålstegn ved om det hele bær. Men jeg tænker også at det kræver at
man giver det en chance og prøver nogle ting af, og forholder sig rimelig åben
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til det. For undervejs synes jeg jo heldigvis at der blev man bare bekræftet i at
der kommer så meget og så mange. Der kommer en god gevinst på
motivationskontoen. Men der kommer også bare, når man ser på hele det her
samlede forløb, så kommer der bare andre fordele, gevinster ud af det.
Selvfølgelig også hele setup’et nu her, hvor vi jo fra start prøver at matche de
her børn i grupper, så de fra start af ikke rigtig har nogen de plejer at ses med
socialt på forhånd. Det var i hvert fald en af de ting vi sad med som kriterie, at
vi ville prøve at se om man ligesom kunne matche dem på den her måde og at
de så igennem det her kunne få nogle fælles oplevelser i spillet og den her.
Det her store behov for samarbejde i spillet, som det så ligesom skulle kunne
puffe til nogle ting. Og det må man sige at det gjorde det bare i den grad. Det
var også en effekt rent socialt, som fyldte ud over når vi bare sad i timerne og
var i gang med Torchlight og var i gang med opgaverne i matematik eller
dansk, vi kunne også se at jamen der blev også snakket lidt mere på tværs
imellem nogle grupperinger. Hvor der tidligere ikke havde været så meget
rent socialt også i pauserne. Så den vej rundt var det rigtig positivt. Og de
elever der i forvejen var blevet valgt ud af os i forhold til projektet, der var
også bare nogle af dem der virkelig blomstrede med det her. Altså virkelig fik
en succes oplevelse. Og for især en enkelt af pigernes vedkommende, hvor
man på forhånd havde tænkt ’når ja okay, det her det har dårlige odds’. Det er
vores mavefornemmelse på forhånd. Men hvor det bare blev super super
godt. Det var E6 som styrrede musen det første lange stykke tid her i dag. Hun
var også 100 % på i dag når vi har det her. Hun har jo ellers desværre den
tilgang til alle fag og nærmest også til alle andre på årgangen både børn og
voksne, at det hele er noget møg og at der er ingen der vil hende noget godt.
Altså sådan virkelig virkelig en tendens til at falde i et stort sort hul, rigtig tit.
Til trods for at langt de fleste er rigtig gode til ikke bare at rumme hende, men
også at være god til at være opmærksom på hende og få hende med og i den
dur. Men der har været rigtig meget i hele forløbet fra første klasse med
netop hende. Men hun er bare en af dem hvor man kan sige, at hun vinder
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rigtig meget på det her. Altså et eller andet sted, så bare det her du oplevede,
nu vidste du det jo ikke på forhånd, men det du egentlig oplevede her i dag.
Det var en solstråle historie. En ting er at hun melder sig og har mod på at gå
op og være den der styrer, men hun klarer det jo også til UG. Og det er lidt
interessant, og det er også noget jeg vil fange hende med her senere i dag, og
prøve at tale hende igennem, at for ligesom at gøre det hun gjorde i morges
og på den fine måde hunklarede opgaven. Det kræver altså nogle forcer
faktisk, en række kompetencer, som hvis du spørger hende omkring de her
kompetencer, så vil hun simpelthen svare så negativt, at drømmer ikke om
det. ’nej det kan jeg ikke, det kan jeg slet ikke finde ud af’. Men det kan hun jo
og det var vi 27 mennesker der bevidnede her til formiddags. Og til vil jeg
ligesom forsøge på en eller anden god måde at holde hende fast i, at det kan
hun ikke snige sig uden om. Den var bare god nok. For noget af det som det
kræver, at gøre det hun gjorde, så sikkert og så hurtigt, det forcer jo at man
faktisk er rimelig velfunderet på engelsk. Og det ville hun for det første stejle
over og sige at nej hun kan ingenting. Derudover kræver det egentlig lidt
overblik og jeg ved ikke om du lagde mærke til det, men hun markerede
faktisk også nogle gange undervejs og det kræver jo ekstra grad af overblik.
Ikke nok med at hun har den her bundne opgave, hun bød faktisk også ind når
jeg spurgte til nogen af tingene. Altså, jeg kan sige til eksempel, for at
illustrere hvor vi ellers er hende med hende. Hun er faktisk sådan at hun
egentlig fagligt er bredt velfunderet. Han er bare uanset hvad hun laver
ekstrem langsom og ekstrem let at distrahere. Og det betyder i praksis, at før
ferien der tog jeg en prøve på alle sammen i matematik og der nåede jeg
aldrig i mål med hende, selvom at hun fik fire timer, hvor den er normeret til
en time. Og det endte med gråd og skrig og skrål og jeg måtte bare give op.
Og det bunder i at hun ikke tror på sig selv, ja det er meget specielt. Men jeg
tænker bare at blandt andet med sådan en som hende, der har man her bare
en helt anden indgang. Som bare rammer og motiverer hende og at her har vi
et eller andet som vi kan tage afsæt i og så kan vi bare sørme få hende til at
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gøre en hel masse ting, som vi ellers ikke kan få hende til at gøre af positiv
karakter, som har med det at blive dygtigere, skolemæssige kompetencer. Ja
– super fedt simpelthen. Hun er nok det bedste sådan enkelte eksempel i
forhold til det her. Men det kan siges, at den gang havde jeg mest kun det ene
af stamholdene. To af de andre af fokuseleverne, alle fire faktisk, der var det
et kæmpe hit, en kæmpe succes. De synes bare det var fedt. Og de var bare
gode i det der respektive firmandsgrupper i forhold til det der med at rykke på
nogen af tingene.
28.20 Inter

Hvordan med nogen af dem som, hvor du i forvejen synes at det går okay,
hvordan var deres respons, da I var i gang i forløbet.

A2

Jamen den var også, det generelle billede var at det var rigtig positivt, altså på
alle niveauer altså hvis man tænker rent fagligt, der tog alle godt imod det og
rykkede på det niveau de nu var og der kan man sige at måden med at man
også havde tredelt sværhedsgraden i den her planlægning af forløbet, den var
også rigtig fin i forhold til netop at tage højde for at alle ydede ud fra formåen.
Altså, man kan sige at det eneste, som..
To elever banker på og kommer ind med en tablet de har fået lov at sætte til
opladning

29.30 A2

Nej vi havde egentlig kun en enkelt, hvor vi var lidt, hvor vi omvendt blev
overrasket. Hvor vi egentlig havde regnet med at han ville bare tage super
godt imod det her, fordi vi vidste at han var ellevild med at spille computer,
men det var faktisk næsten modsat. Fordi han havde åbenbart den klare
forventning at nu skulle vi bare spille computer hele tiden. Så jan oplevede
det egentlig bare som enormt forstyrrende med alle de her opgaver og
sniksnak. De var bare i vejen. Det var specielt. Det var netop en af de drenge
hvor vi netop havde haft store problemer med at fastholde og motivere ham.
Det bliver så godt for E1, det her forløb. Altså især i dansk, A1 havde
simpelthen bare et hyr med ham i forhold til så snart det blev lidt mere med

182

hvor man selv skulle være kreativ og de lidt mere åbne opgaver, i det dansk
faglige i særdeleshed. Det kunne han slet ikke gide. Der havde jeg det lidt
lettere og havde lidt lettere kår som matematiklærer, da det jo ofte var nogle
lidt mere lukkede opgaver i sagens natur og derfor så. ja, der havde vi håbet
på hele vejen rundt, at det ville have givet han et kæmpe boost på
motivationskontoen og det gjorde det bare overhovedet ikke. Men det var en
ud af næsten 60 unger. Og pigerne, som var dem vi var mest spændte på, de
tog også bare super imod det og synes at det var fedt. Men jeg må sige at min
klare fornemmelse for det, selvom jeg kun var i det ene klasselokale, det var
at min klasse tog bedst imod det og fungerede bedst i forløbet. I særdeleshed
i det. Altså, vi gjorde det lidt forskelligt i dansk og i matematik, ved det at
dansk sadlede om efter de første par uger. Der efter den anden del, der
sadlede de om og benyttede småspil i stedet for, hvor de så skulle videre
udvikle deres i ide og pitche den til en forældre aften. Men min fornemmelse
var i hvert fald til første runde, at der var min klasse både i dansk og i
matematik, ligesom dem der tog bedst imod det. Og så tænker jeg at i
spilforløb to, der var der det samme gældende for matematiks
vedkommende, men at det for dansk nok blev lidt udlignet. At der blev den
anden klasse også fanget ind.
32.25 Inter

Der før da du sagde at du var lidt bekymret i forhold til om du kunne få portal
opgaverne og det faglige og spillet til at matche godt nok så eleverne fangede
det eller at det var for søgt. Hvordan oplevede du så det i praksis? Bekræftede
det din skepsis eller hvordan.

A2

Nej, jeg synes ikke det bekræftede min skepsis, men det handler jo, tænker
jeg, det er jo bare min egen lille tanke om det, men at det også handler om at
man jo er vant til at sælge varen og så bare går ind og gør det, som om at det
jo er en selvfølge og derfor så. og også i kva af at de også kun gik i 5.klasse,
jamen så æder de den også lidt mere råt end hvis du havde med lidt mere
ældre elever at gøre. Men det er jo bare min lille tese omkring det.
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33.15 Inter

Lavede du nogle justeringer eller tilpasninger af enten progressbar eller
portalopgaver eller klassespillet eller computerspillet, sådan undervejs. Var
der nogen måder du ændrede lidt på det ift. den måde de måske egentlig
havde lagt det ud på til at starte med

A2

Der var en detalje omkring klassespillet, hvor der måske var et lille tvist i
brugen af det, fordi, jeg tror nok fra projektet start, altså inden at vi gik i gang
med selve forløbet, at en del af konceptet ved klassespillet var at man kunne
nominere hinanden, eleverne imellem, til at få en belønning eller en
anderkendelse, hvilket var rigtig fint. Men hvor de så advarer om at man lige
skal være obs. på at det så ikke tager overhånd og det så bliver sådan noget
med at nu nominerer jeg dig og så nominerer jeg dig, for så kunne man hurtig
spilde en masse tid på ingenting og få fordelt en masse, hvad skal man sige,
fordelt en masse belønninger ud på uretfærdig baggrund. Den forsøgte jeg at
foregribe inde i min klasse, ved fra starten af at ridse op at det selvfølgelig
ikke var måden på det og at det skulle de ikke spilde min tid med. Og der var
der en situation, hvor der er nogen som er lidt ved at falde lidt i den fælde og
hvor så E2, inden at jeg når at handle på det, han lukker den ned med at sige
’at det var det der vi ikke skulle gøre’ og hvor jeg så siger fedt og så fik han en
crit for det. Og det havde bare en super effekt. Det her med at det kom fra
dem selv og han fik anderkendelsen for at det var helt rigtigt sådan som han
handlede der. Nej, undskyld en execute, er det ikke den der giver tre streger.
Det tror jeg. Det ligger lige lidt langt tilbage. Det var bare sådan en lidt
anderledes oplevelse undervejs med klassespillet og hvordan den egentlig
kunne udspille sig, men super fedt. Det der med at eleverne selv havde den
der grad af selv justits

35.59 Inter

Hvordan med de der både crit og execute der var lidt nogen, alt favnene
kategorier, var de nemme svære at give eller få brugt, eller hvordan synes du
de sådan fungerede?
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A2

Nu presser du min hukommelse. Altså jeg kan sige at lige præcis der da gav
jeg en execute. Men de blev ikke brugt så hyppigt som de andre, men hel klart
værdifulde at have. For ellers kan det blive alt for stift. At man jo også gerne
vil have lov til at anderkende alle de andre gode ting, som jo hele tiden
opstår. Så hel klart jo de blev benyttet, men det var for de tre dyder der blev
givet mest

36.55 Inter

Var det, hvad skal man kalde det. Var det svært, nemt at sørge for at alle
ligesom fik nogle point. Det der med skulle overskue det skema der er og
sørge for at der ligesom ikke er nogen der bliver glemt og ikke får
opmærksomhed, så alle får ros

A2

Den tænkte jeg. Heldigvis vil jeg sige, at de tre dyder vi havde valgt at stille
skarpt på, gjorde at alle havde relativ nem adgang til point. Så det var ikke
noget jeg skulle bruge kræfter på. For alle fik point. For omvendt, så ja, så
kunne man have stået i en situation hvor, ’puha ja, det er også lige vigtigt at
hun får et point’. Og så kan man sige, at så udspiller det måske også lidt sin
rolle og mister værdi, fordi det må ikke fylde, det skal bare være et nemt
redskab som bare bliver en naturlig og integreret del af det man gør og det
fordrede egentlig bare i starten at man lige var rigtig skarp på, at tune ind på
det lige fra starten. De første par gange de første par dage, for så kom det
heldigvis super nemt efterfølgende. Og der ved jeg ikke om jeg bare er heldig,
men det lykkedes mig at komme rigtig godt fra land med det og derfor blev
det bare en hel naturlig del af det. Og der tænker jeg også sagtens at det
måske ikke lige kunne have fungeret og så kunne det også sagtens have blevet
et irritationsmoment. Fordi man kunne sagtens se værdien i det, men det
handler hele tiden om at det skal være en eller anden form, hvor man ikke
føler at det koster en tid og besvær. For så har det ikke en chance tænker jeg.
Men jeg synes at denne her udformning er rigtig god, fordi at jeg synes at den
er rigtig nem at anvende og hurtig at anvende. Det er klart noget jeg vil
anbefale
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38.35 Inter

Når du stod der, man kan kalde det retfærdighed, er sådan et begreb der lidt
er dukket op i mit hovedet når jeg sådan har læst om metoden er det noget,
som når du står der som lærer, er det noget du har tænkt over eller har følt at
eleverne de har tænkt over, når du giver de her streger. At det sådan er et
begreb der er lidt i spil, når du skal give dem her og det skal være fair.

A2

Nej, det har jeg egentlig ikke rigtig tænkt ret meget over. Altså, man kan sige
at sådan generelt, så børn de har jo en rimelig god veludviklet
retfærdighedssands og det vil sige at der skal nok blive nævnt fra en eller flere
hvis der er noget som der sådan er meget uretfærdigt. Men jeg mindes ikke
selv at have spekuleret ret meget i det med brugen af klassespillet. Og nu
retrospekt tænker jeg heller ikke at der er noget uretfærdigt ved den. Det lå
lidt i det, og det var også det de lagde op til, Tore og Stine, at jamen er der en
der har rigtig nemt ved at leve op til dyderne, jamen så bliver man heller ikke
nødvendigvis ved med at anderkende dem for det i samme grad som for en
der har svært ved det. Og det er jo også i tråd med det vi altid har gjort med
vores elever, at vi behandler dem forskelligt. For der er ikke to der er ens og
derfor så forsøger vi efter bedste evne at give dem de rammer som matcher
bedst og rammer deres profil og det ved de godt, det er så velkendt blandt
alle vores elever og vi er så åbne i dialogen om det. Så sådan er det
selvfølgelig. Så det tror vi på og vi håber også på at det er med til at gøre at de
er så rummelige som de er, vores elever. De er gode til at rumme hinandens
særheder og skævheder og det tænker jeg jo også hænger sammen med det
der med at man er opmærksom og taler åbent om det og netop også forsøger
at behandle hinanden forskelligt, men på den gode og ordenlige måde
selvfølgelig. Så nej, det er egentlig ikke noget der overhovedet har fyldt noget
i det her.

41.00 Inter
A2

Ja, har du brugt klassespillet senere?
Nej, desværre
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Inter

Eller kunne tænke dig igen?

A2

Ja, som vi også har mail lidt frem og tilbage om, så er det helt klart vores
udgange som team sammen som intention, at vi vil have søsat en form for
klassespil igen. Vi er bare desværre, hvad skal man sige, grundet hverdagens
praktik ikke nået dertil endnu.

Inter
41.35 A2

Er der nogen af eleverne der har efterspurgt det?
Det er jeg ikke sikker på. Det kan jeg ikke huske. Det kunne de sagtens hvis de
lige havde tænkt. Måske, men så har det været i forbindelse med at de har
spurgt til oplevelser ud af huset, at så har det været lidt i den kobling, at de
har kunne huske, at hov det er jo en vej til at få eller vinde eller tjene sammen
til en tur ud af huset. Det er muligt at de har nævnt det i den sammenhæng,
her en gang eller to i efteråret.

Inter

Kollagemæssigt, hvordan har det været og har du haft noget. Det var A4 du
arbejde sammen med der ikke?

42.15 A2

Jo jeg havde matematikken med

Inter

Og A1 du har haft

A2

Det samme hold sammen med. Ja hun var dansklæreren

Inter

Ja, godt, jeg skulle lige have bekræftet om det var rigtig sat sammen

A2

Ja men det er fuldstændig rigtigt

Inter

Har du brugt dem begge to eller ingen af dem eller hvordan har i sådan ping
ponget

42.30 A2

Altså lige omkring udvælgelsen af fokus elever, der har vi arbejdet sammen
alle fire. A4 var helt ny, hun begyndte i januar, hvor vi søsatte det her forløb i
februar. Så i forhold til at udvælge fokuseleverne, der var det A3, A1 og jeg
der gjorde det helt naturligt. Så omkring matematikken, der er det så helt
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klart A4 jeg har samarbejdet med, men undervejs i forløbet i forhold til den
sociale dimension og klassespillet osv. Der har det jo været A1, for vi har delt
stamholdet og været i den samme klasse. Så vi har på hele klassespils delen
og den sociale del der er det mig og A1 der har kørt parløb og når det gælder
det henholdsvis dansk faglige og matematik faglige, så har det været
henholdsvis A1 og A3 der har arbejdet sammen og A4 og mig der har arbejdet
sammen om matematikken.
43.40 Inter

Men i har hjulpet hinanden ad? I har brugt hinanden

A2

Ja det synes jeg vi har og det ved jeg de også har i dansk.

Inter

Og det har været godt at have en sparringspartner eller hvordan og
hvorledes?

A2

Det har det, det har det i hvert fald. Det er en god ting i det også. Men det
synes jeg ikke er anderledes end i øvrigt at det er værdifuldt

Inter

Og hvordan med ledelsen, har de, har der været nogle måder hvor de har
støttet og hjulpet jer på, eller nogle områder hvor du tænker, der kunne de
godt lige have gjort lidt mere

44.15 A2

Altså man kan jo sige at de har støttet, idet de ligesom har indstillet og støttet
det her projekt. Så kan man sige at vi undervejs eller lige op til at vi skulle i
gang med selve undervisningsforløbet, at der følte vi måske lidt eller oplevede
vi måske lidt at vi blev ladt i stikken. Ved at der egentlig var lavet en aftale
med vores pædagogiske IT vejleder til ny indkøb af enheder til den nye tredje
årgang. At der var aftalen at dem skulle vi have lov til at bruge i de her 2*3
uger til det her forløb. Og nærmest lige op til får vi at vide at dem havde de
valgt at skovle ned til sig selv, dem på den årgang. Beroende jo nok
selvfølgelig på nogle uklarheder eller misforståelser om hvem der lige gjorde
hvad og hvor mange enheder der måske i virkeligheden lige var i systemet.
Men det endte bare med, desværre, at lande på en måde således at vi ikke fik

188

lov til at bruge de her maskiner og vores IT-vejleder måtter ud på låne
markedet og simpelthen ligge vandret for at få strikket en bare nogenlunde
ordentlig løsning sammen, med låne maskiner fra her og der og alle vegne.
Med det resultat at kun cirka halvdelen af vores 57 elever havde maskiner der
kunne køre spillet ordenligt. Så det var jo et kæmpe handikap for forløbet og
jeg tror måske egentlig også at der var lidt flere af de dårlige maskiner i den
anden klasse og at det måske også bar lidt af forklaringen på hvorfor succesen
var lidt større i min klasse end i den anden. At maskinpakken lige var en my
bedre end den var derinde. Men man kan sige, at skulle man gøre noget
anderledes, så skulle man helt klart have haft sørget for ordentlig hardware,
det havde kunne give samlet set et væsentligt løft. Og havde man vidst det vi
ved nu. Så skulle man også fra ledelsens side have prioriteret om eller
anderledes, så skulle vi have haft lov til at have de maskiner. Uanset at man i
den anden årgang ville lave et eller andet fordi, jeg tænker bare, at det her
det var bare noget man rigtig gerne ville som skole og man ville rigtig gerne
profilere sig lidt ved, at være nogen der gør lidt i det her, og så tænker jeg
bare at så kan det ikke nytte noget at man så med den anden hånd ikke sørger
for at når muligheden ligger til højre benet, at man kan vælge at prioritere
anderledes og sørge for at tingene er optimale. Jeg synes det var lidt af en
kamel at sluge. Især også fordi at som jeg kan forstå det på vores tidligere ITvejleder, så var aftalen lavet, således at han havde ledelsens ord for at, den
skulle han selvfølgelig have. Og så bliver der lavet en aftale fra anden side. Det
var synd, det var lidt en streg i regningen, det må man sige
47.25 Inter

Hvordan fungerede det i praksis, når I så havde dem i gang? Var det eneste du
lavede, var det at lave nyt login og få LAN til at virke eller hvordan?

A2

Jamen der var en del slukken ildebrande på den måde og det gjorde også at vi
havde brug for at tilkalde IT-vejlederen og også A5 som du har hilst på nogle
gange undervejs. De havde sådan lidt en andel i projektet og var rigtig gode
undervejs, skal også siges, uvurderlig støtte og hjælp og det var ligesom dem,
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vi hele tiden trak på når der var nedbrud. Så vi kan sige at det var meget mere
ressource tungt den vej rundt også, fordi man måske ikke havde disponeret
rigtigt ift. hvem der skulle have lov. Så den del, var i hvert fald i
bagklogskabens lys. Det var forkert disponeret tænker jeg
48.30 Inter

Nu her når du har valgt at anvende civilisation, nu har til sidst, alt efter, du må
lige sige til, når du skal til og afsted og hvis du bliver presset ift. at skulle ud og
nå bussen og alt det der

A2

Vi bliver nok nød til at sige ikke meget mere end 5 min, ellers så når jeg ikke at
få noget at spise

Inter

Selvfølgelig. Åh, hvordan har du fået ideen med civilisation? [A2 piller et
stykke papir ned fra væggen og ligger det over til mig] Når det kommer måske
herfra? Er det et andet projekt I er med i?

A2

Ja. Det er simpelthen vores IT-vejleder der når at tage initiativ til det her inden
han stopper og kom over i et privat firma. Han er faktisk med i det firma der
har den læringsportal vi bruger og som Århus kommune vis nok kommer til at
vælge.

Inter

Ja, så det er den vej igennem. Er der andre ting du har ovevejet at du godt
kunne tænke dig at bruge eller inddrage i undervisningen

A2

Ja, det er der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, det er kun på tanke plan, hvor
man nærmest vågner og har fået en god ide. Jeg kunne rigtig godt tænke mig i
engelsk undervisningen, på et meget lille plan at bruge spillet LIMBO.
Simpelthen bare for at bruge hele det der sæt op med hele den der stemning
og verden og med afsætning i det og lave nogle helt simple skrive opgaver
med et engelsk hold jeg har, hvor det er de fagligst dygtigste på årgangen. Og
de er allerede i stand til at formulere sig selv på skrift på et forholdsvis ok
niveau og der kunne jeg godt tænke mig at lave noget med digtning eller
noget videre digtning. Så lade dem spille lidt og så lade dem prøve at digte lidt
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videre på historien. Nu ved jeg ikke om du kender historien?
50.44 Inter
A2

Jo, jamen det er det A5 han også har spillet ikke?
Jo, lige præcis. Og i den forbindelse vil det være oplagt at de skulle lave en
anmeldelse af spillet. De to små opgaver kunne jeg rigtig godt tænke mig lave.
Selvfølgelig at lade dem få et nedslag eller to, hvor de kan spille en tyve
minutter og så efterfølgende sidde med de to opgaver. Derudover så har jeg
også tænkt, det er også i engelsk, at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at hvis
man på en eller anden fed måde kunne lave et forløb med afsæt i noget
amerikansk historie, kultur, med at man får tæmmet det vilde vest og at man
går vest over. Hvis man på en eller anden måde kan lave et eller andet forløb,
hvor man inddrager et spil ala railroad tycoon. Og så tænker jeg, jeg har aldrig
selv spillet det, men jeg har bare en fornemmelse af hvad det går ud på og
hvad der er indenfor den genre og så ville man nok med lidt held kunne finde
noget, så specifikt med jernbanen på tværs, så det ligesom kunne være en del
af det, og så skulle den anden del af det rent mediemæssigt være en tv-serie
’Hell on Wheels’, en ret ny eller helt ny serie som handler om lige præcis det
samme, om jernbanens tilblivelse. Det her kapløb der blev foretaget i hver
ende for at forbinde øst og vest kysten. Det synes jeg kunne være spændende
hvis man på en eller anden måde kunne bruge bare nogle sekvenser fra serien
og bruge noget fra spillet og så få det her. Men jeg ved godt at det er noget
der kræver en masse forberedelse. For der kan man sige at det med LIMBO,
det er så nemt og så konkret, at det ligger lige til højrebenet så frem at jeg kan
få nogle maskiner. Så det er igen der vi har den helt store udfordring

53.20 Inter
A2

Ja, jeg tror det er ved at være frokost tid for dig.
Så tænker jeg lidt, at hvis du har mere, så smid en mail og så vil jeg bestræbe
mig på hurtigst muligt at få fulgt op

Inter

Jeg tror nærmest kun lige jeg har et spørgsmål tilbage. Jeg har kun lige tænkt
på med progressbar og portal opgaver, har du overvejet at anvende det igen.
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Altså selve den store hvor I flyttede navne
53.45 A2

Den store fysiske progressbar, den vil jeg ikke bruge igen når de er blevet så
gamle. Den var allerede passe i 5.klasse. den tænker jeg dur i indskoling og i
starten af mellem trinnet, men jeg tror ikke den dur eller er relevant fra
5.klasse og op af. Sådan virkede det i hver fald til på vores. Den ebbede ud lyn
hurtigt, den døde efter to dage eller sådan noget, interessen omkring det.
Portalopgaver tænker jeg er super vigtig, så kan det være det er min
forståelse af portalopgaver, men jeg tænker det er helt oplagt, det der, der
lige knytter det sammen. Det synes jeg er vigtigt uanset hvad for et forløb
man giver sig i kast med

Inter
54.44

Super. Det er spise tid. Tak for din tid
Optagelse slutter
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Bilag 7 – Interview med A3 (d.26.10.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem hele interviewet, løbende med ’ja’ når informanten
fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har betydning i forhold
til analysens fokus.
Grundet et lille kort møde informanten skulle til har interviewet været nødt til at blive fortaget
over to omgange med en lille halv time imellem. Og i referencen vil der derfor først fremkomme
hvilken del af interviewet der refereres til og efterfølgende hvornår i denne tid at informanten har
været inde på det pågældende.
Del 1

Tid

Hvem

00.00 Inter

Tale
Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide
Vil du ikke starte med at præsentere dig selv lidt?

01.05 A3

Jo, A3, jeg har været lærer her på skolen siden 2000, med linje fag i dansk,
engelsk og idræt.

Inter

Vil du prøve at beskrive når du har brugt klassespillet. Hvordan har det
fungeret? Hvordan har det været

01.25 A3

Det var faktisk en af de dele i det forløb vi var igennem, som jeg måske havde
sværest eller havde sværest ved at huske. Fordi det her med hvornår er det
man skal gå ind og belønne noget specielt. Og nogle gange så glemte jeg det
og nogle gange så synes jeg at det blev for meget, hvis man gik ind og
belønnede dem alle sammen for det. Så nogle gange. Jeg skulle virkelig huske
mig selv på det. Vi havde med at børnene kunne nominere hinanden hvis de
gjorde noget godt. Og vi havde den oplevelse lige i starten, hvor der var nogen
der var blevet nomineret, så begyndte de at drive gæk med det faktisk. De
begyndte at udnytte det. Jamen jeg vil gerne nominere fordi han holdt døren
for mig. Så der var sådan. Vi skulle lige finde en balance, med hvad er det lige
vi giver point efter. Og noget af det vi gav point efter, var at få nogen af dem
der sidder og ikke siger så meget til at sige noget mere, så dem skulle vi
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belønne. Så jeg synes at det var en svær balance lige det der med, at jamen
dem der så siger meget, skal de så ikke belønnes når de siger noget? Eller skal
de så ikke belønnes hver gang, så det synes jeg der var svært. Men når det så
er sagt, så havde det en effekt på børnene. Og de var meget motiveret af det
og de var alle sammen meget enige om at donere mange penge til klassen, i
stedet for at det egentlig gik til dem selv. Så var de egentlig ret enige om fra
starten af at de hellere ville putte dem i en fællespulje, så de kunne komme
en tur ud af huset. Og det var noget der var vigtigt for dem. Og derfor har vi
også snakket om at det er noget vi gerne vil drive den del videre, men
desværre så drukner det lidt i praksis igen. Men det var sådan mest i forhold
til sådan helt almindelig gængs opførsel. At, der er ingen tvivl om at det har
en effekt, men der er den her balance med hvornår skal man belønne og
hvornår skal man ikke.
03.24 Inter

Du sagde vi drøftede. Drøftede du det meget med din anden kollega der også
havde klassen?

A3

Ja, men også bare i det hele taget i teamet. Ja, men så på det tidspunkt der
var vi fire lærer der var involveret, så det var selvfølgelig. Vi har to lærere der
var inde i den ene klasse, men vi drøftede så også med vores team kollegaer
der havde den anden klasse på årgangen.

03.50 Inter

Var det sådan at I blev enige om nogen standarter? Eller var det lige så meget
noget med at I fik udvekslet nogle erfaringer?

A3

Jamen jeg tror lige så meget at det var det der med at få udvekslet erfaringer
og lige høre hvornår giver du og hvor meget skal der til og hvor lidt skal der til.
Så den der afstemning der er imellem og i perioder var hun bedre til at gøre
det end jeg var og i perioder var jeg bedre til at huske det end hun var. Men
det er noget man, man skal huske sig selv på det. Men det gav også en god
dynamik. Det der med at de lyn hurtigt kunne se at der var respons og at de
fik noget ud af at markere. Det var jeg slet ikke i tvivl om at det var
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motiverende for dem.
04.30 Inter

Når I drøftede og sådan brugte hinanden til det. Var så noget I endte med at
blive enige om, eller var det lige så meget bare sådan til selv at få noget at
reflektere over? Eller blev det en samlet, det er sådan vi gør?

04.45 A3

Nej, vi lavede ikke en samlet. For der tænker jeg også at der er voksne
forskellige og det skal børnene også lære. Og vi gør tingene forskelligt. Nej, så
vi lavede ikke noget fast. Nej. Havde måske i perioder mere fokus på at der
var enkelte elever som vi gerne ville have mere ud af busken. Nogen som ikke
sagde så meget, som vi vidste godt kunne sige mere. Og det virkede.

Inter

Var der nogle særlige tidspunkter i timen hvor i gav point. Eller hvordan,
sådan en almindelig dagligdag eller time, forløb den?

05.25 A3

Der var nogle af pointene der gik på at komme ind og være hurtig og komme i
gang og derfor var det meget sådan i opstarten af timen. Og så kunne man jo
gøre det når man sådan rundede timen af eller hvis der også skete noget
undervejs

05.40 Inter

Så det var meget sådan til start og slut?

A3

Ja, det var det, det var det

Inter

Hvordan synes du de der crit og execute, de der to særlige kategorier, man
selv lidt måtte bestemme hvad de skulle indeholde. Hvordan brugte du dem?
Eller fungerede de?

05.55 A3

Jeg brugte dem. Men jeg ved måske om jeg brugte dem nok. Men de
fungerede, fordi børnene var godt opmærksomme, og de vidste godt at det
var noget specielt når de fik dem. Og de blev stolte. Og så igen, så er det hele
tiden det der med, hvor meget skal der så til før end at man får en. Jeg tror
egentlig at det var der mit eget dilemma det var. Den der med, hvor meget
skal der til før man begynder at give dem streger.
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06.30 Inter
A3

Hvordan med computerspillet. Hvordan blev det brugt
Vi lavede to forskellige. Vi lavede jo Torchlight i den første periode og så
lavede vi bare almindelige småspil i den anden periode. Jeg synes det var
rigtig genial at bruge Torchlight til at lave anmeldelser. De startede med at
lave en manual, en guide, den var også god. Jeg ved ikke om jeg synes at
børnene. En del af det var, at børnene ligesom skulle se at de kunne hjælpe
gruppen ved at lave nogle gode manualer, og det ved jeg ikke helt om jeg
synes at de fik den del med. Jeg tænker, at vi var lidt pressede af en ramme på
tre uger, hvor forløbet skulle igennem, hvor jegtænker at optimal set så ville
jeg gerne have brugt mere tid på det. Og der var nogle forhold der ligesom
gjorde at jeg følte mig lidt presset. Hvor jeg egentlig gerne ville have brugt
mere tid på det. Så den del synes jeg ikke at jeg fik arbejdet grundig nok med,
at de så fik læst hinandens ordentlig igennem og ren faktisk føle at de fik
noget ud af det og blev bedre til det. Så den del fik vi ikke afrundet godt nok.
Men ingen tvivl om at de var mere motiveret af at skulle skrive de her, eller
mange af dem var, for at skrive de her manualer. Så forsøgte de at lave en
novelle ud fra selve historien, eller selve rammen i Torchlight skulle ligesom
danne et udgangspunkt for den novelle de skulle skrive. Og der var nogle børn
hvor det blev nemmere for dem, at de ligesom havde en eller anden ramme
der blev nemmere for dem at forholde sig til. Men der var også nogle børn
som synes at det var sværere. Så jeg tænker, ja, novellen havde jeg måske
forventet at det ville blive nemmere for nogen end det var. Men jo
overordnet set, så har det nok generelt været nemmere, det har nok været
sådan et pust end der ellers ville have været. Men ellers så for nogen var det
lidt mere besværligt og for andre var det nemmere. Så var der småspillene
bagefter, hvor de skulle gå ind og lave anmeldelser på forskellige småspil.
Altså, det synes jeg der gav mening for dem. Og det var sjovt og det var
spændende og det var motiverende og ja. Jeg tror også der ligger et eller
andet overraskelses faktor for børnene i at man kan få lov til at gå ind og
anmelde nogle spil. Det der da ellers normalt har været forbudt område, at

196

det er faktisk det vi skal lige nu. Så de var motiverede. I dansk kunne vi mærke
at vi efter den der 3 ugers periode, der havde vi brug for at lave noget andet.
Jeg synes, jeg havde svært ved lige at se nogle flere dansk faglige muligheder i
det. Men vi oplevede faktisk også sådan lidt, at de var glade for at spille, men
vi oplevede faktisk også på et tidspunkt at de blev sådan lidt mættet af spillet.
Så jeg tænker at det der med at man kører forskellige spil indover, det er nok
også fint nok.
09.50 Inter

Hvordan med portal opgaver? Det hvor de kunne krydse af og hvor de selv
kunne vælge også og progressbaren hvor de skulle flytte deres navn?

10.00 A3

Jeg oplevede ikke den helt store begejstring hos eleverne ved at gå ned og
flytte og jeg oplevede heller ikke at de var så opmærksomme på når de skulle
flytte. Det kan selvfølgelig lige så meget være mig der ikke får det gjort
tydeligt nok for dem. Så den del fungerede ikke. Den del fungerede i
ordentligt for mig i dansk i hvert fald og det kan meget vel være mig der ikke
har sat det ordenligt i gang. Men jeg oplevede så ligesom heller ikke at de så
ligesom rykkede for det. Jeg kunne tit se nogen som havde nogen stjerne er
der lå eller som havde nogen hvor deres navn var helt forkert placeret, hvor
de måske skulle længere op. Så det var ligesom om det var ikke lige den del
der fangede dem, men hvor den ligger henne. Om den ligger ved min
præsentation eller andet, det ved jeg ikke. Så den fangede egentlig ikke. Og i
den sidste del af forløbet, det med små spillene, der gjorde den vel endnu
indre faktisk. Altså det motiverende var ikke den. Det motiverende det var at
sidde og arbejde med spillet. Først skulle de lave anmeldelser og så skulle de
videreudvikle det. Det var det der fangede dem

11.05 Inter

Var de niveau opdelt i de der portalopgaver? Jeg ved ikke lige hvor nemt det
passer i dansk på samme måde og at kunne lave forskellige kategorier

A3

Ja. Eller portalopgaverne var vel ikke niveauopdelt. Det der var differentieret
det var at nogen har. Altså, det var mere arbejdstempoet. At nogen dygtige er
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også enormt hurtige. Så derfor havde de nogle flere opgaver, men det var ikke
opgaven i sig selv. Men det er det jo så kan man se, da det de ender med at
lave bliver forskelligt, men kravet til det var ikke differentieret.
11.45 Inter

Så det var mere. Jeg tænker på i forhold til når de skulle flytte deres navne. Så
det elev skulle lave på lad os sige niveau 1 skulle måske lave 1 opgave for at
flytte sig 10 %, mens en på niveau 3 skulle lave 3 opgaver for at flytte sig. Var
det ellers et godt redskab at arbejde med. Altså bortset fra at det ikke
fangede eleverne, hvordan synes du så det var at arbejde med det her. Eller
synes du ikke, havde det været lige så nemt at gøre det på en anden måde
eller hvordan synes det var at bruge og arbejde med

12.15 A3

Nej, den, ja. Og det var måske også derfor at den ikke virkede for børnene,
men jeg tror ikke at den passede ind i mit system. Og jeg tror nogen gange, så
når man ikke at blive færdig indenfor de rammer der er forventet og så sker
der en konflikt i frikvarteret og nogen gange så rykker det sådan lidt. Så
derfor. Det ved jeg ikke. Og det skema der. På den måde synes jeg heller ikke
altid at mine timer det er nemt at sætte i skema. Nej, det fungerede ikke for
mig.

Inter

Lavede du nogle justeringer eller tilpasninger undervejs med nogen af
tingene. Det kunne være computerspillet eller klassespillet, men noget hvor
du undervejs tænkte, eller ændrede på det, tilpassede det i forhold til hvad du
synes passede lidt bedre end det måske egentlig lige var lagt ud total fra
starten af.

13.15 A3

Ikke sådan voldsom tror jeg. Man kan sige, at det jeg ændrede på i forhold til
Torchlight, det var at der netop var sådan en ide om at de skulle videns dele
noget mere og der var tiden jo så den fakta der gik ind og sagde at det kom de
ikke rigtig til. Så det udbytte fik de ikke rigtig. Og det ville de have gjort hvis
det var vi havde tiden. Så der var nogle ting, hvor tiden gjorde at fra vores
oprindelige plan, der valgte vi det fra.
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Inter

Men det var mere en. Hvad skal man sige? Et resultat af processen end et
bevidst valg

14.00 A3
Inter

Ja. Ellers så kan jeg ikke lige huske at vi ændrede noget undervejs.
Var der noget hvor du sådan, det kan både være klassespillet eller
computerspillet, hvor du synes at du var særlig udfordret eller noget der
hæmmede dig lidt, var lidt irriterende. Som du måske ikke brød dig så godt
om eller som du måske synes der var lidt besværligt

14.25 A3

Jamen jeg tænker. Jeg tror under Torchlight forløbet, da tror jeg at jeg følte
mig hæmmet af at jeg ikke selv følte mig godt nok inde i spillet. Og at der
bliver man ret hurtigt kørt på sidelinjen af børnene. Og det her med at kunne
gå ind og tildele dem de her point i spillet. Jamen det endte så med at det var
en anden i teamet der fik sat sig ind i det. Og så fik jeg heller ikke det ind
under huden eller hvad skal man sige. Men optimalt set, så skulle jeg have
været mere inde i spillet. Så havde jeg måske også kunne udnytte det mere,
tror jeg. Så for at. Ja jeg kunne bruge det, men jeg ville kunne bruge det
bedre, hvis jeg havde været mere inde i spillet. Og det var min computer så
heller ikke selv til. Så der var nogle. Og så var der nogle praktiske ting i. Der
var nogle frustrationer undervejs i forhold til nogle computere der ikke var
gode nok. Og der var nogle specielle elever der hele tiden var ramt, af at når
de så loggede ind så var deres spil der så ikke og så skulle de have nyt login. Ej
jamen så vidt jeg husker det, så var der noget med at det var vigtigt at de blev
logget ind i en bestemt rækkefølge eller så var der en der ikke var der. Så der
var nogle dumme udfordringer undervejs

15.45 Inter
A3

Var det noget du kunne løse eller tilkaldte du hjælpe eller hvordan
Nej [til det første spørgsmål]. Noget af det lærte jeg at løse hen af vejen,
andre gange måtte vi have fat i en anden computer og ellers så have fat i
nogen der vidste mere om det end mig.
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Inter

Var det noget du sådan brugte meget tid på i den tid i spillede computerspil
eller i forløbet. Var det noget du sådan synes der fyldte?

16.10 A3

Ja. Åh det er ved at være lang tid siden nu. Men ja det var noget der fyldte,
specielt fordi det altid var nogle bestemte børn der altid var ramt eller
grupper. Så den der tid de jo så havde at spille i, den var måske ikke. Altså,
halvdelen af deres spilletid kunne jo måske godt forsvinde med tekniske
problemer. Og så. Der var også nogle børn, for hvem det blev for meget. De
blev træt af det pga. de der udfordringer der var. Jo det var der, nu du siger
det? Jamen nogen ting glemmer man jo sådan lidt bagefter. Men det er
rigtigt, det var faktisk grunden til at der var nogen af børnene der blev træt af
det. Og de udfordringer havde vi så slet ikke da vi gik over i småspillene. Der
var det noget andet.

16.55 Inter

Var der måske så omvendt nogle tidspunkter hvor du synes, ’at det her det er
bare fedt’ eller det lykkedes eller nu kører det bare der ud af. Hvor du tænkte
’at det her det fungerer virkelig godt, det kan jeg virkelig godt lide ved
metoderne’. Dig i flow

17.20 A3

Ja, nu skal jeg lige tænke. Øhm. Umildbart, så tror jeg egentlig at jeg havde de
største succesoplevelser med småspillene. Der var også nogle udfordringer
undervejs, hvor man synes at, der skulle de udover at lave anmeldelsen ind og
videreudvikle det her spil og lave det til et multiplayerspil eller finde på nogle
andre ting og der kom en udfordring med at de ligesom stjal ideer fra
hinanden. Men der var også, og de fik også frit spil på en eller anden måde, så
jeg synes også, at det er enormt kreativt. Og der tilslut, hvor de skulle slutte af
med at præsentere det for alle forældrene og Stine og Tore kom som
dommere. Der havde vi den mest mystiske oplevelse med, at vi to
dansklærere der stod der og som havde stået og hørt de her børn. Vi
vurderede jo meget de her børn ud fra deres fremlæggelser, så hvor godt de
egentlig proformede ud fra hvor vant til de er til at stå foran flokken, og hvor
pæne og strukturerede deres slides show har været. Så da vi går ned på
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lærerværelset, hvor jeg er lidt frustreret, da den ene klasse har faktisk været
bedre til at lave fremlæggelser, eller de har gjort det i længere tid, så de har
lidt mere erfaring med det. Og det synes jeg godt at jeg kunne mærke på dem
dernede. Så jeg går ned, da vi skal ned og vorterne, og er lidt frustreret, fordi
jeg tænker ’åh øv altså, når vi kom for sent i gang med at øve fremlæggelser’.
Men så var det nogle helt andre elementer Tore havde lagt mærke til og nogle
helt tredje elementer som Stine havde lagt mærke til. Hvor jeg tænker, at de
lagde jo mærke til en kreativitet og innovation. Hvem havde virkelig ny tænkt
noget som ikke tidligere eller allerede er set på markedet. Det ved jeg jo ikke
noget om. Der var det enormt fedt at have Tore og Stine med, så man havde
nogle helt andre øjne. Og enormt tankevækkende, for ja, hvad er det egentlig
lige at vi bedømmer vores børn på i dagligdagen. At nogle gange så kommer vi
måske til at fremelske de forkerte egenskaber eller belønne de forkerte ting
nogen gange. Der var specielt en, som vi havde været frustreret over
undervejs og der havde været fravejrende og de havde ikke fået uddybet det
de havde lavet nok undervejs. Så deres slideshow viste ikke ordentlig hvad de
havde, men det var en af dem som Tore han fremhævede, for som han sagde
’det der, det er bare ikke set før’. ’når’. Men de skal altså ikke vinde, for de
har altså ikke lavet nok. Så det var lidt sjovt. Og jeg tænker også at der var
nogle faglige ting, som man virkelig kunne reflektere over. Hvor vi var lidt høje
bagefter, hvor det havde været fedt og været godt, de havde virkelig knoklet
på og været motiverede. Men ja, nu skal vi lige holde pause lidt
20.26

Optagelse slutter

Del 2

Tid

Hvem

00.00 A3
Inter

Tale
Hvor kom vi til
Ja, hvor kom vi til. Jeg tror faktisk det passede udmærket. For jeg tror faktisk
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at jeg skulle til at stille et lidt nyt spørgsmål. Jeg kan ikke lige huske hvor vi
kom fra, men jeg stiller lige et lidt nyt spørgsmål. Jeg tænkte faktisk på, var
der noget du sådan følte der hjalp dig, enten noget du måske har lavet i din
fritid eller i undervisningen. ’hvor du sådan tænkte det var fedt jeg lige kunne
trække på det’. Om det var i forhold til klassespillet eller computerspillet. Det
er egentlig lige meget.
00.30 A3

Altså. Kva det at jeg har tre børn, så har de jo selv været inde, blandet andet
det med småspillene, ikke fordi at jeg kendte småspillene, men jeg var måske
lidt mere bekendt med tingene derinde end min kollega var, som ikke lige
havde været derinde. Ja, det ved jeg ikke. Så jeg tror, nogle begreber og nogle
udtryk, som gjorde at man måske ikke følte at det var helt nyt land. Men da vi
sluttede så tænkte jeg, jamen det her med at tage fat i spil, det er jo faktisk
ikke anderledes end at tage fat i en tekst eller en kortfilm eller et eller andet.
Det er jo bare en udtryksform man skal forholde sig til og vurdere, alt
afhængig af hvad det er for en danskfaglig opgave. Men hvis man fx laver
anmeldelser af det, så er det jo ikke anderledes at lave en anmeldelse af det
end af en film. Og så tænker jeg at netop det der med, at spil fanger dem
bare. Det er lidt mere motiverende. Så lidt på den ene side var der noget jeg
kunne bruge og så lidt tænker jeg på den anden side, så var der alligevel ikke.
Jeg endte bare med at tænke, at det her er jo ikke anderledes end hvis det
havde været en kort film. Som også var meget motiverende for børnene.
Svarrede det på dit spørgsmål

01.50 Inter

Ja det gjorde det. Jo jeg tænkte på, nu når du lige siger, det her med at kende
nogle begreber, hvordan synes du det her med i klassespillet der er der
mange ’on time’ ’crit’ og man bruger enten lidt nogle spilbegreber eller nogle
engelske termer, hvordan synes du det var eller fungerede.

02.15 A3

Jeg tænkte over at det var nemmere for børnene at tage ind end det var for
mig, fordi de nok er vant til det fra spillene af. Så nogle af de der begreber var
lidt sværere for mig end de var fra børnene. Men jeg kan sagtens se det der
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med at man gør det til sådan lidt mere spilmæssigt, at det ændrer fokus lidt
på en eller anden måde. Det skjuler det lidt for børnene, så det kan jeg godt
se nogle fordele ved.
02.50 Inter

Jeg har tænkt, lidt sådan inden når Tore og Stine har fortalt om det her
projekt. Så er der sådan et begreb som ’retfærdighed’ eller ’fair’ kommet op i
mig. Både når man som lærer står og skal give de her streger og når elever,
hvordan reagerer de på det. Om det er noget man sådan tænker over, eller,
du var sådan lidt inde på det før

03.15 A3

Jamen jeg tænker egentlig. At det var det der var mit dilemma til at starte
med og hvor jeg tænker at i forløbet var jeg lidt presset pga. tiden. Så der
kunne jeg ikke ligge alle mulige samtaler indover det her. Men jeg tænker i
virkeligheden ligger det meget op af hvad vi praktiserer til dagligt. At vi
snakker meget med børnene om at der er forskellige krav til jer og jeg
forlanger noget forskelligt af jer. Og altså skal det jo også være nogle
forskellige ting der udløser det, så der skal måske mere til for E1 end der skal
for E2 fx. Fordi at det er så meget nemmere for hende at række hånden op.
Det er også så meget nemmere for hende at opføre sig ordentlig eller i den
dur. Så derfor tænker jeg ikke at det er dumt at have med børnene. Jeg
tænker heller ikke at det er uretfærdigt, men jeg tænker at det er
altafgørende at man har haft en diskussion med børnene. Og løbende har
brug for og tid til at lave den der, for så kan de sagtens forstå det

04.10 Inter

Var det noget. Altså tog du snakken med børnene og hvordan reagerede de
på det da i brugte det, var der nogle kommentarer fra dem af i forhold til det.

A3

Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror der har været nogle
kommentarer og jeg tror jeg har brugt lidt tid på det, men ikke

Inter

Ikke noget der fyldte [nej]. En anden ting. Lavede I de ting man blev bedømt
på om i løbet af tiden
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A3

Nej, det gjorde vi ikke. Altså, fra den første periode til den anden periode. Nej
det gjorde vi ikke i dansk, fordi at vi stadigvæk synes at det var det der var det
vigtigste. Så nej, det gjorde vi ikke. Eller nej, jeg er lidt usikker på om vi
tilføjede en mere, men det tror jeg ikke vi gjorde. Vi snakkede lidt om, om vi
skulle tilføje en mere, men det tror jeg ikke vi endte med at gøre.

05.05 Inter

Blev de ved med at være lige interessante eller lige nemme at huske eller ikke
at huske. Eller hvad skal man sige sådan, både for dig og for børnene. Kunne
du mærke om der var en ændring i måden du brugte dem på i løbet af tiden

05.20 A3

Jeg tror faktisk at jeg var meget mere fokuseret på at bruge dem i starten,
fordi da vi kom til det der med de småspil, så kom de egentlig til at arbejde
meget i grupperne og de blev egentlig meget selvkørende. Så på en eller
anden måde så gjorde det, at det sidste forløb det var på en eller anden måde
bare anderledes. Fordi det var meget mere gruppearbejde og nogle af de
opgaver der lå før var egentlig individuelle, men relateret til gruppen. Så jeg
tror egentlig ikke at jeg brugte klassespillet helt så meget i den næste periode.
Det gjorde jeg ikke. Så jeg tænker også, at der er perioder hvor det er mere
aktuelt end andre. Jo mere man laver individuelt og klasse hensigtsmæssigt, jo
nemmere bliver det også, ikke dermed sagt at de ikke skal belønnes for godt
gruppe arbejde, men det var bare lidt svære.

06.15 Inter

Jeg tænkte på, sådan kollegamæssigt, sparringmæssigt, brugte du der af dine
kollegaer eller brugte du ikke.

06.25 A3

I den første del, hvor vi både i dansk og matematik brugte Torchlight, der
brugte vi meget hinanden hele teamet, alle fire personer, også dansk og
matematiklærer mere, fordi det var det samme spil. Men der efter så kørte vi
jo to helt forskellige veje og så var det mig og min kollega, dansklæreren i den
anden klasse, der kørte et parallelt forløb. Der røg. Der havde jeg slet ikke styr
på hvad de lavede i matematik. Så det var dansklæreren jeg sparrede med
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Inter
07.00 A3

Hvordan oplevede du det at have en at sparre med?
Jamen det er jeg vant til. Det gør vi altid. Så det er egentlig uanset om det har
været GBL eller om det har været noveller. Så kører vi meget parallelt.

Inter

Hvordan med ledelsen på skolen, har du synes der har været noget hvor du
synes de har været gode til at støtte jer eller hvor de måske godt kunne gave
bakket jer lidt mere op eller hvor de.

07.35 A3

Øh. Ledelsen det er jo så både leder og viseskoleleder. Og jeg oplever, at der
var rigtig meget opbakning til projektet som sådan og der var kursusdage vi
var ude til før og efter. Og det var bare afsted med jer og så er der vikarer på
og vi skulle slet ikke spekulere på noget som helst. Så jeg tænker at det er
rigtig stor opbakning, det der med at man slet ikke skal til at tænke på noget
som helst. Der var rigtig stor opbakning. Vi oplevede jo så desværre lidt, at vi
ikke helt fik de maskiner vi havde forventet at vi skulle have, hvor man kan
sige, at det havde gjort det lidt nemmere hvis de havde siddet med ens
maskiner. Så lige på det område der oplevede jeg måske ikke helt den
opbakning. Der var vi lidt frustreret.

Inter

Øh. Jo. Jeg tænkte på, har du brugt det igen siden?

A3

Nej, det har jeg ikke, men jeg kommer til at gøre det. Både det her med at
bruge spil i undervisningen, det er absolut ikke sidste gang jeg gør det. Og
klassespillet det har vi snakket om flere gange, at det skal vi have
introduceret, for børnene vil det rigtig gerne

08.40 Inter
A3

Har de spurgt efter det?
Jamen det har de. Måske I en lidt anden form. Fordi vi kalder det muffins
ordningen. En bradepande der skal fyldes muffins i og så skal vi sammen have
fundet ud af. Vi har snakket lidt om det, vi har bare ikke fået det udført i
praksis og vi har nakket med børnene om, hvad er det så for nogle ting, der
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ligesom skal udløse en muffin. Vi er ikke kommet i gang med det endnu.
09.10 Inter

Så I overvejer når I skal i gang med det, at det skal være noget hvor eleverne
de skal være medbestemmere i.

A3

Ja, i nogle af tingene

Inter

Når der skal gives point

A3

Nej, ikke når der skal gives point

Inter

Nej, jeg mener kategorierne

09.20 A3

Ja i kategorierne, i noget af det.

Inter

Et mix

A3

Ja, de skal være medbestemmende.

Inter

Hvad er det der gør at du tænker at du gerne vil bruge det igen? Altså ved
begge

A3

Jamen det virker. Det virker og børnene vil gerne bruge det igen. Børnene er
motiverede for det. De vil gerne belønnes når det er at de gør noget godt.

09.50 Inter
A3

Fedt. Jeg tror faktisk at vi er ved at være der. Jeg har vidst ikke mere.
Jeg sad lige og tænkte på det her med at vi på vores skole, nu kalder vi det
medledende, men at vi er selvstyrende i den grad vi er. Har jo også gjort nogle
ting meget nemmere i det her forløb end fx den skole vi var på kursus med fra
Skole B, hvor jeg kunne forstå at der var ikke noget samarbejde mellem 5. og
6. klasse som var med dernede. De var ikke i team på samme måde, og de
kunne ikke bare flytte timerne rundt på samme måde. Men det er jo en måde
skolen er struktureret sammen på, men selvfølgelig er det også noget der
kommer fra ledelsen side. Men jeg tænker det har gjort nogen af vilkårene
nemmere for os. Jeg kunne høre at de skulle til at booke EDB lokaler og det

206

hele var hængt op på om de kunne være i de EDB lokaler når de skulle osv.
Hvor vi ligesom bare havde dem, når vi havde lyst. Så lige i forhold til det der
med, har du opbakning i ledelsen, ja men det er jo ikke kun i det her forløb,
det er jo generelt måden tingene kører på. På de der kursusdage, så tænkte
jeg ’hold da op, det er et koordineringsarbejde uden lige’. Jamen der kunne vi
jo meget nemmere sige ’jamen fint nok, er du færdig med den, så spiller du
bare’. Ikke, så vi kunne godt bruge det, som sådan en belønning. Ikke, vi
havde perioder hvor de skulle spille, men vi kunne også ind i mellem når der
opstod et hul sige, ’jamen I må gerne spille Torchlight’. Så jeg tænker at det er
lidt en forudsætning for at man kan bruge det ordenligt. Ikke at man ikke kan
bruge det hvis ikke man har ordenlige computere, det gør det bare noget
nemmere.
Inter

Hvordan egentlig, nu sagde du, at du gerne ville bruge småspil igen, og ikke nu
lige Torchlight, men så noget andet.

11.39 A3
Inter

Ja, men nogle af spillene krævede bare at du havde et abonnement til det
Og det er det der er den primære faktor for at du tænker at de småspil sådan
er nemmere
Ja det tror jeg. Det er nemmere lige hurtigt at gå til. Men jeg tænker så også
igen at der er nogle andre dimensioner du så ikke lige får med der fx
afhængighed og samarbejdet, den får du ikke med. Og der er ingen tvivl om at
det fik de ved Torchlight. Og fedt at se hvordan eleverne på tværs, at de
accepterede hinanden og hinandens færdigheder. Så nogle elever der havde
meget overskud, sagtens kunne gå rundt og hjælpe andre. Så der var nogle
gevinster ved det der samarbejde perspektiv der var i Torchlight. Så det er to
helt forskellige ting tænker jeg, selvom begge ting er spil, ikke.

12.30 Inter
A3

Har du overvejet progressbar og portalopgaver og de der?
Nej, men de lykkedes jo heller ikke helt for mig. Så det er ikke lige sådan det
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jeg tyer til. Jeg tænker det der med progressbar. Dybest set så vil jeg jo gerne,
for jeg ved jo godt at jeg nok ikke altid er den mest struktureret og jeg ved
også at her det næste stykke tid skal vi arbejde med noveller og et eller andet
sted, så ved jeg jo godt hvad forløbet det er. Men i det at jeg ligesom skal
have det ned på papir, så bliver det også bare meget mere bindende. Det kan
selvfølgelig være en fordel, men det kan også være en ulempe. Men jeg synes
i hverdagen at vi har så meget. For så skal vi for resten også til koncert og så
skal vi noget andet. Jeg synes det er svært at holde. Så jeg kan se fordele med
den, men jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den igen.

13.39

Inter

Er der andet du har eller som du lige tænker?

A3

Nej det tror jeg ikke

Inter

Nej, jamen så fedt og tak
Optagelsen slutter
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Bilag 8 – Interview med B1 (07.10.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem interviewet, indimellem med ’ja’ når informanten
fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har betydning i forhold
til analysens fokus.
Tid

Hvem

00.00 Inter

Tale
Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide, men glemmer
dog denne gang at fortælle at alt anonymiseres

00.40 Inter

Ja, men vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg ved jo godt nok
lidt i forvejen, men det er rart nok sådan lige

00.53 B1

Jo, jamen jeg hedder B1, øh og jeg er lærer her på skole B hvor jeg underviser
7. B i matematik og øh de har været med i det her ’sæt skolen i spil’ forløb. Og
derfra har jeg så valgt, og også på opfordring fra eleverne valgt, at videreføre
den del af spillet der hedder klassespillet i den daglige undervisning

01.20 Inter

Ja, vil du prøve at beskrive lidt hvordan du har brugt det? Altså klassepillet

01.25 B1

Ja, jamen helt enkelt, så er det jo sådan et, som Tore og Stine sagde med et
glimt i øjet, sådan lidt et klikker træningsprogram for eleverne. Hvor der
hænger et lamineret A3 opslag oppe i klassen på en opslagstavle, hvor jeg så
har foruddefineret nogle ting, som jeg har involveret eleverne i, som vi faktisk
godt alle sammen kunne tænke os at øve os på, eller eleverne skal øve sig på,
for at det bliver et bedre sted at være i klassen. Rent praktisk fungerer det så
sådan at man kan få en streg, hvis man gør eller opfører sig efter en af de her
ting som der er valgt ud og hele pointen er så at der er fokus på det positive.
Så derfor kan man heller ikke fjerne en streg igen. For at det så ikke bliver for
uoverskueligt, så er det så delt i tre forskellige ting, og den her gang er det at
’være klar til timen’ og så er det at ’deltage i undervisningen’ og så er det at
’der er ryddet op’ både sådan lidt mere generelt, men også sådan på ens plads
og det kan udløse en streg. Og i første omgang startede jeg så op med det her
med at være klar til timen. Ved at jeg simpelthen kommer ind, når timen
starter, og så tager jeg en kigger rundt, og er man klar til timen, så viser man
mig det ved at sidde klar og kigge op på mig og have orden på sine ting og
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måske have fundet sine matematik bøger frem allerede, men overordnet vise
at nu er jeg faktisk klar til matematik og så får man en streg. Og der er
selvfølgelig nogen det virker bedre på end andre, men sådan generelt, så
virker det meget bedre end at komme ind af døren og så og råbe og skrige af
dem at nu skal de dælme være stille og nu skal de finde deres pladser. Der
bliver helt automatisk fokus på den der røde tusch jeg nu sætter de der
streger med, så det er ret fedt. Så har jeg så valgt efter noget tid at gå videre
og så sige, uden at de ved det egentlig, så, fordi der er det her fokus på den
røde pind, så kommer det helt automatisk når jeg begynder at tage den her
røde pind frem. Jamen så kan jeg godt have valgt at sige ’jamen i dag der
tjekker jeg for oprydning’. Og så får man altså kun en streg hvis der er ryddet
op på ens plads og så det der med at deltage i timen, det foregår jo så
undervejs. Jamen hvis der lige er en der byder ind med noget fedt, jamen så
kan man lige hente tuschen og sige ’det var mega fedt, du lige bød ind med
det der’ og det virker især på nogen af dem der ellers ikke byder ind med så
meget, er i hvert fald min oplevelse af det. Så er der så to der er udenfor
kategori. Tore og Stine brugte gaming sprog til dem. Den ene kategori hedder
critical hit og den anden hedder execute og de dækker så i forhold til gaming
sproget, der er der sådan taksonomier, et critical hit er et ekstra godt og et
execute er noget man gennemfører, den er jo sådan den bedste kategori og
det var der faktisk en del af eleverne, især drengene, der godt forstod, men
der var også en del af eleverne, som der gerne ville have at det blev
omformuleret, når da det jo ikke havde sammenhæng til gaming i den her
omgang. Så de heder ’godt’ og ’super godt’ og så får man så to streger for
godt og tre streger for super godt. Det er så fx et eller andet tilfældigt, det kan
være en elev der byder ind med et eller andet fuldstændig uventet eller en
elev der siger ’uh det er godt nok ikke lige min tur til at tage kantine vagten,
men der var lige en der var syg, så jeg hopper lige ned og giver en hånd med’,
det kan være en der lige hjælper med at give en hånd med hvis der er noget
som er blevet væk eller har været god til at trøste en hvis der var en konflikt i
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pausen, eller hvad ved jeg. Og det er med dem sådan at de skal ikke bruges
for tit, men det er sådan til lidt mere særlige omstændigheder, som falder
uden for de tre kategorier. Ja, det var sådan det
06.00 Inter
B1

Ja, lavede du nogen ændringer, sådan fra første til anden gang du brugte det?
Øh i forhold til første gang var de jo sat i nogle faste grupper ved nogle faste
borde, for det har faktisk været lidt en udfordring, fordi nu flytter vi rundt, så
de får nye pladser hver 14.dag, og det gør det helt klart nemmere at de sidder
ved de her faste borde. Så jeg tænkte egentlig at jeg kunne være smart og
lave, med lærerens tyggegummi, og så lave deres navne så de kunne flyttes,
men det bliver også bare alt for uoverskueligt. Så det er svært at overskue når
de nu har fået nye pladser, og hvor sidder de så rent faktisk henne på den her
tavle i forhold til hvor de sidder fysisk placeret i virkeligheden, når man nu
skal give de her streger. Der var det meget mere overskueligt i første omgang,
da vi kørte sæt skolen i spil, at få sat de der streger, altså det tager jo ingen tid
i forhold til. Og lad mig se hvad ændrede jeg ellers

07.05 Inter

Øh, står de det samme sted, bare lige for at se om jeg har forstået det
ordenligt. Har de så endt med bare at beholde den samme plads på sedlen, så
nu ved du hvor de er henne på sedlen

B1

Ja, de har samme plads på sedlen, men det er stadigvæk uoverskueligt, når de
så flytter fysisk plads hver 14.dag. ’Han har ryddet op på sit bord, nej, han sad
der i sidste uge’. Der er det altså en fordel at de sidder, når man kører det her
system, at de sidder ved faste grupper i hvert fald, og der havde vi så også
muligheden og den har jeg så også fjernet i forhold til anden omgang. Der
havde man muligheden for at give en streg til et bord og en streg der så
gælder for antallet af personer der så sidder ved bordet hvis de nu alle
sammen sidder og er klar til timen. Der kunne man så i stedet for at sætte en
fire-fem streger, bare sætte en enkelt streg. Så helt klart det er også blevet
lidt vanskeligere i anden omgang. Øhm, ja, jeg havde det også med i
slutningen af sæt skolen i spil, men vi lavede det at der var en klassekasse, for
bl.a. at øge den der fællesskabsfølelse der er omkring det her, at man så kan
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donere sine streger til klasseklassen. Altså man kan simpelthen sige, at jeg vil
gerne af med fem streger og så putte dem ned i klassekassen. Og så kunne de
så veksle dem til et eller andet fælles. Hvor der både er mugligheden for det
fællessammenhold, men hvor der også er mulighed for at bruge sine egne
streger individuelt til fx ti minutters lufter eller hvad ved jeg. Det sådan måske
lidt tankevækkende det er at i starten da vi startede med sæt skolen i spil, da
var det sådan meget individuelt, de ville egentlig gerne bruge deres streger på
10 minutters luft eller hvad ved jeg, at de var nogen stykker der kunne gå ud
og spille fodbold eller sådan et eller andet. Men det har jeg faktisk ikke
oplevet indtil videre at der er nogen der vil bruge deres streger på endnu, da
vi har kørt det her i år. Øh fordi der netop helt automatisk er den her
fællesskabsfølelse at vi sparer faktisk steger op sammen på klassen til at tage
på en klasse tur eller nogen af de der andre store ting som vi så har på
prislisten. Meningen, det fik jeg jo ikke lige med i det første, men meningen er
at man kan veksle de her streger, som man jo basalt set har fået for egentlig
at gøre som jeg forventer man skal, til et eller andet, hvad det så kan være, er
10 minutters lufter eller ud at spille rundboldt eller ud og spille fodbold eller
ned i gymnastiksalen, eller klasseture. Jeg tror også vi har en film oppe i PLC
eller en lege time på prislisten den her gang. Så man egentlig bliver belønnet
for den gode opførsel
09.50 Inter

Når de har kunnet indløse pointene, har det så været faste tidspunkter de har
kunnet det på eller har det bare været når de har spurgt eller hvordan har det
fungeret?

B1

Jamen i starten i sæt skolen i spil, da var det når de spurgte. ’Jeg har ti streger,
dem vil jeg godt veksle til ti minutters lufter’. Sådan midt i matematik timen,
jamen så sagde jeg værsgo. Der har jeg egentlig været sådan meget loose
omkring det, men man kunne sagtens også aftale nogle rammer for det, fx i
den her time kan man indløse sine streger, og det kunne jeg måske gøre
noget mere ud af at tale om, hvis jeg sådan skulle have lidt selv indsigt. Men
jeg tror egentligt at det jeg forventer af dem, er at de sparrer op til nogen af
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de her store ting, som klasseturen eller et eller andet som. Lige netop den her
klasse har også været meget udfordret i forhold til trivsel og det sociale
sammenhold. De får rigtig meget ud af at tage på de her ture sammen og
have det sammenhold omkring det. Ja
10.50 Inter

Er der noget i det du synes der sådan har været udfordrende eller svært eller
hæmmet dig eller noget du sådan synes der har været lidt

B1

Hmm, hvad tænker du konkret?

Inter

Når du har brugt spillet i klassen, altså klassespillet, er der noget du sådan, øh
ja, har været svært når du var der og skulle bruge det?

B1

Øh det er svært ofte lige at fange den i situationen og så lige få den med. Og
det er jo noget i det som er vigtigt, for netop lige at markere, helt tydeligt,
jamen det er god opførsel, det er super fedt gjort eller lige få den der med og
det er dælme svært lige at få den med lige i nuet når man står der i en
undervisning alene med 22 elever, der også skal fungere samtidig. Det er helt
klart en udfordring imens timen er i gang. Og så det nemme, det er det der
med at starte timen op med oprydning eller klar til timen. Øh så den vej
igennem tænker jeg at det er den største udfordring. Lige at huske sig selv på
at man skal bruge det undervejs

11.55 Inter

Ja, øh, hvordan med computerspillet, hvordan har det, hvordan har i brugt
det, hvordan fungerede det? Eller brugte i det eller sådan?

B1

Jamen vi spillede jo det der hedder Torchlight 2, øh i forbindelse med den
metode som Tore og Stine har lavet i forbindelse med sæt skolen i spil, eller
det ved jeg faktisk ikke om metoden heder det også eller. Når. Du ved hvad
jeg mener [ja svarer interviewer og der grines kort]. Og øh, jeg skal lige høre
om jeg har forstået dig rigtigt. Om vi brugte klassespillet og computerspillet
samtidigt eller bare hvordan?

12.20 Inter
B1

Bare hvordan i brugte computerspillet?
Jamen der var det jo sådan at de føromtalte faste grupper de var i, havde vi
inddelt, B2 som var dansklærer sidste år og jeg, medhenblik på at der skulle
være en gruppe dynamik der fungerede og som kunne inkludere og rumme
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alle. Og hvor vi tænkte at det her det kan godt fungere med den her gruppe af
elever, fordi at fokusset netop var på at samarbejde i spillet verden. Og helt
konkret så havde de jo de fastepladser fysisk i klassen og som vi så overførte
til EDB lokalet, så de havde faste pladser deroppe. Og så vidste de, at når de
sad deroppe, så skulle de fungere som den her gruppe og at målet var at
samarbejde omkring nogle Quest eller opgaver. Som sådan en to-siddet del.
Der var både et hvor fokus var på at spille og samarbejde, da de skulle spille
på elitemode, og altså den sværeste mode, for at man ligesom ikke bare
kunne rende foran og give los, men man lod dem derfor være nødt til at vente
på hinanden og til at samarbejde. Og de opdagede ret hurtigt at man fik noget
ud af at samarbejde og dele penge og våben og potions med hinanden. Måske
lave en strategi for hvordan griber vi det her an og udfylde de forskellige
roller, som de også havde inddelt i forhold til at være tank og healer og crowd
control og damage healer. Hvis man var healer, så nyttede det jo ikke noget at
man bare løb forrest og tog imod alle tæskene. Øh og så var det jo så en
todeling af det, ved at de gerne skulle opleve at de skulle samarbejde i det her
virtuelle miljø, men også at når man spillede, så fik man måske øjnene op for
at nogen af de faglige ting der var omkring det, og når man så lavede de
faglige ting, jamen så kunne man koble det tilbage til det at man så blev bedre
til at spille. Det gjorde vi så gennem forskellige opgaver de skulle løse
undervejs. Nogen hvor de undervejs i forløbet eller i spillet var nødt til at
stoppe op og lave en opgave, og jeg brugte meget den tilgang til det, jamen
de skulle faktisk spille mens de lavede opgaverne. Hvor jeg så udformede de
har portal opgaver, som de hed, i forhold til jamen hvis vi arbejde med
statistik i matematik, jamen så havde jeg lavet en opgave der hed at de skulle
gå gennem en dungeon, og hele gruppen skulle så sørge for individuelt at
notere alle deres drops ned af og hvad de fik af guldstykker, og så havde man
jo egentlig en række observationer, som de bagefter først individuelt kunne
regne på og bagefter sammen regne ud på gennemsnittet i gruppen og finde
typetallet og frekvens og så videre. Så de opdagede ikke på den måde at de
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havde matematik, fordi der var den spildel ind over. Men samtidig så fik de en
bedre forståelse for de matematiske begreber omkring statistik ved at spille
det, fordi det netop var noget de kunne relatere til i deres hverdag og vi
havde under forløbet en 8.klasse der havde om statistik og helt klassisk kom
ind og spurgte ’hvor mange søskende havde i herinde’. Og så skulle de jo så
tilbage til klassen og regne på det, hvor, den var meget nemmere for dem at
fange, jamen observationer det kunne de jo sagtens relatere til, det er det
guld jeg samler op. Og i det gennemsnitlige der skal jeg jo så finde ud af hvor
meget guld jeg så, hvis jeg ligger dem allesammen sammen og dividerer med
antallet, hvor mange af de her drops som gennemsnitligt har været, så får jeg
så en gennemsnitlig guldbunke. Og den vej får jeg så en gennemsnitlig
guldbunke, og den vej synes jeg så at det var fedt at kunne relatere til noget
de ligesom havde interessen og motivationen for at lave. Ja
16.35 Inter

Kunne du mærke det også på eleverne at det fangede. Altså i praksis synes du
at den intention der var med at bruge spillet at det også fungerede i praksis
eller

B1

Det gjorde det helt sikkert. Vi løb ind i nogle problemer i andet spilforløb,
fordi vi valgte at fortsætte med Torchlight 2. Det kender man måske alle
sammen fra computerspil, at det er jo sjovt til en vis grænse og ret hurtigt, så
var der jo så også nogen af drengene, der fandt ud af at den udvikler konsol
som jeg brugte, den kunne de så også bruge. Og de var faktisk ret ærlige
omkring det og vi lavede en aftale omkring at øh det må i gøre derhjemme,
men det foregår ikke i gruppesamarbejdet oppe i skolen, der er det kun mig
der kan tilgå den og uddele præmier. Der var de så ærlige nogle af dem og
sige, ’okay, jeg har faktisk gået 5 levels op. Jeg går lige ind og indstiller mig
tilbage igen’. Så det var faktisk ret fedt, det havde så bare den indvirkning, at
de drenge som der spillede derhjemme, de havde jo så pløjet hele spillet
igennem inden spil forløb to. Alle spillets acts osv. Og så fik det jo den der
kedelige karakter, hvor jeg snakkede med Tore om, hvordan man så kunne
gøre, når der sad en i gruppen ud af fire der sidder ’jamen jeg har levet det
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her, jeg gider faktisk ikke gøre det igen’. Hvor han [Tore] snakkede om at det
var det meget vigtigt at få fat på, jamen hvad er det der gør at det er kedeligt
og der arbejde vi så med at der skulle han [eleverne der synes det er kedeligt]
så udfordre sig selv på andre områder. Jamen for det første bare at gå ind i
det her, som en skal opgave og så også udfordre på andre måder og prøve at
tage sin rolle mere seriøs. Og prøve at tænke mere i hvordan man byggede sin
skill tree op og måske kunne man blive enige om på gruppen at man startede
helt forfra. Og havde nogle mere klare definitioner på hvad er min rolle i det
her osv. Og det virkede også nogenlunde, men mange af dem gik lidt døde
under anden spilforløb. Simpelthen fordi at man havde været igennem meget
af det. Men men, for lige at vende tilbage til motivationen, så havde jeg en af
de der portal opgaver jeg havde lavet. Igennem den udvikler konsol jeg havde,
der havde jeg muligheden for at give belønninger, og så hvordan det rent
faktisk kunne påvirke deres motivation i det til at lave matematikken. Der
havde jeg lavet et opgavesæt, der relaterede sig til den class man nu havde
valgt i spillet og der havde jeg så differentieret ud fra tre niveauer, som jeg
skulle i gennem det hele og at jeg havde de og de forventninger til det niveau
og nogle andre til et lidt højere niveau, og et tredje til det højeste niveau.
Hvor jeg så havde stillet på første side, jamen opgaven er det og det og du
skal løse det jeg forventer her i den her spille session i forhold til din class,
men hvis kan lave alle opgaver i den her session for dit niveau, altså alle fire
classes, så indkasserer du 10.000stykker guld og et våben efter eget valg. Og
der oplevede jeg faktisk at alle, ikke alle, der var en ud af 22, som faktisk jo
præsterede at lave, i forhold til deres eget niveau, at lave 400 % af hvad jeg
forventede af dem rent matematisk. Så det var ret fedt, og netop brugte det
her som jo var ingenting og som tog mig. Tre tast på computeren at få frem til
dem. Så det var lidt sjovt også at opleve det og hvor meget det kan gøre med
de her pixels på computerskærmen, i forhold til motivationsfaktoren.
20.30 Inter

Hold da op, ja det må man sige. Øhm. Nu skal jeg lige se. Nej, jeg tænkte på
med computer spillet, har du overvejet om det skulle bruges igen senere?
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Eller hvordan? Og hvorfor, hvorfor ikke?
B1

Jamen jeg har jo selv, sådan lidt en baggrund som pensioneret gamer, jeg har
ikke rigtig tid til det mere. Det finder man jo ud af på et eller andet tidspunkt.
Og øh jeg synes det er fedt at arbejde med og jeg kunne rigtig godt tænke
mig, på et tidspunkt, at køre noget valghold med det. Det skal nok helst være
med de store elever, men der kan jeg jo blive gjort til skamme, jeg havde også
en forud indtagelse om at pigerne ikke ville bide på det her, men det blev
gjort helt til skamme. Men og køre med det på nogle valghold. Men nok ikke
med Torchlight 2, i hvert fald ikke med de samme elever, så skulle det være et
nyt hold der ikke kendte det og så skulle man starte forfra. Og max de her tre
uger pr spil af gangen, tror jeg, for at de ikke netop mister motivationen for
det. Så helt klart noget jeg godt kunne tænke mig. Problemet er bare tiden, ja.

21.40 Inter
B1

En evig hæmsko næsten, hvis man må sige det sådan
Tid og økonomi er desværre ofte, men det ville være fedt hvis man havde
ubegrænsede midler i forhold til IT. Og kunne få tiden. Tiden kunne måske så
netop gives i forhold til hvis det var et valghold, men det at forberede det er
et kæmpe stort arbejde.

22.05 Inter

Øhm ja, jeg tænkte fx med klassespillet også, var der noget hvor du tænkte at
du sådan, ja, det er så moderne med ordet flow, men hvor du følte at det her
det lykkedes, eller her var du oven på, eller du ligesom var på toppen, eller
hvad skal jeg kalde det, havde du sådan nogle succes oplevelser

B1

For mig eller for eleverne

Inter

For dig

22.25 B1

For mig. Øhm. Det var nok egentlig den der med, eller nej, i hvert fald under
det første spil forløb, hvor eleverne de gik til det her, med den motivation de
havde. Det var helt vildt, både klassespillet og så selve computerspillet og der
var også den tredje del af det, der var den der progressbar, som jeg ikke har
fortalt om endnu, der var en visualisering af hvor de var henne af i forhold til
forløbet. Hvor man skulle flytte sit navn rent fysisk på nogle A3 sider der var
sat op i enden af klassen. Så alle kunne se hvor man var henne. Og jeg synes jo
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at de præsterede langt over forventning, men jeg tror min egen sådan
fornemmelse af flow, druknede meget i IT vanskeligheder. Det var jo. Vi havde
et IT lokale der kunne køre Torchlight 2, som jo også deles med resten af
skolen, men var der lige nogen der havde slukket på en stikkontakt der, så
skulle man til at finde ud af, jamen hvor var det henne, var der nogen der
havde byttet om på nogle ledninger, så var det jo der, var der lige et
netværksdrev der ikke kunne logge på, så skulle man til at udrede det. Alle de
der tekniske ting, druknede det meget i. Så hvis det bare havde kørt, så havde
det været flow, men generelt så tænker jeg at det druknede lidt meget i det
der. Og det ved jeg også at det gjorde for mange af de andre lærer. Jeg havde
den fordel at jeg kender lidt til det og så videre og ret meget nemmere kunne
gå til det. Men de opstår jo hele tiden. Var der klumper i internettet, jamen så
blev de smidt af, og hvad gør man så. Og så kunne de ikke komme ind igen i
det spil de havde oprettet. Og ja den vej igennem. Det er sådan noget der
bare skal fungere. Ja.
24.25 Inter

Øhm var der noget sådan, ved begge metoder egentlig, som du synes der var
særlig fedt, eller som du særlig godt kunne lide. Sådan et eller andet når du

B1

Øhm. Jamen sådan den samlede. De [eleverne] havde sådan et
opgaveoversigt som de fik i starten af hvert spilforløb, som var koblet til det
her progressbar, som var koblet til, egentlig ligesom sådan et detailforløb som
jeg ville lave normalt for min undervisning. Jeg ved ikke helt om de helt
forstod det faktisk, eleverne, men min oplevelse var, at den forberedelses
tunge del, var, at når det så var overstået. Jamen, så havde jeg jo faktisk 3
ugers detailplan. Der var differentieret på tre niveauer i min undervisning,
hvor jeg opnåede i enden at alle elever havde præsteret mere end 100 % eller
100 % i forhold til de mål jeg havde sat for dem og de var helt klare og
tydelige de mål for dem og hvad for nogle ting jeg havde forventet for dem at
de skulle igennem. Så det var rigtig fedt at stå i. At man ligesom havde det når
man var kommet på den anden side af forberedelsesdelen.

25.40 Inter

Var der så på den anden side noget hvor du tænkte, ’mhh det her er jeg ikke
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så vild med’, altså både indenfor klassespillet og computerspillet. Enten noget
du måske har været skeptisk over for eller noget som da det kom i brug, i
metoden tænkte ’arg, det her brøds jeg mig ikke så meget om’
B1

Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Jeg var generel positiv omkring det. Hele
vejen igennem. Jeg havde lige den hurdle der med, som jeg snakkede om i
andet spil, med at de mistede motivationen for det. Men det er nok mere et
generelt problem med det, det er ikke noget der specielt er koblet hertil. Men
hvis eleverne mister motivationen for det. Så skal man jo forsøge at få dem op
på hesten med et igen. Det var så lidt ekstra svært, men ikke noget med, at
det ikke fungerede på den måde.

26.30 Inter

Hvordan oplevede du sådan i forhold til klassespillet at øh, ja, jeg tænker lige
sådan i forhold til begrebet retfærdighed. Og skulle være i den som lærer, øh
når man giver de her streger som lærer, eller ikke giver dem. Om det bliver
sådan lidt, hvem får dem, hvem får dem ikke. Hvordan synes du, er det noget
der har?

B1

Jamen det har jeg da godt tænkt over. Der sidder jo selvfølgelig den pæne
pige i klassen, som altid er klar til undervisning. Og som altid har en korrekt
opførsel og som altid laver sine ting og sådan noget. Og det er nok svært at
være retfærdig på den måde. Og også især at finde på noget med de der
execute eller critical hit og at de udløser noget ekstra, når man nu altid har
den der. Men vi havde jo tydeliggjort og italesat over for eleverne at man kan
ikke spørge om en streg, har man ikke fået en streg, så har man ikke fået en.
Man kan nominere andre, men man kan ikke sige hov, hvorfor fik jeg ikke en.
Der er det sådan meget diktatorisk, at der er det mig der bestemmer og det
må du lære at leve med agtigt, og det kunne jeg også godt se at, det var i
nogen situationer, i forhold til dem der rent faktisk fungerede som de skulle,
har jeg nær sagt, det var lidt uretfærdigt. Ja

27.55 Inter

Var det noget du oplevede, altså sådan, tog eleverne det til sig, da I så fortalte
dem det eller hvordan øh

B1

Jamen det tog eleverne til sig, der var ikke rigtig nogen der brokkede sig. Så
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var der selvfølgelig nogen der prøvede at komme med de der nomineringer.
’Jeg vil godt nominere ham der fordi at han havde, et eller andet, et eller
andet helt ude i skoven agtigt.
28.10 Inter
B1

Min bedste ven
Den blev brugt og prøvet, men den blev sådan ret hurtigt, ret hurtigt blev den
manet til jorden, den kom væk igen. Og så forstod de godt at sådan fungerede
den ikke.

Inter

Okay så det er ikke noget du sådan har følt at der her, ja der har påvirket dig.
Eller fået responser tilbage fra eleverne hvor du sådan. Det har været nemt
nok

28.30 B1

Det har været nemt nok at komme over. Der kommer da selvfølgelig lige en
gang i mellem en, hvorfor fik jeg ikke en streg. Øh, og jamen, der var det jo
bare at sige, jamen det er mig der bestemmer. Så lidt splittet mellem
uretfærdighed og det er sådan det er.

28.55 Inter

Fedt at det har fungeret. Hvordan synes du sådan at ledelsen på skolen har
været og har ageret i forbindelse med det. Hvad har du haft for nogen
oplevelser der?

29.05 B1

Øhm, ja men det har egentlig fungeret meget glidningsfrit, de har bakket op
omkring det og vi har fået tid til det vi skulle. Det synes jeg ikke der har været
noget omkring. Og der var før vi gik i gang overhovedet, at det duede ikke helt
i forhold til en af klasserne at de var 24 elever og der kun var 20 computere.
Så måtte der jo indkøbes 4 nye. Det var for at vi kunne være med i det her. Og
det har de bakket op om hele vejen igennem og også da vi fandt ud af at det
ikke kunne fungere igennem det trådløse netværk, jamen, da var vi nødt til at
få nogen LAN-kabler osv. Der kunne trækkes sammen til computerne der. Der
har været opbakning hele vejen rundt. Og det tænker jeg da også at der er
vigtigt at der var det. Fordi ellers så havde vi jo ikke kunne gennemføre det på
den måde. Så der har været god opbakning.

30.08 Inter

Hvordan sådan samarbejdet med kollegaerne. Har det øh, været eller
fungeret, hvordan har du oplevet sparring eller ping pong eller ikke sparring?
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B1

Jamen B2 som var dansklærer og jeg, kørte rigtig rigtig godt ping pong, altså
det var mig der fik trukket hende ind i det her. Vi blev spurgt om vi ville og B2
har jo ikke på nogen måde den computermæssige erfaring som jeg har, og slet
ikke på spil. Der er hun nærmest min modsætning. Så vi havde sådan en aftale
fra starten af om at jeg var ham der skulle sørge for alt det spil tekniske og så
kunne hun være den sure kælling, som vi jokede med. Men der har ikke været
nogen gnidninger overhovedet, og de to andre har jo så været i et andet team
om en anden klasse. Hvor vi så mødtes på de her kursusdage og der havde vi
jo så fin erfaringsudveksling og delte hvad man havde med hinanden. Jeg er
sådan af natur at hvis jeg først har lavet noget som har virket for mig, hvorfor
så ikke lægge det ud til nogen andre som så kan bruge det, og sparre tid og
kræfter ved det, uden at forvente noget til gengæld, end at man måske har
gjort nogen en tjeneste. Der har ikke været noget overhovedet. Jeg har også
været oppe og hjælpe en gang i mellem når der har været tekniske problemer
med netværket. Så gode erfaringer, også når der har været sådan det andet
syn på. Nu er jeg ikke selv så erfaren som lærer, men der har B2 så kunne
bidrage med en hel masse andet omkring det og det var ret fedt at vi havde
de her fire kursus dage omkring det. Hvor vi netop kunne dele og
erfaringsudveksle

32.10 Inter

Så den anden matematiklærer der havde den anden klasse

B1

B3?

Inter

Ja. I har slet ikke, kun brugt hinanden på kursusdagene, men ikke sådan så
meget her tilbage på skolen

B1

Ikke i dagligdagen, nej

Inter

Nej, men du har måske heller ikke følt et behov?

B1

Jeg har nok ikke haft det helt store behov og det tror jeg egentlig heller ikke
han havde, som sådan.

32.40 Inter

Jamen det er da også bare fint. Vi når simpelthen så langt B1, vi er så hurtige.
Ja. Jeg tænkte lige på her til sidst. Ellers så tror jeg ellers sådan nogenlunde du
har været omkring det meste og noget af det jeg gerne ville høre lidt om. Om
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du sådan skulle beskrive din rolle eller position eller den plads du indtager når
du er lærer og når du bruger de har forskellige, både klassespillet og
computerspillet og du inddrager de her elementer i undervisningen i forhold
til din normale undervisning. Er der så noget du synes der ændrer sig eller der
forandrer den eller synes du det minder meget om hinanden. Der er ikke
rigtig noget der bliver nyt, over inddragelsen af fx computerspillet eller
klassespillet. Det blev lidt et langt spørgsmål. Det er jeg ked af det blev så
langt
33.35 B1

Ja, nej men det skal du ikke være. Jamen i forhold til computerspillet. Så fik
man jo nærmest to roller på en gang, sådan som en slags spilstyrer, sådan
hvordan spillene forløb og fungerede, men samtidig skulle være lærer i
forhold til det rent faglige og didaktiske og pædagogiske omkring det. I
forhold til klassespillet, tænker jeg ikke så meget at det var det der var inde
over, men nærmere det at jeg var lærer, men muligheden for at komme med
nogen meget meget tydelige og selvfølgelig visuelle belønninger og
italesættelser af dem der gjorde det godt og gjorde et godt stykke arbejde. Og
det er nok også derfor at jeg har valgt at køre videre med det. Fordi at det
fungerer for mig og det fungerer også for eleverne og at skulle italesætte det
positive i stedet for at rette på det negative hele tiden. Så ja

34.40 Inter

Hov og så tænkte jeg også lige på her til sidst, hvordan med, nu havde
eleverne efterspurgt med at bruge klassespillet igen, men er der nogen af
dem der har efterspurgt med at bruge computerspil igen på en eller anden
måde eller i en eller anden sammenhæng? Altså nu måske ikke lige Torchlight,
men et eller andet andet computerspil i forbindelse med det matematiske i
skal lære

B1

Ikke at have efterspurgt det, men jeg er ret sikker på at hvis jeg kom og
præsenterede det for dem, så ville de hoppe på. Omvendt er der nogen der
faktisk fik en oplevelse af at de glemte meget af det matematikfaglige, ikke
det vi arbejde med, men det man havde været igennem med nogle andre
emner, da man skulle i gang med den almindelige undervisning bagefter. Så

222

havde de svært ved at hente, det var som om at der var gået en eller anden
computerspilsklap ned for nogen af dem. Jamen hvordan er det lige man gør
nogle af de ting vi har arbejdet med før vi gik i gang med det her. Hvilket var
lidt tanke vækkende
Inter
35.45 B1

Ja, altså sådan mere end du ellers oplever eller
Nej, det var bare. Jeg hæftede mig ved at der var en to-tre stykker der
italesatte det. At det var deres oplevelse af det. Men omvendt så kunne jeg jo
også rent faktisk se, da vi kørte nogle frivillige, eller en frivillig nationaltest og
en nationaltest senere hen og jeg gik rundt under testen. At de kunne
anvende nogle af de ting som jeg havde præsenteret dem for i spil forløbet.
Og kunne trække på viden fra. ’Hov den der med koordinatsystemet og
positionerne. Den mindede lidt om den der opgave vi lavede med Torchlight
og placeringen på kortet’. Hvilket var rigtig fedt. Ja, så det var bare. Det er
ikke fordi jeg har noget på det. Det var bare fordi de nævnt rent ordret ’at det
var som jeg glemte noget af det der andet matematik’.

36.45 Inter

Ja, jamen så tror jeg da faktisk at vi er ved at være der. Er der noget til sidst du
gerne lige vil tilføje? Eller et eller andet spørgsmål eller?

B1

Mm nej, ikke lige på stående fod. Nej jeg kan ikke lige komme på hvad det
skulle være

Inter

37.04

Så siger vi bare at det var det. Det var fedt, tak for det

Interview stopper

Noter efter interview:
Jeg gik generelt fra interviewet med en lidt dårlig mavefornemmelse. Jeg synes ikke stemningen
var blevet helt så tryk eller god som jeg gerne ville. Selvom der ikke var nogen særlige svar jeg
ønskede fra informanten, så synes jeg lidt, at informantens svar gled over i et forsvar af metoden
og det der var sket i stedet for oplevelser fra praksis. Men måske noget af det også skyldes at det
efterhånden var ved at være længe siden og de lidt korte svar på nogle spørgsmål, var måske lige
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så meget at udtryk for at informanten ikke erindrede flere detaljer, som det var et udtryk for at
informanten gerne ville sætte metoden i et bestemt lys.
Generelt snakkede informanten langsomt og tænkte en del over hvad informanten sagde i
interviewet. Om dette er noget informanten generelt gør, har jeg lidt svært ved at vurdere, da han
også ellers indimellem ellers udenfor interviewet snakkede langsomt og tydeligt i både samtaler og
i undervisningen, eller om det var på grund af den kunstige situation som interviewet giver og
generelt en usikkerhed i forhold til hvad den information han delte med mig ville blive anvendt til
– en frygt for at stille ham selv, metoden eller skolen i et dårligt lys.
Om den overordnede snak og de ikke klare praksis eksempler, kan skyldes at læreren, som set i
observationen, faktisk ikke benytter klassespillet særlig meget i praksis, og om det er derfor at
læreren slår over i generelle beskrivelser af metoden frem for praksis eksempler, kan være en
mulighed, men det er ikke sikkert.
Noter efter:
Efter at have transskriberet interviewet, synes jeg at det er blevet et fint interview og at
informanten giver mange detaljer og er god til at fortælle, samt slet ikke virker så lukket, som jeg
oplevede det i interviewet.
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Bilag 9 – Interview med C1 (d.13.10.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem hele interviewet, løbende med ’ja’ og ’hmm’ når
informanten fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har
betydning i forhold til analysens fokus.
Interviewet blev foretaget i et rum der lå op til lærerlokalet, da læreren ikke mente at der var
nogen andre lukkede lokaler. Der kom en enkelt dame ind og ud nogle gange og døren stod på
glem ind til lærerværelset, men ellers var der stille i lokalet.
Tid

Hvem

Tale

00.00 Inter

Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide

01.06 C1

Jo, jeg er matematiklærer i det der dengang var 3.x og nu er 4.x. Vi blev
præsenteret for skolerne i spil, mens de faktisk stadigvæk var i 2. klasse, hvor
vi hørte om det og var på nogen kursus på. Vi snakkede meget med holdet
bag Thorkild, Tore og Stine og en frygtelig masse mennesker. Og vi fandt så ud
af at vi ville arbejde med det spil der hedder Torchlight, der i 3.klasse, både i
dansk og matematik. Så vi var to lærer der ligesom arbejde med det. C2 deres
klasselærer hun havde dansk, og jeg ville så have dem i matematiktimerne. Vi
tænkte at vi ville prøve at bruge alle de elementer som vi blev præsenteret
for. Vi kunne jo ellers godt plukke noget af det ud, men nu tænkte vi at nu
prøver vi hele systemet af, med progressbar og klasse-afkrydsningsskemaet,
hvor man sådan skulle give dem point for ønsket adfærd og så videre, både alt
det og kombineret med computerspillet også. Ja og i dansk der brugte de det
til at producere en fagbog om spillet og nogle andre ting også og i matematik
brugte vi det til deling – de var ved at lære om at simpel division. Så det var
det vi fokuserede på i matematik

03.10 Inter

Ja, vil du prøve at beskrive hvordan i brugte det der med hvor i gav streger til
eleverne

C1

Det foregik sådan at vi fandt ud af nogle ting, som vi synes der var nogle
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problemer i klassen. Fx at de havde sådan en tendens til bare at gå rundt på
må og få og glemme og række hånden i vejret. Og så gik vi så – så prøvede vi
så at belønne dem når vi så en ønsket adfærd, i stedet for at løbe rundt og
huskede at række hånden i vejret, så fik de et point. Og de point de kunne så
veksles til forskellige, øh ja, gulerødder, kan man vel godt sige. Men også ting
som de kunne bruge i spillet. Fx så fik jeg adgang til i det spil at kunne give
guld ud, som var en ret vigtig faktor i spillet for at de kunne avancere i spillet.
Jo mere guld de havde jo flere ting kunne de købe og jo bedre blev deres
karakter der i spillet. Så det var ret godt at der blev sådan en direkte relation
til selve spillet. For ellers så var det sådan noget med at så kunne de købe
frilæsningstid eller, de fik endda lov til købe lur tid, for nogen af dem de synes
de var sådan lidt trætte der sent hen på fredag. Så kunne de godt lige sådan
sove i ti minutter. Så det, der var sådan forskellige kategorier af det der, men
især det der med at de kunne købe noget i spillet synes jeg at der var rigtig
godt, for det gjorde spillet mere relevant for undervisningen. Så de kunne se
en sammenhæng mellem det faglige og også at det havde en social
indvirkning, trivselsmæssigt.
05.10 Inter
C1

Var det noget de brugte meget eleverne at vælge det
Eleverne de tog rigtig godt imod det der. Desværre da vi sådan kom længere
hen af vejen og ind i det, så begyndte de sådan og spekulere lidt i det. Og
derfor så fandt vi ud af et vi ville tage det sådan lidt i og dele det lidt op. Så
nogle gange så kørte vi det og andre gange så kørte vi det ikke. Det kunne fx
være sådan at de prøvede at se om de kunne narre os til at, fx at række en
hånd i vejret uden at de overhovedet ville sige noget. Så de er. De fandt
hurtigt ud af hvordan de sådan kunne snøre os lidt. Så det tænkte vi at der gik
ideen lidt af det. Og vi var også lidt kritiske overfor det i staten, fordi det er
sådan meget, øh ja, pisk eller gulerodsagtigt, synes jeg. Det er selvfølgelig
mere gulerod frem for pisk, men det er sådan meget adfærdsregulerende. Og
vi ville egentlig hellere tage den der trivsel sådan mere dialogisk med dem,
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end sådan noget adfærds pædagogisk. Så vi prøvede sådan at holde det lidt
ude på sidelinjen, efter at vi sådan havde prøvet det lidt. Men det havde en
temmelig stor effekt i starten i hvert fald og det var godt for det gav ligesom
sådan et kickstart. Og børnene kunne egentlig godt se at det var da vidst rare
hvis vi gjorde sådan her, i stedet for at fise rundt. Så det virkede også positivt,
sådan hen af vejen, også efter at vi var stoppet med det.
06.45 Inter

Ja, og kunne de selv bestemme, sådan hvornår de ville indløse pointene? Eller
hvordan?

C1

Nej, der havde vi sådan. Der gjorde vi det tit sent fredag eftermiddag for det
var alligevel sådan en time hvor børnenes energi den var meget, den var der
ikke så meget af. Så der kunne vi godt bruge lidt af de timer på at få den salgs
kørt igennem

07.15 Inter
C1

Så det vidste de ligesom at det lå sådan fast om fredagen?
Ja ja. Så samlede de point sammen til det. Det var sådan lidt, ret svært at
huske, også når de havde forskellige lærere og sådan, og de også skulle sættes
ind i det. Så der var sådan lidt med at det krævede sådan lidt organisatorisk
fra vores side.

07.35 Inter

Så det var ikke samme undervisningstime de havde hver fredag der til slut?
Eller hvor de kunne få den i?

C1

Jo jo, jo jo, det var deres, det var en dansktime de havde der. Som så blev til
sådan en slags klassens time, hvor man kunne gøre lidt af hvert ikke. Men når
de fx havde engelsk, det er jo meningen at det skal køre alle timer

07.55 Inter
C1

Når med stregerne?
Ja. De havde kun deres engelsklærer i en enkelt time. Så det der med at få sat
ham ind i, at nu skulle han altså gøre sådan og sådan og sådan. Det var ikke,
altså. Det var ikke helt nemt lige at få alle lærerne med på det der. For de
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render jo også rundt til alle mulige andre klasser. ’Så er det lige pludselig
sådan et eller andet vi skal gøre her i den her ene time’. Det var lidt, så det var
ikke så konsekvent i alle timerne, men i dansk og matematik, der prøvede vi at
gøre det. Det er jo også de timer de har mest. Så..
08.30 Inter

Var det noget du synes børnene bed mærke i? det der med om der var nogen
der gav? Altså om det var fint nok med at det bare var dig og C2 der gav i
dansk og matematik eller om de også synes at det var?

C1

Ja de var nogen gange sådan lidt ’jamen øh engelsklæreren glemte at give os
nogen’. Det var de lidt træt af og sådan noget der. Men det, det forstod de
også godt nok, når vi sådan sagde, jamen, vi fortalte dem at det mest var
dansk og matematik at de skulle have dem. Det kunne have forløbet bedre
hvis man havde haft ro og tid til at gøre det mere sådan på hele, på alle
årgangene med klassernes lærer.

09.15 Inter

Hvordan med når I gav streger? Var det sådan bestemte tidspunkter fx når
timen startede op eller?

C1

Nej, det var så snart man så en ønsket adfærd og så meget gerne med en lille
kommentar bagefter. Og især, altså vi havde i klassen en to tre elever som det
hjalp rigtig meget med. Men det system er jo taget ud fra sådan specialskole
undervisning og det kunne man mærke på især de elever, for det var noget
som var meget simpelt, i forhold til hvis man skal sidde og have et eller andet
trivsels forløb. Du ved ikke, det tager måske flere uger før man kommer frem
til en eller anden snak om et eller andet. Det her det var sådan, okay nu gør vi
sådan, så sker der det. Og det kunne de sådan, der var lyn hurtig reaktion på
når der skete noget godt, så var det det og så kom der en belønning. Så det
hjalp i hvert fald rigtig godt på dem. Det er også derfor at vi i det hele taget
startede med det, for vi har nogle af den type børn, hvis man kan kalde det
det, hvor vi tænkte at det ville virke for dem. Men der er og andre som, hvor
det måske ikke var så relevant for. Men vi sørgede for sådan at holde det der
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point system, sådan så at der ikke var nogen der sad og slet ikke fik nogen
point, men altså. For det ville jo også være, for så har det jo den modsatte
effekt. Så bliver der sådan noget dukse, du ved, så ham og hende der de er
nogen dukse og de andre de sidder bare med nul point. Så man blev nødt til at
se lidt stort på nogen af tingene en gang imellem
11.10 Inter
C1

Sådan for at sørge for at alle fik point?
For at sørge for at der var nogen der også fik deres point. Men egentlig så
synes jeg at de klarede det meget godt selv, med at skaffe de der point, men
det var noget vi var opmærksomme på hele tiden, om nu der var nogen der
sakkede bagud. Det var lidt det samme med den der progressbar. Det var jo
sådan en stor frise, der gik op til 150 procent. Og så når de lavede, de opgaver
de skulle arbejde med i bogen sideløbende, det normale skolearbejde de
skulle lave. Det havde vi, fx opgave 17 i bogen den kunne gælde for 5 % eller
10 % hvis det var en sværere opgave. Og når de så havde lavet fx tre opgaver i
bogen, så havde de regnet ud, at nu har jeg lavet 15 % og så kunne de gå op
og flytte deres navne skilt. Ja, hvis det var i starten og så de lavede 15 %, så
skulle de flytte ca. 15 % ud af den der progressbar. For at de sådan hele tiden
kunne holde øje med hvor langt de var fra at nå op på 100 % som var målet og
så havde de lavet det de skulle, ikke. Og den gik op til 150 % fordi man kunne
godt komme endnu længere og lave mere end hvad vi forventede af dem
ikke. Og den tænkte vi selv i starten, at det var rigtig godt, for det der med at
gøre læreprocessen synlig og sådan nogle ting, men der da vi havde
evaluering med børnene, da var det faktisk ret i øjne faldende at børnene, de
kunne ikke lide den. Det var simpelthen fordi, at når de så hvor langt de andre
var kommet i forhold til dem selv, at så kunne der blive en masse ’når er du
kun kommet op på 50 %, jeg er oppe på 80 %’ altså sådan noget, ja, en dårlig
stemning omkring det der, og det er jo stik imod hvad der er mening med
sådan noget der, ikke. Fordi det er jo deres egen proces de skal koncentrere
sig omkring og ikke de andres. Så den tog vi ned efter det. For det ville vi ikke
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mere, for det var jo slet ikke det der var meningen
13.35 Inter
C1

Så den havde i kun med i det første spil forløb og ikke i det andet?
Ja. De havde også sådan en personlig en, så den fik de lov at beholde, men
den der, der hang på væggen, den pillede vi ned. Men det var jo faktisk, den
evaluering børnene havde der, det var ret godt at høre børnenes mening som
det der, for de havde deres egen mening om det og vinkler som vi ikke rigtig
havde set.

14.05 Inter

Var der andet udover progressbaren du følte at børnene havde set og I ikke
havde set eller opdaget før evalueringen

C1

Ja, nej, så var det mere sådan nogen ting ved selve spillet. For det var mere
sådan en generel evaluering vi havde der. Det der især slog mig der, det var
hvor socialiserende de egentlig havde synes at det var. Sådan noget med at de
var kommet til at snakke med nogen som de ellers ikke havde snakket med og
det havde vi ikke lige tænkt over. Vi havde jo sådan. Også fordi at vi skulle jo
også forklare over for forældrene, at nu skulle vi til at spille et helt normalt
computerspil, så vi havde fokuseret rigtig meget på det faglige. Måske ikke
sådan rigtig tænkt det sociale ind i det. Det havde vi selvfølgelig også, vi vidste
at det handlede jo om at samarbejde og så videre, hvis man ikke kunne det så
kom man ikke så langt i spillet. Men det havde børnene lagt rigtig meget vægt
på i spillet, at de fik snakket med nogen som de normalt ellers ikke gjorde. Og
det synes jeg der var rigtig vigtig lige præcis i den aldersgruppe der, for det
gav sådan et godt boost væk fra det der. Jeg synes der er stor forskel på børn i
1.-2. klasse og så når de begynder at komme op af så begynder de at finde
nogen andre dynamikker med hinanden. Og det kom rigtig godt på plads
meget tideligt der i 3.klasse, med det spil der, synes jeg. Så blev der sådan en,
der bliver sådan en mere ro på børnene, fordi de lærer hinandens grænser og
sådan nogle ting. Det hjalp det der spil rigtig godt i gang med.
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15.50 Inter

Ja, øh, jo. Jeg tænkte lige på der før, det du fortalte med klassespillet og at I
holdte de der pauser med det. Var det bare så havde i det en dag og så havde
i det ikke en dag eller var det sådan over en længere, så havde i det en hel
uge, så havde i det ikke en uge. Der hvor du følte at de begyndte sådan at
have luret systemet, hvis man kan kalde det sådan på den måde

16.10 C1

Ja, vi tog det af i en månedstid eller sådan et eller andet og så prøvede vi det
lidt igen

Inter

Ja, var det med nye parametre

C1

Ja, så havde vi så fundet nogle nye mål som de skulle. Så vi prøvede det sådan
et par gange og C2 hun fortsatte lidt med det, hvor det så kun var hende, altså
hun har næsten halvdelen af timerne. Fordi jeg tænkte, altså til sidst så synes
jeg ikke at det gav så meget mening i mine timer mere. Og der var børnene
også sådan lidt ’når ja’. Der gik der sådan lidt af fusen af det. Men jeg tænkte
og jeg tænker, at i en specialklasse, der er det jo, der er sådan et system guld
værd. Det er jo meget sådan direkte.

17.05 Inter

Hvordan med, var der nogen ting af fælles ting de kunne sparre op til, som en
klassekasse.

C1

Ja, det var der. Det havde de lidt svært ved, for dem havde vi jo med vilje gjort
lidt dyrere. Så. Men jo der var noget hvor de kunne få noget hele klassen, fx ti
minutters musikvideo i spisepausen. Den fik de vidst kun sparret sammen til
en enkelt gang tror jeg. Men ellers så var der sådan noget som at man kunne
få lov til to og to i ti minutter, og sådan noget det var de gode til at snakke
sammen om, om de lige skulle bruge 20 point hver på den, eller tre kunne det
også være, ikke. Så sådan i mindre grupper kunne de godt snakke sammen om
at dele pointene. Der blev også sådan lavet bankvirksomhed i det, om man
måtte låne point af folk. Så der var, så der var faktisk meget simpelt
matematik. Men det var faktisk ret sjovt at se
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18.20 Inter
C1

Kom der ligefrem renter på og det hele
Nej, det gjorde der ikke, så smarte var de dog ikke [der grines] Nej, det var
sådan mere, ja, på den positive måde, om man måtte have lov at give sine
point ud til sin kammerat fx. Det var ikke sådan de kom og tikkede point. Så
det var meget sjovt at se.

18.50 Inter

Mmm var der nogle gange hvor du sådan synes at det var udfordrende eller
hvor det sådan har været svært, når du har skulle bruge enten
computerspillet eller klassespillet eller begge dele

C1

Altså overordnet har vi begge to været rigtig positive over det, men der har
været en ting, som flere gange har været ved at ødelægge det fuldstændig.
Og det har simpelthen været det tekniske. Vi fik nogle ældre computere, men
som sagtens kunne trække det spil, det er jo ikke et spil der som sådan kræver
specielt meget. Men sådan noget med at få det LAN netværk op og få det
internet til at virke. Vi spillede minecraft senere på året hvor de skulle bruge
internettet. Det var simpelthen frygteligt. For at sige det mildt. Da vi spillede
minecraft, der brugte vi 10 lektioner, hvor børnene bare sad og stirede ind i
en skærm der var tom, fordi at vi ikke kunne få serveren til at virke. Og det
dur simpelthen ikke. Og jeg tror. C2 og jeg vi er begge to sådan meget sådan
at når vi først har startet en ting, så skal vi også gennemføre det. Men der var
mange tidspunkter hvor vi tænkte, nu kan vi ikke bruge mere tid på det her.
For hvordan skal kunne forklare nogen som helst at børnene de bare har
siddet og kigget ind i en skærm i ti lektioner. Det duede simpelthen ikke. Så
det er også det der har holdt os fra at køre flere forløb. Vi gør det ikke med
mindre vi har computere der står og er fuldstændig klar, hvor man bare kan
gå hen og tænde for dem og så virker spillet. Helt omme bag ved den der
bygning der var deres klasseværelse og helt omme [peger i den modsatte
retning] på den anden side af skolen der stod der sådan en gigantisk kæmpe
stor vogn, hvor vi skulle slæbe 25 Pc’er og cirka 40 kg ledninger, hvor gang vi
skulle hen til dem. Og bare det at få det rigget til, det tog i hvert fald 20
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minutter, selvom børnene de var rigtig glade for at hjælpe til. Og så det der
med at få dem tændt og så virkede det ene login ikke og så virkede det andet
login ikke. Jamen det, det var frygteligt, det var simpelthen forfærdeligt. Og
meget af tiden havde vi jo, ja op til tre fra skolen i spil med, der også kunne
hjælpe os, og selvom at vi var 5 voksne, med en masse kyndige børn. Så tog
det alligevel, jamen alt alt for lang tid.
21.35 Inter
C1

Ja, der gik for meget teknik og for lidt undervisning i det
Ja, det var der helt sikkert. Så det er den eneste sådan altoverskyggende
meget meget negative ting at sige. Det skal der altså være styr på. 5.klasserne
de kørte det samtidig, men der havde de heldigvis lige fået deres egne, altså
børnene får deres egen computer når de kommer i 5.klasse, så det var meget
nemmere for dem. Der var ikke noget pjat med internet der ikke virkede eller
logins der ikke virkede, computere der var sat forskelligt op

22.10 Inter
C1

Nej, for der har de jo styr på deres egen hver dag
Ja ja. Og vi havde. Så var der nogen der ikke havde en mus med og så skulle de
sidde og spille på den der touchpad. Der var så meget som kunne gå galt, som
også gik galt. Men 5.klasserne de havde det der mas med det som os. Og man
kan jo sige at, det er jo heldigvis noget som er relativ nemt at løse, altså
selvfølgelig koster det penge at købe computere, men altså det er jo ikke
sådan noget med at det er en eller anden pædagogisk ting der ikke kan lade
sig gøre af forskellige årsager. Så det er jo noget der er ret sådan lige til at få
løst. Så vi gør det helt sikkert igen, hvis vi kan være sikre på at der er nogle
computere der virker ordentligt. Men altså, vi har været så glad for det at vi
har været ved at prøve at se om vi kunne snyde os uden om computere. Altså,
det gjorde jeg da vi havde. Vi har så noget der hedder musik galleri. Hvor
børnene de udstille forskellige ting de har lavet, fx i billedkunst noget de har
lavet eller en koncert og sådan noget og der lavede jeg en gruppe, med nogle
af de børn der havde lyst til det, et spil der hedder ’Half dome’, som er sådan
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et kortspil på computer som børnene også kender. Og så tænkte jeg, nu
prøver vi at lave det i virkeligheden, altså med rigtige kort. Og det, hvor vi
sådan hele tiden kiggede på spillet og prøvede spillet, for det er jo sådan et
man bare kan spille på en computer. Så skulle de så prøve selv at lave deres
eget kortspil på den måde der. Og vi har prøvet også med Pokémon go, hvor
de brugte deres egne telefoner. Og det har været sådan nogle små en uges
forløb ca. og det har de været rigtig motiverede for. De er meget motiverede
når den der spil del kommer ind, hvor det handler om, hvor det bliver i den
der computerspils verden vi er i. Og der kan man faktisk godt undlade selve
spillet i ret lang tid før de begynder at synes at det er kedeligt. [der grines] ja
så er der selvfølgelig en helt masse andre ting som spillet muliggør som man
så ikke får med.
25.00 Inter

Var der noget omkring klassespillet, hvor du synes det så var, hvor der var
noget der var udfordrende når du brugte det? Eller stod med det i praksis
eller inden?

C1

Ja, der kunne være sådan noget med. Der kunne være sådan lidt kreuleren
omkring hvis nu, ’nu fik E1 en streg fordi han rakte hånden op, men jeg rakte
også hånden op, så hvorfor fik jeg ikke en streg’ og sådan noget. Altså, vi
gjorde det klart for dem at vi jo ikke kunne give streger til dem hele tiden,
men nogle gange hvis der så var noget der var ekstra godt, ikke. Også sådan,
så var der sådan noget med at man kunne få noget der hed en crit. Altså alle
kategorierne var taget ud fra sådan nogle computer termonologier og det var
sådan hvis det var ekstra godt. Og hvis de så selv synes at det havde været
ekstra godt og vi så bare havde givet dem en enkelt streg, så kunne der også
være lidt bøvl med det. Ja. Sådan noget med at få det talt rigtigt sammen,
fordi sådan noget med efter en hel uge, ’jamen det der det var ikke en streg,
det var, det var en streg fra sidste uge der ikke var blevet visket ordentligt ud’
altså de holdt jo selv meget tal på hvor mange point de havde og hvis jeg kom
frem til noget der var mindre end det, så var det jo ganske frygteligt. Så der
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var også en vis diskuteren med det. Ja. Men de. Sådan er det jo, men det var
jo lidt ærgerligt, men. Vi fik det lavet på et lamineret A3 papir, men det skulle
vi nok have lavet lidt større, så der var mere plads på den.
27.00 Inter

Ja.. hvad var det nu lige jeg tænkte på.. nej det forsvandt. Når sådan er det jo
nogen gange. Ja, var der omvendt nogen tidspunkter hvor du sådan, hvor du
sådan tænkte. Nej, jo, nu kan jeg lige huske det andet jeg kom til at tænke på
tidligere. Var det sådan hverdag at de brokkede sig over det, eller hver time
eller en gang i ugen, var det tit du følte at det var sådan lidt utilfredse med
måden tingene fandt sted på. Altså bare sådan cirka, som du nu lige kan huske
det.

C1

Nej. Det var sådan jævnligt, men jeg vil ikke sige det var hverdag, men det
kom sådan lidt en gang i mellem. At der var sådan ’hvorfor fik jeg nu ikke det
point’. Det kom sådan, ja, så det var sådan lidt blandet kan man sige.

27.55 Inter

Ja. Hmm, var der omvendt også nogle tidspunkter hvor du sådan tænkte det
her det var rigtig fedt, du har været lidt inde omkring det med klassespillet,
men også computerspillet, hvor du sådan tænkte nu lykkedes det eller nu er
det fedt

C1

Ja, jamen helt sikker, for jeg synes, jeg synes især, nu fordi, jeg er jo
matematiklærer og den der måde jeg sådan kunne koble det faglige stof på
det spil der og det er også derfor jeg tænker, hvordan kan jeg prøve at finde
alle de spil jeg kan komme i nærheden af. For det der med at få den der
motivation. Den er altså helt anderledes end hvis det bare er en normal
undervisning, altså de er meget mere hut på at gå i gang med det og
interesserer sig også meget mere for det. Så man kan få undervisningen op på
et helt andet niveau end den normale undervisning, hvis man kan kalde det
det. Hvis vi bare sidder og laver i bogen fx ikke. Så det var jeg virkelig glad for.
Altså fx der med det kort spil, at de blev nødt til at undersøge. Altså, de
bruger matematikken i stedet for bare at lære om den ikke også. Altså det
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synes jeg jo er ret vigtigt hvis de kan det i så tideligt en alder og begynde på at
bruge matematik som et værktøj og det var det de gjorde og også snakkede
om hvad det var de gjorde med matematikken. Så det tror jeg der kommer
rigtig meget og rigtig god læring ud af. Og det var faktisk. Ja det var især med
det der første spil Torchlight og så det der kortspil de lavede. Og faktisk også
Pokémon, det er også smæk fyldt med matematik. Det brugte vi som sådan
en slags repetition lige har efter sommerferien, hvor jeg tænkte nu skal de lige
have fat i, hvad var det egentlig vi lavede i tredje klasse og det var jo
simpelthen som at få stukket en gave i hånden da man gik ind og så på det
Pokémon der. Der var alt det de havde lært om i 3.klasse, det var lige til at gå
til. Længde og procenter, og plus og minus det er jo nemt nok ikke, men hele
det der spil det er jo bygget op af matematiske udtryk ikke. Så det, det var
rigtig fedt. Og så er det jo også sjovt at gøre det, at gøre undervisningen
anderledes hele tiden og hele tiden præsentere dem for nye måder at lære de
her ting på, så det ikke kun bliver det samme og det samme hele tiden
31.00 Inter

Ja, øh, er der noget du sådan tidligere har lavet, eller tidligere erfaringer du
har gjort dig, som du sådan synes der har hjulpet dig eller du har kunne
trække på igennem både klassespillet eller computerspillet alt efter hvad du
synes. Noget hvor der har været noget, hvor du tænkte det er fedt jeg lige
havde det her med i bagagen

C1
31.23 Inter

Altså fra før vi startede på spillet eller?
Ja fra før i startede skolen i spil projektet og alt det der er der så noget du har
lavet tidligere i din undervisning eller fra andre erfaringer?

C1

Nej, vi har jo arbejdet med de her, edutainment spil, men det er jo slet ikke på
samme måde, kan man sige. Vi har aldrig arbejdet med regulere spil før. Det
har vi faktisk slet ikke set som en mulighed, overhovedet, før vi blev
præsenteret for det. Og det var også derfor vi tænkte at det lød rigtig
spændende, men altså nej ellers ikke sådan. Vi har før kørt sådan nogle af de
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der, hvad skal man sige, adfærdsregulerende systemer. Sådan noget med,
jamen hvis I får tre stjerner her, så et eller andet, så læser vi en historie. Men
jeg har egentlig aldrig været sådan rigtig vild med den slags. Grunden til at vi
tænkte at nu giver vi det her en chance, det var sådan set det der med at det
var sådan direkte relateret til selve spillet, med at man kunne, at jeg kunne
give dem guld i spillet, det tænkte jeg at der var en god vinkel på det. Men
ellers ikke sådan
32.47 Inter

Var det tit den der med hvor eleverne kunne veksle pointene til guld, var det
tit den eleverne valgte?

C1

Ja, det var de ret vilde med. Men det var så igen desværre en af de der
tekniske ting, som ikke altid kunne lykkedes. Så der blev, ja. Det var jo ret
ærgerligt for alt det der teknik det gav jo en masse frustration, sådan i det
hele. Og det var faktisk ret ærgerligt, for jeg tror at de gik glip af rigtig meget
som de kunne have lært både fagligt og socialt, på den bekostning. For så var
det sådan noget med at ’ej nu fik gruppe 2, de nåede jo at få deres guld,
hvorfor kunne vi så ikke’. Så gik der er masse tid af timen med det, og med at
man skulle forklare og de var sure over at de ikke kunne få osv. Så det var
altså virkelig, det var et kæmpe problem med det der teknik der, det var det
godt nok.

33.50 Inter

Foretog du sådan løbende nogle. Ja fx fra første til andet forløb der sløjfede i
progressbaren, men var der andre måder når sådan I brugte de her metoder,
hvor i justerede eller lavede nogle tilpasninger af systemet.

C1

Ja, det kan man godt sige. Vi droppede jo mere og mere også det der
klassepil. Fordi at vi tænkte at, ja så effektivt er det heller ikke mere også især
når de begynder at spekulere i det og så videre, ikke. Men vi havde sandelig
også hænderne fulde med bare at få selve spillet til at virke. Så vi trappede
sådan lidt ned og vendte sådan lidt tilbage til nogen af tingene ind i mellem. Ja
altså, hvor lang tid var det der gik imellem, der gik vel en to-tre måneder før vi
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spillede minecraft, tror jeg det var. Og minecraft det fik jeg, altså med
matematik, der fik vi ikke særlig meget ud af det. Det var simpelthen så lidt vi
fik spillet det rigtigt fordi det gik helt galt med elektronikken. Altså C2, jeg tror
hun lagde måske 15-20 gratis undervisningstimer, for bare at få det til at køre.
Vi blev nødt til simpelthen, om onsdagen når vi havde dem. Der havde jeg
dem 3 timer og så havde C2 dem 2 timer og så havde de noget andet til sidst.
Og der skiftedes vi simpelthen til sådan bare at være der hele dagen. Fordi det
tog, jamen det tog 3 timer at få skidtet til at virke og så havde de 40 minutter
inden de skulle spise og så kunne de lige sidde der i 40minutter og spille. Så
det var ikke meget fagligt der kom ud af det. Heldigvis så kendte børnene jo
alt til selve spillet. Det var dem der lærte os hvordan det skulle virke ikke.
Men der, de fik lavet noget i dansk, men matematikken, det blevet meget, det
blev alt for rodet, men det kunne sagtens have været rigtig godt. Og det
ærgrer mig lidt, for hvis det nu bare havde kunne køre sådan nogenlunde med
matematikken, så kunne jeg også have haft noget vi kunne bygge videre på.
Men det vi fik kørt af der, det var slet ikke nok til at jeg kunne få nogle
erfaringer om, hvad kan vi egentlig bruge det her til af fornuftige ting. Så det
var ærgerligt.
36.55 Inter

Ja, hmm, jo. Ledelsen på skolen, er der nogen, sådan dine erfaringer med
hvordan de har været med eller ikke været med i projektet. Eller støttet eller

C1

De har været meget positive. Det har de. Vores ledere de var faktisk også med
på en af de der kursus dage for at høre om hvad det var for noget. Dem har vi
fået meget støtte fra. Vi ville jo gerne have haft støtte i form af nogle nye
computere, men de koster jo desværre nogle penge. Så vi fik det der var. Men
de gav os meget stor opbakning til det og vi fortsætter også med det for dem
der nu er 3.klasse, de fortsætter også med det i år. Så C2 og jeg vi er sådan
tilknyttet til dem, hvis der er nogen spørgsmål eller noget de gerne vil drage
nytte af vores erfaringer
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38.00 Inter

Ja, er det jer der så sådan har præsenteret det for lærerne der har 3.klasse nu
eller?

C1

Altså, vi præsenterede det for hele skolen på nogle PR-møder vi har haft og
så, ja, og så er det meningen at vi skal være med på sidelinjen når de er i gang,
men de har jo også været med på de her kurser med Thorkild og Stine og alle
de der

Inter
38.30 C1

Selvom de ikke var en del af projektet eller?
Jamen det er de så kommet nu. Så jeg tror at vores ledelse meget gerne vil at
vi skal gøre det til en del af skolen, sådan på den måde

Inter

Men der er ikke kommet nogen ny løsning i forhold til computerne, når nu du
sagde at det var det I havde mest bøvl med

C1

Altså, meningen er, vores mening er at vi sådan løbende skal have flere og
flere computere til klasserne, men det kan ikke komme af en gang. Så nu
starter de med at hver årgang får et klassesæt af iPads og det kan man jo også
godt starte med. Men det er ikke optimal til de her spil vi spiller, for det er jo
pc-spil de fleste af dem. Man kan selvfølgelig godt spille minecraft på dem
osv. Men de fleste af dem de jo til pc.

39.40 Inter

Ja, men hvordan sådan kollegamæssigt, har du haft noget sparring eller ikke
sparring

C1

Altså C2 og jeg har jo sparret rigtig meget, fordi vi også er i team sammen
omkring det. Jeg har ikke sådan oplevet en direkte nysgerrighed fra de andre,
men vi er altså også inde i en periode hvor folk har virkelig virkelig meget om
ørerne. Så det der med at skulle gå i gang med noget helt splinter nyt også
efter at have hørt om vores problemer ned pc’erne, så tror ikke folk de, det er
ikke sådan noget folk de gør. Det er jo lidt ærgerligt at det ikke bare er sådan
at man kan gå i gang med det. Vi har fortalt vældig positivt om det og de ting
vi har fået ud af det, men der skal ikke særlig mange negative ord på det før
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folk de ikke hopper ud i det.
40.45 Inter

Og hvordan, det var C3 der var den anden matematiklærer, havde du sparring
med ham også eller hvordan?

C1

Ikke så meget faktisk. Det er nok mest af logistiske årsager. Vi var helt
dernede og de var helt heroppe. Man snakker kun sammen med
udskolingslærerne i frikvartererne. Men vi snakkede da om hvad der virkede i
frikvartererne og så lånte vi et login af ham til sådan en konto og ting og sager
af sådan nogle små ting, men ikke sådan fagligt, det kom vi slet ikke ind på.
Det var der slet ikke tid til. Det var sådan noget med kan vi lige låne den og
den og hvad gjorde i da der skete det er og det. Det var sådan helt nede på
det tekniske plan.

41.35 Inter

Men der er måske også rent fagligt, øh meget forskellige klasser i arbejder
med eller?

C1

Øh ja, de spillede jo også minecraft, men altså det var jo 5.klasse han have
den gang og vi havde jo så 3.klasse, men ja, vi kunne sikkert godt have
diskuteret nogle faglige ting, men det kom aldrig, der blev aldrig sådan rigtig
tid til det. Også, vi har heller ikke møder med dem. Og sådan noget med at
lave et møde til det. Det er nærmest umuligt. Det var bare sådan noget med
når man lige mødte hinanden på gangen.

42.30 Inter

Jeg tror faktisk sådan nogen lunde at vi er ved at have været omkring det jeg
tænkte på jeg gerne lige ville høre lidt om. Jo..

42.50 C1

Altså, jeg kan sige til sidst at forældrene, som vi var meget nervøse for i
starten. De tog det faktisk rigtig positivt. Vi fandt ud af det, det der spil, vi
skulle spille, Torchlight. At det var faktisk kun tilladt til børn over 12 år og
børnene vi havde, var jo kun omkring 9 år, så det problematiserede vi jo
overfor både skolen i spil og også overfor vores ledelse, om vi overhovedet
måtte bruge det spil, når der var den der begrænsning på. Men det var der
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slet ikke nogen der sagde noget til. Det har de faktisk været ret positive
overfor, det eneste negative vi har fået, det var faktisk på grund af det der
Pokémon spil der. Det var fordi, der havde de misforstået nogle forældre, de
troede at børnene skulle ud og købe en smartphone og ting og sager, og det
var jo slet ikke det der var meningen. For der spillede de jo kun hvis de havde
den med og det havde de fleste jo alligevel og også prøve at forklare dem det
faglige indhold, for de. Jeg ved ikke om de bare tænkte, skal de så bare gå og
spille Pokémon på skolen. Der kom der lidt af det der ind, men der fik vi
forklaret dem, ’jamen I kan se på vores læringsportal’, der havde vi lagt hele
forløbet ud med det faglige indhold osv. Der var et par stykker som, og jeg
tror det var nogen af dem som ikke rigtig bruger forældreintra så meget, til at
se det der, som tænkte, hvorfor kan de ikke bare lave repetition i deres
kladdehæfte og sådan. Så det var, den holdning var vi også lidt oppe imod.
44.44 Inter
C1

Men først ved Pokémon go, ikke ved Torchlight?
Nej, overhovedet ikke ved Torchlight, og jeg ved ikke om det var fordi de ikke
kendte det spil og ikke havde sat sig ind i det. For det er jo et spil hvor man
bare sidder stille og smadder nogle monstre. Altså der er ikke blod med i den,
men der er nogen monstre der dør osv. Og uhyggelige scener og sådan.
Pokémon go der får de jo rent faktisk motion og snakker med hinanden. Så jeg
tænker at det var da mærkeligt at det var den de brokker sig over. Og der var
en der brokkede sig løs over, at han kunne ikke finde ud af at installere den
der app og det var også for dårligt, så der måtte vi også lige tage et par
diskussioner. Men det holder mig ikke tilbage, fordi langt de fleste, de synes
jo at det var en god ide og børnene var jo ellevilde med det. Og kom direkte
fra sommerferien og [knipser] så var vi i gang med det samme, ikke sådan
noget med ’åh nu er vi tilbage i skole igen’. Så det var en rigtig god start på
året synes jeg.

46.05 Inter

Ja, det passede også rigtig fint sammen der, også i forhold til hvornår
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Pokémon go det peekede
C1

Ja, det gjorde det, det var lige i gang den gang. Og det er det også stadig for
børnene. De voksne kan bare ikke holde til at gå mere, men børnene de
fortsætter, i hvert fald mange af børnene herude. Og ellers så kender de jo
også Pokémon fra de der kort de har og deler med hinanden

46.25 Inter

Havde i egentlig også forældremøde dengang? Også i forhold til at spillet det
var til nogen der var lidt ældre end de egentlig var og til at præsentere alt det
her.

C1

Øh ja. Vi havde en. Vi præsenterede det for dem og det synes de der var helt
fint. Jeg tror de fleste af børnene de spiller spil som er langt mere
modbydelige i deres fritid, så det tror jeg ikke de tog så alvorligt. Og så har de
jo også tiltro til at vi, det har de fleste af forældrene da heldigvis, til at vi
holder det faglige niveau

47.08 Inter

Ja, jamen så, så tror jeg nærmest jeg vil sige tak for nu, hvis ikke du har andet
du sådan vil

47.27

C1

Jamen jeg tror jeg har været inde på alt hvad jeg sådan kan huske derfra.

Inter

Det er så fint klaret, jeg synes vi er kommet ret godt rundt om emnet
Interviewet stopper og diktafonen slukkes
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Bilag 10 – Interview med C2 (d.13.10.2016)
Interviewer bekræfter lyttende igennem hele interviewet, løbende med ’ja’ når informanten
fortæller, men dette er ikke transskriberet ud, da jeg ikke vurderer at det har betydning i forhold
til analysens fokus.
Tid

Hvem

00.00 Inter

Tale
Laver introduktion til interview som angivet i interviewguide
Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv lidt.

01.05 C2

Jo, jeg er klasselærer og jeg været klasselærer for den klasse siden midten af
1.klasse. Og jeg har været ansat her siden midten af første klasse og jeg har
været på et hav af andre skoler inden det. Jeg har været lærer i 17 år nu, så
jeg har ca.14års erfaring fra alle mulige andre steder. Og ja, ikke så meget. Jeg
er ved at have haft, jeg har ikke rent haft de små, så.

01.55 Inter
C2

Ja vil du prøve at beskrive lidt hvordan og hvornår du anvendte klassespillet?
Jamen, vi skulle jo være med i det der projekt sæt skolen i spil, fordi det synes
vores ledelse der var en super god ide. Det synes vi også da vi hørte om det
første gang og så prøvede vi at spille. Nej så hørte vi om det og synes at det
lyder sjovt, det vil vi gerne. Og så da det ligesom var at det skulle vi være med
til, til næste år. Så havde vi en dag hvor Thorkild og alle de der folk og så
skulle vi spille det der spil vi skulle bruge som hed Torchlight, og der havde vi
godt nok svært ved at se hvad der kunne være af fagligt indhold i det. Det
forstod vi faktisk ikke. Det var da selvfølgelig meget sjovt at sidde og pløkke
monstre, men hvad fanden skulle vi bruge det til. Det kunne vi ikke rigtig se.
Og så kom vi under tidspres og med folkeskolereform og med det ene og det
andet og det syvende, så forsøgte vi sådan set at sige til vores ledelse at vi
ikke ville, men det skulle vi. Og der havde vi egentlig også forstået at de sådan
ville komme og sige at I skal spille Torchlight og i arbejder sådan og sådan her
med det. Vi havde, når vi ikke lige kunne se hvad vi skulle bruge det til fagligt,
så havde vi. Hvad skulle så proppe i det og hvornår skulle vi gøre det, for vi
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havde 100 andre ting vi også skulle gøre. Så vi var faktisk sådan i
udgangspunktet rigtig sure og bekymrede for spillet i det hele taget. Vi havde
været inde og google ’at det var uegnet til undervisningsbrug og uegnet til
børn under 14 år og det ene og det andet. Og vi havde de vildeste fantasier
om at det ville blive noget lort, men så fik vi så. Men det skulle vi og vi skulle
også afsted på en eller anden dag og sidde derinde og finde ud af hvad vi så
skulle proppe i det af fagligt indhold. Og der sad jeg også med nej hatten på
hele dagen og sagde jeg forstår det ikke. Og der havde jeg så i min årsplan
alligevel lagt noget ind, nogle fagbøger. At de skulle lave fagbøger om
dinosaurusser og hvad en fagbog så skulle indeholde og have en forside og en
bagside hvor der skulle stå lidt og inde i skulle der være indholdsfortegnelse
og hvad er der i sådan en. Og det var så lige dinosaurusser, men de skulle
alligevel bruge den der, der hedder de 7 f’er, med føde, finde sted og så var
der sådan en slags arbejdsspørgsmål også. Og så fandt jeg så i min surhed ud
af, at undervejs imens vi spillede Torchlight da, altså C1 han var jo helt klar og
havde en hel masse ideer til noget matematik og jeg sad, hvordan bærer han
sig ad. Og så sad jeg ’fint, så skriver de sku en fagbog om Torchlight’. Og det
gjorde de. Og det blev så. De blev delt op, så nogen skulle, en som ikke er så
god til gruppe arbejde fik lov at tegne logoet stort og flot til en forside, og så
lavede vi faktisk nogle arbejdsspørgsmål, omkring hvad har vi brug for at vide,
hvis nu vi skal spille Torchlight. Og dem lavede vi på tavlen og fordelte jeg det
ud mellem ungerne, ’at I to, I skriver om hvorfor vi spiller spil i skolen og I
skriver om øh poison’ og de her ting som man har brug for at vide for at forstå
hvad det gik ud på. Så vi lavede de her overskrifter som deres
arbejdsspørgsmål og så bidrog alle børnene til den her kæmpe store bog om
Torchlight, og jeg skrev bagsiden. Og det fik de jo så faktisk enormt meget ud
af [der grines]. Og det var så også fordi, at så kunne man gå og henvise til den
siden hen. Det var så hele årgangen der skulle lave de der dinosaurusbøger,
og der kunne man så ligesom godt fornemme at der havde min tredje del af
børnene, de havde så lige det der forspring. Så kunne man lige sige ’kan I så
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ikke godt huske at dernede i hjørnet der havde vi sådan en lille tekst, hvor der
stod at det lyserøde det er Health, og det er det der hedder en billedtekst. Og
så kunne de relatere til det. De blev faktisk ret kloge af den der fagbog, og de
fik den faktisk i farvekopi og det hele. Så det kunne man faktisk rigtig bruge til
noget det faglige de fik ud af det og de gik op i det. Og at de sådan stadigvæk,
hvis de lige finder en der ligger og flyder fordi den endnu ikke er blevet smidt
ud ’åh der skrev jeg det’. Og der fik de så lært de der fagbogs begreber af det.
Og det der var, i det, ellers, og det er jo så i forbindelse med klassespillet og
det sådan udover selve computerspillet. Det havde faktisk også en enorm
positiv effekt på hele den klasse, som har været generel fuldstændig håbløs,
de første 1,5år – 2år. Der skete noget med kammeratskabet og tolerancen,
den blev faktisk vendt der. Det er en ret behagelig klasse nu og det var det
ikke før. Og der i Torchlight der skulle de jo sidde der i deres
firemandsgrupper, som vi havde lavet, og så skulle de jo overleve. Og der var
det faktisk meget sjovt nogle af alle de der ting, de så fortalte til alle de der
gæster vi havde, nu kan jeg næsten ikke huske hvad de alle sammen hedder,
Thor og Thorkild og what ever. Når de sådan midtvejs eller undervejs
evaluerede, ’jamen hvis vi skændes, så dør vi, så vi bliver nødt til at enes’. Der
har de jo bare skændtes og sloges og skændes og sloges, men for at over
vinde det der skide monster og komme op i level, så blev de altså nødt til at
samarbejde, og nu angriber vi, på en gang. Så det nytter ikke noget at E1 og
E2 vælger at gå en anden vej, ’for så dør vi, og så bliver vi nødt til at starte
forfra, så vi bliver nødt til at være sammen om det her alle sammen’. Så der
skete en vis forvandling og der var også nogen som blomstrede op. Fordi at
det var computer spil og sådan noget. Og dem som ellers bare skulle skrive en
sætning ’jeg hedder E3’. At sådan en som ham, han ville normalt ikke en gang
gide skrive ordene jeg hedder, fordi han gider simpelthen ikke skrive og han
gider stadig ikke skrive. Men lige i forbindelse med det, så fik han alligevel
skrevet en masse, fordi det interesserede ham det han skulle skrive om. Og
det oplevede jeg så igen, da, som jeg skrev, så startede vi året ud med

245

Pokémon, hvor jeg havde en masse danskfaglige aktiviteter og småtekster de
skulle skrive, både i gruppe og alene. Og der rykkede han også helt vild fra
land igen. For ellers så kunne han sidde på en dobbelt time, og det kunne godt
tage 1,5 time at skrive ’jeg hedder E3’, hvis jeg virkelig tvang ham til at skrive,
og ellers ville han skrive ’E3’ og sige at nu gider han ikke mere. At når han så
skulle skrive hvordan skulle spille Pokémon go eller hvad er en tank og så
pludselig, så kommer der så en side, og det ser kummerligt ud og det er fyldt
med stavefejl fordi han aldrig skriver ellers, men så gider han. Og han var
faktisk også en af dem der synes at det var super fedt. Han melder sig meget
ud af, han interesserer sig ikke og virker egentlig ret så uinteresseret i alt hvad
der foregår, på nær hos sine bedste venner. Dem har han et par stykker af.
Men da vi så kørte det der virtue points, at pludselig så kunne man opdage at
han lige gik og stolede op efter de 7 der havde glemt der, eller at han lige tog
skraldespanden. For også at få nogen streger. For ellers så er han fuldstændig
ligeglad med alt omkring sig. Men point systemet det synes han er super fedt,
og så det de kunne købe noget for det. Nej, så der er jo faktisk mange ting i
det, og man kan jo faktisk nok godt snakke om det i lang tid [der grines]. Og
det var så det spil, og så skulle vi lave noget minecraft bagefter. Og det synes
jeg faktisk også, at det lykkedes meget. Der var så nogle gardine ting, som ikke
lykkedes som de skulle og vi brugte nok 25 timer på absolut intet. Fordi så
virkede serveren ikke og det ene og det andet og det syvende. Men da vi så
endelig fik det lavet, så var der egentlig også et udmærket danskfagligt
indhold, jeg kunne proppe ind i det. Vi læste nogle eventyr og så byggede vi
eventyret inde på serveren og så optage at de bevægede sig rundt inde i
eventyret, mens man mundtligt laver et referat. Men så kan man så sige at
især med minecraft, at der blev der brugt for lang tid, i forhold til hvad vi så
fik ud af. Men sådan noget er jo bare svært at gardere sig imod, fordi tingene
virker som tingene blæser ikke, det gør det jo som regel på sådan nogle skoler
ikke. Men børnene har synes at det var sjovt og vi snakker der også meget om
det og kommer med ideer til hvad de synes vi skal spille og hvorfor. Altså når
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de så siger navnet på et eller andet spil, så tænker jeg bare, sagde du
computer. Det skal bare ikke være noget på en computer. Så var det faktisk
meget fedt med det der Pokémon go, at vi lige kunne hoppe med på den der
bølge, for det var de super begejstret for inde i min klasse.
12.30 Inter

Hvordan sådan de der point når du brugte dem inde i klassen i hverdagen. Var
der et tidspunkt sådan i starten eller slutningen hvor de fik point eller hvornår
gav du streger? Hvordan fungerede sådan en time eller sådan en dag?

C2

Ja, men det var sådan set lidt anstrengende og tidskrævende at bruge det.
Men vi forsøgte at bruge det sådan hele tiden, og det var så ikke sikkert at det
lykkedes. Fordi også, lige med de ting vi så arbejde med i den periode. At der
var det jo ikke så meget tavle undervisning, fordi det var at man sad og
arbejde individuelt, med lige præcis sin egen dinosaurusbog og så er det lidt
svært at gå til det der pointsystem. Hvis man fik point for at sidde på sin plads,
det gælder jo ikke når man skal gå hen til en computer. Eller når man får point
for at række hånden op, for det gælder jo heller ikke, når jeg bare dribler
rundt mellem dem. Nogen laver det ene og nogen laver det andet og nogen
laver det tredje. Men når det så var at, der var sådan noget klassisk tavle
undervisning en gang i mellem, eller når timen startede, så brugte vi det
selvfølgelig. Det der med at komme ind i klassen. Når døren i det hele taget er
åben, så er det fordi at det ikke er frikvarter mere, så skal man jo ikke komme
tumlende ind i klassen og ned i sofaen og lave en pudekamp. Når man
kommer ind i klassen, så skal man gå hen og sætte sig på sin plads og være
klar til timen og høre hvad det er der skal foregå. Der kunne den jo rigtig godt
bruges. Men så, ’at nu skal I videre derfra hvor I er nået til og I skal gå ud i
jeres grupper og I skal’, der er den ikke så nem at stå og give point for. Og så
kunne jeg mærke sådan, altså også, nogle gange så glemte jeg, og så blev det
også sådan mere at, at så kunne det være dagen efter, ’at for resten så kan
jeg huske i går, at der kørte det jo skide godt, så i får lige alle sammen en x’e
her’. Eller det kunne være i går der, altså, så blev det lidt med tilbagevirkende
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kraft. Og så nogle gange, så kunne de begynde at brokke sig over at nu var det
sørme også alt for længe siden at jeg havde givet dem point og så hev jeg dem
ned. Og det gjorde jeg efter Torchlight. Fint jeg glemmer den, og ’C2 du er den
eneste der giver os point’, fint nok, væk med den. Og så havde vi den oppe
igen. Men også hvis ikke alle bruger den, så er det ligegyldigt. Jeg kan godt li
at, hvis nu gør vi det alle sammen sådan her, og det var ikke lige det der skete.
For så kunne det eller jeg jo lige så godt. Ja så gjorde jeg det også lidt omvendt
på et tidspunkt. Nu får i alle ti point og så fjerner jeg så en streg. Det fik jeg så
at vide at det må man ikke [der grines lidt]. ’Okay ja når timen er slut, du får
dine ti point og du får kun tre’.
15.55 Inter

Var der andre sådan justeringer eller tilpasninger du lavede undervejs, hvor
du sådan modificerede lidt med metoden, sådan som du synes det passede til.
Både måske med computerspillet og klassespillet

C2

Ja jeg synes det kræver rigtig meget overskud med det der point system. Og i
virkeligheden synes jeg at man skal være fuldstændig konsekvent med at
bruge det. Og der kender jeg jo mig selv godt nok til at vide at det er jeg jo
ikke. Men så længe børnene var optaget af det, så var det jo fint nok. Men når
alle glemte det og jeg selv glemte det. Så er der ingen grund til at have det. Og
så prøvede vi jo så igen med minecraft. Og altså, der kom alle heller ikke, men
det fungerede heller ikke rigtig godt der anden gang. Men så igen, så er det jo
sådan en reference man kan trække tilbage på, og en fælles oplevelse vi har
haft. ’jamen hvor kunne det være dejligt, hvis du kunne finde på, at når du ser
at nogen andre har glemt at sætte stolen op, at du så gjorde det’. ’nej, men
det er ikke mig der har siddet der’. ’nej men det er så heller ikke mig, men den
skal jo op, og bare fordi du fik en streg for det, så gad du godt og nu gider du
ikke, det kunne være rart hvis det kunne komme’. ’når ja men så kan jeg jo
godt, du har jo heller ikke, jamen så skal jeg da nok, skal jeg også tage en
skraldespand?’.
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17.40 Inter

Så det har du kunne mærke på dem bagefter, når du sådan nogle gange
referer til det. At det,

C2

Ja jeg synes godt at man kan bruge det, sådan i det daglige pædagogiske
arbejde. At nu har vi alle sammen prøvet det. Og så var der den sidste der
med de der procenter, den synes jeg aldrig rigtig der kom til at fungere så
godt, med de der opgave ark og sådan. Og den tænker jeg, at den kunne have
været nemmere at få til at fungere, hvis det havde været matematik. Nu er
jeg matematiklærer i en af klasserne også, og der har vi jo en bog, altså det er
fuldstændig lige ud af landevejen hvad vi laver i den. Hvor at, I min egen
klasse her, der har jeg dem både til dansk, historie, kristendom og billedkunst.
Og der laver jeg meget ting på tværs, der synes jeg det er lidt mere svært, at
dele det ud. Der er det noget mere nemmere at sige, at det er opgave 1, 2 og
3 og 20. Men der prøvede jeg så at lave den om også, hvor jeg så, i stedet for
at det var nogle procenter, så brugte jeg noget jeg har brugt før, som er
inspireret af det der hedder ugeskemarevolution. Altså jeg havde sådan et
kæmpe skema med alle navnene og alle de opgaver der skulle laves i fx
februar måned, der skal man have lavet 8 sider i sin individuelle bog, man skal
have læst, så og så mange siders frilæsning, man skal have lavet en bog
anmeldelse osv. Og de 8 sider de skulle lave kunne så være helt specifikke, det
skal være side 17, 18 og 28 og 38. Og så kunne de krydse sig af på den, fordi
så kunne de også i stedet for at sidde, nu har E4 100 % og jeg har kun 25, jeg
er sikkert dum, at så brugte jeg det skema til at, når de så nåede til at nu føler
jeg for at lave side 38, så kunne de gå hen og kigge hvem har lavet side 38.
fordi så kunne de øve sig i, at i stedet for at alle skal spørge mig om side 38,
med 5minutters mellemrum, så gå hen og kig hvem af de andre du kan
spørge, og det fungerede faktisk meget godt. Men det havde jeg også
eksperimenteret med inden. Og det som børnene selv sagde om det der
procent system, det var at hvis man havde været syg, eller hvis man havde
glemt at rykke den der, så kunne man godt føle sig dum. Og vi var så en inde i
klassen, som generelt føler sig dum, så han har faktisk ikke turde komme i
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skole det meste af i år. Og han blev også ved med at stå nede i start feltet og
rykkede jo ikke rigtig nogen vegne i hverken dansk eller matematik, han ville
aldrig nogen sinde nå op på de der 100 %. Så det kunne være lidt, at udstille
dem der var dumme. Og der havde også været en lille smugle af dem der
havde kommet med nogle kommentarer. Hvis man glemte at rykke den. For
så skulle de gå hen i deres mappe og krydse af på deres seddel, så de kunne
se hvad de havde lavet og så skulle de gå hen og rykke den. Og hvis de så
havde glemt det i noget tid, så ’øh det er også fordi at han er så dum, han har
slet ikke lavet noget’. Så kunne man jo så gå hen og kigge, jamen han har jo
faktisk krydset dem af, han har bare glemt at rykke den og få det talt sammen.
Så i virkeligheden skal han herhen og så har han faktisk lavet en hel del. Så
den synes jeg ikke fungerede rigtig godt.
Inter

Var de opmærksomme på at de var inddelt i 3 forskellige niveauer, eller
hvordan var det sådan?

21.35 C2
Inter

Ja, jeg havde så kun to niveauer.
For jeg tænker, det er vel det sådan der skal være med til at opveje at du er
dygtig, du er ikke helt så dygtig

C2

Jamen, det var de, jeg havde to niveauer. Jeg tror sku egentlig nok også at han
nåede op omkring de 80 %, ham der. Men han er bare sådan en, at bare
tanken om at han skal føle sig dum kan få ham til at blive hjemme. Og han var
jo ikke den der hurtigst kom der op af. Men det var faktisk et problem
børnene også selv pegede på. Og de er jo faktisk rigtig kloge alligevel, så dem
kan man godt lytte til. Og i forhold til besværret med at gå hen og skrive der
og gå hen og rykke der, at så synes jeg at den anden der, den fungerede
bedre.

22.35 Inter

Var der nogen ting, du sådan synes der fungerede rigtig godt, eller hvor du
tænkte nu er jeg bare i flow som lærer. Det her det er bare metoden. Hvad
enten det var computerspillet eller klassespillet, som du sådan tænkte, det
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kan jeg godt lide, det synes jeg virker for mig når jeg bruger det.
23.00 C2

Altså, jeg synes faktisk, at når det der computerspil ellers virkede, at så var det
rigtig godt også de ting, som jeg så ellers fagligt fik proppet i det. Og det var
også sådan nogen ting, det er også det de husker. At hvis de bare havde læst.
Det er jo sådan nogen ting de kommer til at huske i længere tid, end hvis de
bare havde lavet i en fagbog. At så, den der Torchlight bog, den skal de sent
glemme. ’Jeg har gemt den, den ligger der hjemme’, ’det var godt’. Så det der
med at, at de alle sammen er motiveret. Det er lidt sværere at få, selvom det
er jo aldrig dem alle sammen, men at få så mange til på en gang at være
interesseret og optaget af det samme. Det er jo ikke det der bare sker når
man kommer ind og siger, ’godmorgen, nu skal vi lave skriftelig dansk, i skal
starte på side 17, der er nogle navneord og de skal bøjes’ [der grines]. Det
tænder dem jo ikke så meget. [der grines] Lige meget hvor sødt man siger det.
At her lavede vi alle sammen det her sammen og vi hyggede os også lidt når vi
sad og spillede samtidig. Og så var der et par stykker der så bare var sure,
men det var de. Ja, det var jo så også fordi at deres computere ikke virkede, så
det er fair nok. Jeg kan godt lide når man kan få dem alle sammen i gang. For
jeg tænker også, at det er også det de husker, når nu har de alle sammen
været aber [den dag på skolen skulle eleverne optræde i en lille forestilling
som aber, efter en uges forløb med besøg af forskellige kunstnere der skulle
lære den forskellige ting]. og de har været så sure på det, men nu her da det
var overstået, så kunne man jo sagtens have fortalt dem hvordan de så ville
have det, når de så havde optrådt. Men de ville jo ikke tro på det før de selv
har prøvet det, for nej, det er ydmygende og pinligt og det er åndssvag. Og en
af dem var sjovt nok også ”syg” [laver gåsetegn med hænderne] i dag. Men så,
de var jo ikke til at skyde igennem da de var færdige. Og de havde sikkert også
forventet at folk ville grine af dem og sådan og det var jo ikke det der skete,
nogle af de små skreg og var smadder bange for dem og de der aber. Det var
også den der fælles oplevelse, det synes jeg der er meget vigtigt. Det er sådan
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lidt mit mantra som skolelærer, ud over et fagligt indhold
26.05 Inter

Dem du følte at du havde svært ved at fange var det så på grund af
computerspillet, altså jeg tænker på, var det i forhold til at deres computere
ikke virkede. Var det simpelthen teknikken der gjorde at du havde svært ved
at fange dem

C2

Ja, der var, ja. Og den ene lavede faktisk det samme her med Pokémon go,
der var så også et eller andet der ikke virkede. Jamen det var nok fordi de
havde siddet og været sure på computerne og det var ikke nær så sjovt at
spille Torchlight, når man sidder og kigger på at de tre andre de spiller fordi at
man har en sort skærm, ikke. Og når man har prøvet det for mange gange
ikke. De kom aldrig rigtig til at se fidusen. Og så var der nogen der stod helt af
på det der minecraft, fordi vi så netop, den ene onsdag efter den anden havde
sat tre-fire-fem timer af hvor nu skulle der eddermame bygges igennem og
bygges rødhætte verden og hvor vi så også bare sad og gloede på sorte
skærme og ting der ikke virkede. Og da vi så endelig fik Thor til at lave en ting
som virkede, der gad de simpelthen ikke. Der var de blevet skuffet for mange
gange

27.33 Inter

Luften var gået af ballongen

C2

Ja

Inter

Ja, det kan man nok også godt forstå, det kender man da også godt selv. Hvis
der er noget man glæder sig til og

C2

Ja og når man så bliver skuffet 3-4uger i træk. Så de genfandt ikke gejsten på
det.

Inter

Ud over sådan det tekniske, var der så noget du synes der var svært eller
udfordrende ved at benytte computerspillet eller klassespillet. Eller
hæmmede dig, som gjorde det svært for dig?

252

28.05 C2

Jamen det var meget det tekniske, fordi jeg ikke kender spillene godt nok. Der
skulle jeg have stører børn derhjemme og flere timer i døgnet. Og et eller
andet før jeg ville kunne kaste mig over sådan et stører spil. Jeg kan spille Hay
Day. Øh. Og så Pokémon go, heldigvis så var børnene relativt gode til det og
C1 han fandt også ud af at sætte sig ind i det der Torchlight, hvor han fandt ud
af at blive det der, en gud, som man kunne købe nogle ting af. Det ville jeg jo
ikke kunne finde ud af at skulle gøre selv hvis det skulle være nødvendigt i et
andet spil. Så jeg tænker at man skal være mere nørdet end jeg er. Og jeg har
bare ikke tid til at være så nørdet som jeg har lyst til. Det er ikke fordi jeg ikke
synes at det er sjovt, men øh. Så jeg ved heller ikke hvad man skulle kaste sig
over næste gang, med mindre det lå lige til højre benet og det bare kunne
være lige os. Jeg tænker det var fint at det kunne være på deres telefoner den
her gang. Øh fordi det er vel nok timer i døgnet der afholder mig fra at sætte
mig ind i noget nyt og spændende. Altså så er det blevet nogle brætspil i
stedet for. Og der har vi lavet et historie brætspil og nu er det jo sådan set
også spil i skolen. Så nu ved 4.x hvad en akvædukt er og om Augustus var
kejser eller ej. Og triumfbuer. Sådan noget udenadslære, lidt Trivial pursuit
agtig noget. [griner] jamen det har de været utrolig optaget af. I 56 tåbelige
spørgsmål i historie, hvor de 30 af dem har de faktisk selv været med til at
formulere og så har jeg fundet på alt muligt lort også. Og så skal de bevæge
sig rundt på en spilleplade fra Danmark og ned til Romerriget og hjem igen.
Og så skal de svare på sådan nogle spørgsmål og hvis det er et svært
spørgsmål må de rykke 5 felter og hvis det er let må de rykke et og så
fremdeles. Fordi ellers så er jeg nemlig også sådan en brætspilsnørd, hvis jeg
var ti år yngre og ikke havde børn. Så det er jeg måske også tændt på. Nu
lavede jeg så det der Romerrige spil, så jeg kan se at jeg måske bevæger mig
lidt væk fra det der computerspil, fordi det er for bøvlet. Men det kunne være
sjovt nok med noget brætspil i stedet for, eller nogle kortspil

31.00 Inter

Så gerne nogle spilelementer ind, men så bliver det i form af enten noget på
apps eller brætspil/papir et eller andet og ikke så meget, de kommercielle
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computerspil, som Torchlight
C2

Ja, ja. Og det er jo så også fordi det var jo faktisk nødvendigt at være utrolig
meget mere nørdet end jeg var og også at vi var mere end en voksen for at få
det op at køre, vi stod jo nogen gange 3-4-5 mennesker dernede.

31.30 Inter

Sådan ret computerteknisk, med stik og internet og

C2

Ja

Inter

Hvordan synes du sådan, hvis nu man tager et begreb, det har jeg tænkt. I den
der rolle, lærerrolle, når man står der og skal bruge det her klassespil, det her
begreb retfærdighed, var det sådan noget du tænkte over, eller du mærkede
eleverne tænkte over.

32.05 C2

Mine elever de ved godt hvad jeg plejer at sige ’livet det er hårdt og
uretfærdigt’. Det er mig der bestemmer

Inter

Ja, så det gik egentlig fint nok eller var nemt nok eller hvordan sådan

C2

Ja

Inter

Det var ikke sådan der var en masse kvaler ved det eller sådan

C2

Nej

Inter

Hverken hos dig eller eleverne

32.25 C2

Nej, det kan da godt være, men det er mig der bestemmer. Der ved de godt at
hvis jeg har sagt sådan og sådan, at så skal de ikke diskutere så meget. Og de
ved også godt at de skal diskutere endnu mindre med C1.

Inter

Ja, fint. Hvordan i forhold til ledelsen på skolen. Hvordan har det fungeret og
øh

32.45 C2

Jamen, det var jo dem der tvang os til at være med i det. Og så var det faktisk,
at da vi så sad i bakspejlet og tænkte over de udfordringer vi havde haft, og de
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rigtig mange timer vi havde brugt på det her, der ville vi så faktisk gerne give
det videre, C2 og jeg. Så det lavede vi en ansøgning om, at få lov til i år og få
ind i vores timer. Bare få et minimum af timer til at lære det fra os, til
kommende, til dem der går i tredje nu. Og vise dem hvordan, de kunne
organisere Torchlight og give dem ideer til hvad de kunne putte ind i af fagligt
indhold. En fagbog det kan alle sku skrive, og så er det lige om det handler om
dinosaurusser eller om pattedyr eller hvad det handler om. Og så passede det
jo så med matematik bogen fra tredje klasse og efterårsforløbet. Så vi ville
gerne have haft lov til at give det videre. Det fik vi ikke lov til, for så kom der
jo et andet projekt, som involverede nogle andre klasser. Og det er jeg så
faktisk ret pisset over, fordi som udgangspunkt så gad vi jo ikke det her. Og vi
var trætte af at skulle investere så mange timer i det. Fordi nu fik naboskolen
der også var med i projektet, de havde fået 30 timer af skoleledelsen, og vi
havde fået så mange timer her [viser et nul med fingrene]. Vi skulle bare. Og
når man så brugte den nødvendige tid på at få det til at fungere og så faktisk
også opleve nogle susseer undervejs. Altså, der synes jeg da, at det er rigtig
rigtig ærgerligt at så kunne vi bare læne os tilbage og sige, det var det. Fordi
man kan jo ikke lave, vi kan jo ikke spille Torchlight og lave en fagbog igen. Så
kan man spille Torchlight igen og lave noget andet, det er jeg så ikke nået
frem til i mit liv hvad det skulle være, det blev slettet fra halvdelen af
computerne. Men det er ærgerligt at investere så meget tid i noget og så er
det bare det. Og der synes jeg så at ledelsen gerne vil sætte en masse i gang
(her har hun lidt en anden ordformulering, som hun beder mig ikke citere, og
som gensidig respekt på den tillid og tid hun viser og giver mig, har jeg
omformuleret essensen til det ovenstående), at så skal vi det og det er det nye
sort. Og så gør man det modvilligt og bliver lidt glad for det. Altså noget for
noget, altså hvis jeg investerer tid i noget, og så [siger ’wur’ i et op-ned
tonefald som om noget falder fra hinanden]. Jeg kan heller ikke rigtig spille
minecraft igen. For hvad skal jeg så putte i det, eller jo det har vi så snakket
om at gøre alligevel. Men altså jeg synes at det er manglende opbakning, når
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vi siger at vi gerne vil give det videre. Og når ja, der blev også bedt om at vi
skulle lave en præsentation på et eller anden møde, hvor vi så havde siddet i 5
timer på selv samme dag, med hele banden af forskere og heller ikke havde
kunne få det til at virke. Og så om eftermiddagen, der holdte jeg et fantastisk
PowerPoint oplæg, hvor jeg simpelthen reklamerede helt vildt for metoden og
fremhævede alle de gode ting der var i det. Og så lige i parentes bemærkede,
at så var der nogle tekniske udfordringer. Og så, hvor nogen af de andre sad
og blev helt tændte og ’nej, hvor er det spændende’. Men om jeg bliver tildelt
nogen som helst ressourcer til at give det videre og arbejde videre med det.
Fordi hvis jeg skulle sætte mig ned og arbejde videre med det, det ville jo tage
en masse tid, det kunne der ikke være tale om, nu er der et nyt spændende
projekt i gang. Og så gør de sig nogle erfaringer og så kommer der måske et
nyt spændende projekt i gang, og der foregår en masse nye ting, og det man
så har det synes jeg at man er rigtig rigtig dårlig til at dyrke. Og det ved jeg
ikke, om jeg så kan risikere at blive fyret nu, men det skal anonymiseres rigtig
rigtig godt [der grines]. Så der synes jeg sådan manglende opbakning og føler
lidt at vi blev pålagt det her præstige projekt, fordi skolen har en mission om
at blive IT-profil skole. Nu findes der så ikke profilskoler mere, men skolen vil
rigtig gerne blive noget, som værende kendt for dem der laver de fede ting
med de digitale lærermidler, computere, 3Dprintere osv. Og hvis man gerne
vil det, så kunne man godt have givet os lov til at give det der videre. I stedet
for at sige, ’nej, nu har i lavet jeres, så nu er det nogen andre’. Når nu det er
to andre klasser der er i gang med noget andet med Thorkild. Der er sådan hår
i postkassen for os. Den anden årgang der var med, du har ikke hørt fra C3
eller C4 fordi de er jer jo ikke, den ene er syg og den anden er på barsel. Men
så bliver det bare glemt, og vi har jo nok brugt over 100 timer på det ikke.
38.00 Inter

Ja, C1 sagde godt at du havde brugt lang tid på det der minecraft der, da det
havde

C2

Ja, der endte det jo så med at jeg måtte stå og installere, C1 stod også lidt,
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hvor vi skulle stå med en USB og installere det på en computer af gangen, og
det skulle være med elevernes egne login. Det var simpelthen så bøvlet, og
der tror jeg også at C1 havde opgivet på det der minecraft, men der bliver jeg
jo så simpelthen så stædig. ’Så skal fandme gøre det rigtigt og gøre det
færdigt’. Og sad der til sidst nogen af de der børn ’jeg hader minecraft, jeg
hader minecraft’. ’Du er satme bare så sur, Sally-sur-stråle’. [der grines]
38.45 Inter

Hvordan sådan kollegamæssigt. Du har sparret med C1,så vidt jeg har forstået
[der svares ja], men ellers brugte du så ellers C4, øh

C2

Nej for hun har været på barsel stort set hele tiden. Og da minecraft ikke
virkede og vi prøvede alverdens ting og vi fik nogen til at lave en server, hvor
der så ikke var plads. Så fik vi lige den der Thors minecraft education og så
virkede det. Og han lavede også et eller andet til os, hvor vi kunne være alle
sammen. Men ellers, så er det meget at jeg har sparret med C1 og C5, det
team, det er primært dem jeg er sammen med

39.25 Inter

Har der været en god sådan ping pong, hvordan har det været at have nogen
kollegaer og det at I har kunne bruge hinanden eller ikke bruge hinanden

C2

Jamen det er det jo så mest bare mig og C1, for vi er de eneste der her skullet
det, de andre har jo ikke skulle være med. C1 og jeg vi er ret gode venner

Inter

Så det har været godt at have noget sparring omkring det?

C2

Ja, men vi har jo ikke haft andre end hinanden

Inter

Nej, så i har bare været jer to til lige som at hitte ud af tingene

40.00 C2
inter

Ja
Øh, ja, nu tror jeg faktisk at vi når det hele inden du skal noget. Øh har du. Du
brugte klassespillet mere, sagde C1, efter at I var stoppet. Hvor han ikke var
med. Med pointene og alt det der
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40.20 C2

Ja, jamen jeg tror jeg brugte det i længest tid. Og vi prøvede jo også at indføre
det på hele årgangen og C1 prøvede at indføre det nede i sin egen klasse, men
det blev aldrig rigtig til noget.

inter
40.35 C2

Lavede i løbende nogle nye mål eller pointgivende faktorer
Ja, dem lavede vi om en eller to gange. Til sidst så lavede jeg dem så bare om,
til den der nu får du fem point fra timens starte og for hver gang at jeg skal
[kigger og løfter pegefingeren ud til siden] mister du, og hvis du mister tre
streger, så bliver du nødt til at skrive hjem til dine forældre. Det har jeg haft.
Og så loggede jeg så ind på intra og så skulle de så, på den store tavle,
formulere deres unoder ’Hej Mor og Far. Jeg kom til at gøre det, med venlig
hilsen’. Det er der nogen der har prøvet en gang, så gad de ikke rigtig prøve
det mere. ’hvad siger i andre, hvad skal der stå’. Ja altså så fik de fem streger
fra timens start og hvis de så, så fjernede jeg en streg efter hånden ’ups, det
var ærgerligt’. Den indførte jeg lige på et tidspunkt gangske kort. Men det var
jo fordi, de var jo enormt glade for når de kunne købe noget for deres point.
At der var der også ham der da løb rundt og satte stole op og sådan. Aldrig
har man set ham så vågen som da i de perioder hvor han kunne få point for
det

41.50 Inter

Ja, har du overvejet at tage det i brug senere? Eller lave nogle flere ændringer
i forhold til det

C2

Jamen jeg overvejer lidt at tage det i brug igen, og det er også fordi at de
spørger til det. ’skal vi ikke have det der på et tidspunkt igen’. Jamen, det de
gerne vil have, det må de gerne få, i det omgang at jeg gider. Og synes at det
virker. Jeg ved bare ikke lige hvornår og nu går vi jo ind i den der periode med
6 uger med lidt skemaer på hovedet. Og det skulle jo ikke være der, men så
kan det være at de hænger oppe i gardinerne efter det. Og så bliver det noget
med at vi lige propper det ind i december hvor det er jul, at så propper vi det
ind i det normale skema igen. Og hvis man har brug for lidt ro på dem
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42.35 Inter
C2

Ja, så du tænker det lidt som et redskab du sådan kan hive ind
Jeg tænker det som et pædagogisk redskab og at det også er nyhedens
interesse. Og det der med når jeg så alligevel går og glemmer at give dem
streger for deres gode gerninger, så kan man lige så godt lade være. For det
bliver også lidt for slidt hvis man bruger det hele tiden. Så lige at genindføre
det for en tid, synes jeg egentligt kunne være meget sjovt. Fordi da de var små
på et tidspunkt, der hvis de havde opført sig pænt hele dagen, det var i første
klasse, at så måtte de få et lille klistermærke, og jeg havde lige præcis utrolig
mange klistermærker, så det passede med at der var 25 dage tilbage af året
og der er nok til at alle kan få. Og så stod deres navne og en lang række af
klistermærker, så det er sådan lidt det samme. Så det er der også nogen af
dem ’øh det er lidt ligesom dengang hvor vi fik klistermærker’. [grines] så da
vi præsenterede den der point en ’det minder lidt om den med
klistermærkerne’.

43.45 Inter

Hvordan med når I har lavet om i de der ting som du gav streger for. Er det
noget som i har diskuteret med eleverne om hvad det skulle være eller hvad
de betød eller

C2

Nej nej, det har vi bare gjort C1 og jeg, og fundet på seje engelske ord, som
’stilth’. Den kunne vi godt lide.

Inter

Og hvad synes de om alle de seje engelske ord, var det noget der tændte
dem, de godt kunne lide eller forvirrede dem

C2

Det tror jeg de synes der var fint. Øh de har jo stadigvæk stående det der skilt
hvor der står Beta-tester. Den hang vi op på deres dør for et år siden. Så der
kom også en hen her den anden dag og sagde ’hvorfor står der stadig Betatester’ på døren. Så sagde jeg ’det er I jo’. Fordi vi havde også fundet en
anden en, den som kørte på mobil og som hed ’map mob’, og hvor man så
sidder på en pc og laver et skatte eller en rute med nogle poster og så
markerer jeg posterne her på matriklen og når du går med din mobil hen
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under det store træ derude, ups, så kommer der en opgave. Og den kommer
først når du står under træet. Og den har de også Beta-testet, og der var
nogle fejl i den, som gjorde at pludselig kunne man se alle opgaverne, selvom
man bare sad. Men øh, det var jo så fordi vi havde lavet det der Pokémon go,
den har de jo sådan set også beta-testet.
45.20 Inter

Ja. Har du nogen kommentarer ellers, eller sådan spørgsmål eller øh, er der
noget øh

C2

Hvornår er det du skal være færdig

Inter

Det er første januar

C2

Ja okay

Inter

Det er sådan en herlig afleveringsdato ikke

45.35 C2

Jo. Jamen så er det vel ikke aktuelt hvis jeg bruger det der klassespil i
december

Inter

Det tror jeg desværre ikke jeg kan nå. Øh. Jeg har været nede og se det på en
skole i Århus, hvor de stadig har brugt det, i en 7.klasse og så har jeg været
oppe og se noget undervisning oppe i Aalborg, hvor de er i gang med at bruge
noget civilisation i noget understøttende undervisning. Sådan noget
kombination af lidt noget historie, geografi, samfundsfag mix og engelsk med
alt det de sidder og oversætter.

C2
26.20

Det er også et af de spil jeg holdt meget af
Interviewet stopper og diktafon slukkes
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Bilag 11 – Kursusdag 1 – Skole C
Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Diktafonen starter
Der er småsnak omkring om alle er der, der mangler en

02.37

Tore starter med at takke deltagerne for at være med og præsentere lidt nærmere
projektet i forhold til forskningsprojektet og Torchlight.
I første spilforløb skal der bruges Torchlight, i det andet kan det være alt muligt
Der skal være regnehistorier
I spilforløbene skal der være portalopgaver, som er regnehistorier i spillenes
narrativer
En af deltagerne er forbløffet over at de skal indsamle regnehistorier, de selv
rammesætter, inden forløbet starter.
I hvert forløb skal der være et elevprodukt, i den første i regnehistorier og den
anden som systemtænkning

06.40

Systemtænkningsmatematik – systemtænkningsopgaver, præsenteres kort
Tore: Nu samler vi os og sammen sidder og kigger på hvordan man kunne lave
portal opgaver

08.00

Tore: Her er nogle forskellige eksempler på hvad hvordan man kunne arbejde med
opgaverne og spillet. Måske i kan finde nogle opgaver som behandler det emne i
regner med at skulle arbejde med.
Spørg endelig. Jo mere det bliver til en snak, jo bedre tror jeg det bliver.
Tore: Forskellen opstår, når vi spørger til hvordan det de lige har lært, kan påvirke
deres strategi i spillet. For ellers kunne de generelt lige så godt regne med pærer
og bananer, mekanisk regning.

12.30

En lærer melder sig på banen
’bliver afstanden ikke for stor’ når de har spillet i fredags og så først beregner om
tirsdagen. Skal de ikke spille og regne samtidig.
Tore: Vi har ikke oplevet at det har været noget problem, det kan de godt.
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Efterhånden kom der matematik ind i sproget, når de/eleverne snakkede sammen
L:hvilken klasse har i prøvet på?
T: 2-8kl.
Det her må i meget gerne tage med hjem
L: Der er ingen tvivl om at det har taget tid, det er sat flot op og med billeder og det
er indbydende
T: ja, men så må man nå det man når og vi deler med hinanden, men lækkerhed er
også et af vores momenter. Og det kan være en måde at motivere eleverne på,
men det er ikke alle der bliver motiveret af at det ser lækkert ud, men nogen gør
18.30

Der skiftes fokus og der er en der holder oplæg om systemtænkning
Jeg vil nu sætte nogle ord på hvordan man kan forene systemtænkning, fællesmål
og matematiksproget fra folkeskolen.
’Det er et integreret element der opretholder en helhed’
Det system matematikken er en del af i det større billede, frem for bare at her er
en formel.
’systemtænkning er forskellige ting og man kan gå forskellige veje’
L: jeg forstår det stadig ikke, jeg har ikke stødt på det før, er det en didaktik? Er det
måde at se helheder?
Oplægsholder: Det er en måde at kigge på verden på, ofte vil man gerne analysere
og nedbryde ting, men her vil vi gerne se meningen og helheden i systemet
gennem eksemplerne, så de kan være med til at give os et overblik
L: og hvad betyder det for matematik undervisningen?
Oplægsholder: Vi kan fx se tingene i en helhed, frem for bare at se hvor mange
toiletter der er pr elev, så ser man samtidig på hvornår bruges de, skal der være
forskudte pauser
L: Spil har ikke nogen dissideret kvalitet i sig selv, skal det være spil? Ja spil kan
selvfølgelig noget
Oplægsholder: jo jeg syntes netop at spil kan noget særligt i denne kontekst.
Flow diagrammer
Opmærksomhed omkring at ting påvirker hinanden.
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Fællesmål – matematisk modellering
’Er der nogen af jer der har set den før? Nej, men det er sådan en i forhold til
kompetencer’
Oplægsholder: jeg ved ikke hvor meget i skal ind over fællesmål, men det passer
her godt sammen, spil, fællesmål og systemtænkning.
Og derefter at skulle ind og afprøve det man har regnet sig frem til, fx at man altid
skal tage den største Health potion.
L: Det minder på mange måder om det de skal kunne i 9.klasse
L: jeg har de små, og min vurdering er at de tit har rigtig svært ved modellering,
fordi de har så mange kompetencer og begreber at jonglere rundt med. Jeg syntes
det virker lidt voldsomt.
O: man kan starte meget lavt
T: må jeg vise et eksempel
O: Vi tager lige de sidste slides og så kan vi lige tage eksemplet.
Problem behandling fremfor problemløsning
Jeg har to matematik opgaver med til at give et indblik i hvordan det kan bruges i
den almindelige matematik – skal vi tage dem eller matematik
L: spil opgaven
37.00

T: forklarer en spilsystemsopgave.

44.00

L: jeg ved godt at du siger at alle bliver fanget, men hvad hvis de ikke bliver fanget.
Nu er jeg fx ikke særlig spilfascineret. Fx sådan nogle små tøsepiger?
T: ofte ser vi at de finder nogle andre faktorer som de fokuserer på

46.00

L: var det ikke meningen at de skulle have de der opgaver i starten?
T: ja til at starte med skal de have en almindelig opgave som fx oplægsholder har
med.
T forklarer kronologisk hvad det er der skal ske og laves af forskellige opgaver og
hvem der skal bruge det.

48.14

L: bliver det ikke lidt kunstigt forskningsmæssigt – kan det overhovedet
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sammenlignes.
T og O: forklarer/forsvarer lidt omkring projektet og data indsamling og forskerne
bag
49.00

L: skal jeg selv lave opgaverne i baseline
T: ja
L: så laver jeg bare noget i forlængelse af det jeg har gang i nu om regnehistorier.
O: viser sine almindelige opgaver
L: Kan jeg bare opstille en regnehistorie?
Tog O: der er som sådan ikke noget krav

53.00

O: jeg tror vi lige vi prøver at tegne et system
L tegner nogle systemer med vandhaner og kar og varmt og koldt og tid
Hvilke afhængigheder er der?
Der regnes lidt på eksemplet og der gives forskellige logikker på hvordan man kan
regne på det.

01.07.02

L lyder lidt skeptisk i forhold til de yngre elever og fagligt svage elever.
T okay lad os prøve at lave nogle systemer.
De går i gang med fælles at brainstorme på hvordan der kan laves et pizza/pizzeriasystem.
Dej, ingredienser, antal børn og voksne
Man kunne også tage udgangspunkt i sin egen pizza

01.17.00

L: men så er spørgsmålet om de selv skal sætte noget ind eller bare regne noget jeg
har stillet og hvad der er modellering.
L: det er svært, men en spændende proces at gå i gang med
O: kommer med et eksempel hvor L undrer sig over forskellige hverdags
problematikker i klassen og gerne vil have klassen til at hjælpe sig med at finde
systemet.
L: nu gør du det sådan lidt rollespilsagtigt eller iscenesat og det tror jeg kunne
fungere godt.
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01.23.00

L: vi har fået stillet i udsigt at vi ville få tid til at lave det her. Men vi får ikke mere
tid end det her nu?
L: får i mere tid derhjemme på skolen?
L: vi får en undervisningslektion mindre i ugen
L: Jeg ved ikke hvordan jeg skal finde tid til det

01.25.50

O: føler i jer klædt på til det
L: ja
L: joe..
T: I må meget gerne skrive og ringe og få hjælpe og sparring
Oplægsholder hedder Erik
L: hvordan rent praktisk?
T: det tager vi fælles når vi mødes med de andre.
Optagelsen slutter
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Bilag 12 – Kursusdag 3 – Skole D
Kursusdag 3 – Skole D – 1 – introduktion og individuel udfyldelse af spørgeskema

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Thorkild præsenterer dagen og siger tak for lærernes toldmodighed og samarbejde.
Og der kan ses en effekt hos eleverne
Det bliver mere i erfaringsudveksling i dag
For at I ikke bliver for påvirket af hinanden, så starter vi med at I udfylder et
spørgeskema individuelt om hvad i har oplevet.
Og elementer L skal være opmærksom på og gode råd
Derefter pause
Så skal vi starte på at planlægge næste spilforløb.
I kan arbejde videre med Torchlight 2, minecraft, Black and White eller i kan vælge et
spil selv.
Vi ved godt i nok gerne vil have mere tid til det, men vi er indimellem nødt til at gå
videre.
Er der spørgsmål til programmet.

07.00

Lærerne går ind på en hjemmeside for individuelt at udfylde et spørgeskema.
L der ikke var der sidste gang udfylder også, bare i forhold til forventninger

37.23

Diktafon stopper

Kursusdag 3 – Skole D – 2 – Lærernes erfaringer og input om at bruge metoderne

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Der er småsnak (tror der er pause)

04.20

Thorkild starter på at snakken tages i plenum
’hvad tænker i?’

C1: Spændende men meget tidskrævende. Spændende fordi man kan se små tegn
på ændringer med nogle elever, som man ellers ikke har kunnet få fat på. Ku godt
tænke sig at fortsætte og undersøge hvad det ku udvikle sig til videre frem. Jeg har
oplevet to svage elever, som ikke har bedt om hjælp i matematik eller involveret
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sig – viser tegn på at ville være med, spørg ind til matematik. Bl.a. grundet
progressbar. Det er rigtig givtigt

L: Det tidskrævende er at lave portalopgaver som relaterer sig til spillet. For der
havde I sat nogle rammer som vi så skulle have til at passe. For hvis man kunne få
lidt mere matematik koblingen med. Vil gerne fremover bruge koblingen i opgaver
mellem spil og matematik. Teknologisk var det tidskrævende med bl.a. LANopsætningen.
08.00

D1: Min klasse og jeg er glade for virtue coins og klassespillet. Det har ændret
adfærd. De sidder klar, når lærer kommer ind. Eleverne er gået ind i det med liv og
sjæl. De har lavet det system at alle skulle betale skat til fælleskassen. Regulering af
skatten og er den for høj og hvordan skal pointene gives, så skatten ikke tager alle
deres point. Har været debat hvorvidt ’skat’ skulle fortsætte. Problem at dansk har
brugt det meget, men ikke i mat.

Jeg har stadig en elev som ikke er blevet fanget. Og spiller selv. Men hans forældre
fortæller at han er mega glad for det, men han viser det ikke i skolen.

Én af fokuseleverne (kasketten) har man ikke nået. Forældrene til ’kasketten’ giver
udtryk for at han virker glad for forløbet. Men de andre fokuselever synes de at
profitere fra metoden.
13.50

Dansklærer er enig med mat-lærer. C1 og C2
Portalopgaver har været tidskrævende af lave. Det bliver nok nemmere for os, når
vi fremover kan styre det alene. En af vores fokuselever (fagligt stærk) som har
hadet skole og gjort som det passede ham. Han har ændret sig meget. Hans mor
har skrevet til lærerne at han har udtalt at han elskede skole. Han er vendt 180
grader.

15.50

Lærer udtrykker hun er begyndt at blive skeptisk overfor klassespillet. At
klassespillet er problematisk, idet man som lærer konstant vurderer eleverne.
Fokus kommer væk fra det eleverne siger og over på at de har markeret i klassen.
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Jeg kan stadig se at det har en effekt og så skal jeg som lærer finde ud af justere
det. Måske give færre streger, måske gøre det i slutningen af timen. Jeg skal gøre
det på min måde. Så alle ikke skal nå at have streger i løbet af dagen. Det tror jeg
passer mig bedre.
Thorkild pointerer at der ikke er en facitliste og at lærerne skal finde deres egen
vej.

Tore bakker om at Lærerne skal gøre det til sit eget og få ejerskab og det at være
den gode game master. Game master over regler. Eller måske skal der levels up.

L er lidt træt af at hendes respons på at E har hånden oppe er at de får streg og
ikke på hvad E har at sige og på den måde roser eleven for det han/hun siger og
ikke at hånden er oppe.

Stine: vi har også tit været to, så kan den ene give streger og den anden positivt
opmærksomhed
21.20

Jeg var rigtig skeptisk i starten, det har ændret sig en smugle, men der er stadig
lidt. Vi har været glade for progressbar – det er jo synlig læring. Bruger klassespillet
mindre. Vores AKT-lærer har brugt klassespillet meget og det har rykket meget i en
årgang hvor der er store udfordringer. I min egen klasse har jeg ramt ved siden af.
Det har været for højt fagligt. Jeg er jo ny lærer i klassen. Jeg vil gerne høre noget
om jeres observationer.

24.00

Klassespillet strider det imod min overbevisning, at de skal belønnes for opførsel

C2

som burde være en selvfølge, men jeg har set at det virker. Og så er jeg lidt træt af
at miste en dansktime, når der er tid til at kunne bruge pointene. Vi har indført
streger i en anden klasse med held. En forælder som er skolelærer har været forbi
og tage billeder af progressbar.. og inspireret af at bruge pointsystem.

Flere elever synes det er godt, at jeg kan give dem point ind i computerspillet. Det
var udfordrende at skulle logge ind i systemet og give point.
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Men stadig så strider det helt vildt imod min overbevisning, at de skal belønnes for
opførsel som burde være en selvfølge, fx at række en hånd op
26.26

Vi fandt jo ud at lave det sådan så man kunne bruge pointene i spillene og det fik

C1

de rigtig meget ud af. Men det skulle jeg bruge meget tid på, af rent teknisk art.
Det gav anledning til meget små matematik. Fedt at man kan tale matematik-sprog
med eleverne.

28.01

L: jeg ikke kan se sammenhængen mellem faglig og spil. Men jeg syntes også lige
som en anden lærer at klassespillet og progressbar fungerer godt. Jeg ser ikke
nogen ændring i deres faglige niveau. En fokuselev har ændret sig – han er opfører
sig bedre. Han er blevet social mere vellidt.

29.30

To lærere udtrykker, at de ikke kan se kobling mellem faglighed og spil. De siger at
det måske har noget at gøre med at de ikke selv er interesseret i spil.
Progressbaren gør det synligt, men ellers kan jeg ikke se koblingen. Lærere giver
udtryk for, at de jo kunne lave alle opgaver uden af bruge spillet. Jeg kunne godt
stille opgaver uden spillet. Lærerne giver udtryk for at fagligheden skal ligge i
spillet.

Thorkild argumenterer lidt for hvordan koblingen kan ses eller kobles bl.a. med
elev argumenter.

Eleverne knoklede også inden de blev præsenteret for spillet.
33.15

De tre drengegrupper arbejdede godt sammen omkring portalopgaver.
Pigegrupperne var lang tid om det og kunne ikke ret godt samarbejde. Måske gav
det ikke mening for pigerne på samme måde, som drengene.

Progressbaren var lavet ud fra bogen, men der var ikke noget der relaterede sig til
spillet. Men de kunne godt lide progressbaren.

Læreren og Thorkild har set lidt forskellige ting i klassen i forhold til hvad eleverne
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syntes om når opgaverne hænger sammen og ikke hænger sammen med spillet. Og
der kommer nogle eksempler på nogle elever der er blevet fanget. Der er tegn hos
nogle elever
Lærer udtrykker, at hun ikke kan se nogen ændring blandt fokuseleverne i hendes
timer (mat).
38.00

Lærer udtrykker, at en ting er det faglige, noget andet er det sociale.
Anden lærer udtrykker at det helt klar ændrer sig socialt.

39.10

Så store effekter indenfor samarbejdet

C1

Progress bar har også været dårlig – at der blandt eleverne været en konkurrence i
forhold til progressbar. At nogle elever har følt sig udstillet, når de ikke var nået
langt. De andre elever kommenterede på det som dårligt. Konkurrence aspektet
kan være godt for nogen, men også meget demotiverende for nogen.

Torkild kommenterer: at det kan være godt at få en snak om i klassen. For eleverne
ved godt hvor de er henne.

Kommentar fra anden lærer: om, at der er stor opgave blandt lærerne i forhold til
at differentiere undervisning, så de svage elever måske får lettere opgaver så de
hurtigere kommer op. Samt

Kommentar: Vi ser kun toppen af isbjerget inde i klassen til sådan en dialog og jeg
gjorde mig stor umage med at differentiere. så kommenterer eleverne bare på at
’du har jo også de lette opgaver’. Altså at differentiering ikke absolut er en løsning.

Kommentar: eleverne ved rigtignok at der er forskel. Det kræver stor behændighed
blandt lærerne i italesættelsen til at fungere og afmystificere.
45.27

Kommentar: Det er svært at holde fokus på at det er, er ikke vigtigt hvor langt du
kommer i forhold til de andre, når den sættes op på væggen og fremstilles overfor
hinanden. Jeg vil fremover ikke sætte det op på væggen. Men i stedet sætte det ind
i individuelle hæfter.
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Kommentar: det handler måske om at skabe en kultur i en klasse og det afhænger
måske af årgangen. Vi har gennem ugeskemarevolutionen tidligere været vant til at
se hvor langt de er kommet.

Kommentar (C2): Vi har også snakket meget om det i min klasse. måske gøre synlig
hvad de forskellige elever har lavet/gennemført og dermed vise hvor de andre
elever ku få hjælp, ligesom i ugeskemaet, hvor alle kan se hvad hvem har lavet.

Kommentar: henviser til brug ugeskemaer, hvor det er synligt hvad de skal
lave/opnå og hvor det også er synligt hvilke opgaver som nogle elever er udelukket
fra. Det er ikke kun en progression som i progressbar, men også en udpensling af
hvem der ikke laver alle opgaver. Er tilhænger af begge dele.
51.30

Thorkild fortæller at Tore og Stine vil præsentere nogle værdier for metoderne. Og
nogle oplevelser de har haft fra da de har været ude og evaluere med eleverne.
Opfordrer lærerne til at byde ind.

Tore: noget vi tror kan være svært, er at man både er over for reglerne og ved
siden af reglerne. Vi er systemet og vi er ved siden af systemet. Jeg er bare
formidler af nogle regler, som jeg selv har bestemt. Uden følelser. Man
eksternaliserer sig igennem systemet. De regler som ikke virker kan man lave om.
Det bliver systemet der bestemmer om man dør eller får point, selvom det egentlig
er mig der har lavet systemet og derved indirekte givet det point, men ud af til er
det systemet.
01.00.00

Thorkild: lad os lige høre nogle lærer. Det kommer fra rollespil, men her bruger vi
så bare computerspil, hvor der er nogle regler, men i laver også nogle regler
Tore: eleven er ikke et problem, men i et problem. At vi på dem måde kan
distancere nogle ting. At det bliver udenfor dig selv.
Thorkild: hvem er min person i det her spil, fremfor hvem er jeg. Noget
metakognitivt. Denne proces kan man som lærere hjælpe med til, så eleverne ser
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sammengængen mellem samarbejdet i spil og i klassen generelt. At læreren sætter
ord på ting og bevidstgør og facilitere dialogen.
01.06.20

Lærer: Jeg forstår det godt, men jeg syntes ikke at jeg har haft tid.

Tore: vi plejer nogle gange at tage udgangspunkt i WALT og WALF

C1: man skal også vide noget om hvad der sker

Thorklid: jeg ved ikke om man behøver at være ekspert.

Tore: identitet skabes af de historier der fortælles om og af mig og jo mere vi kan
blæse undtagelserne op og pointere det, jo mere kan vi ændre elevernes
fortællinger om sig selv og om de andre, jo flere muligheder er der og jo mere kan
vi ændre de dårlige mønstre der er.

L: det syntes jeg er svært, det har jeg prøvet mega meget.

Stine: det er mega svært, men det tager måske meget lang tid

Thorkild forsøger at opsummere med at lytte til eleverne og ikke tage det
personligt. Fokuser på de udfordringer der er og som spillet kan hjælpe med.
Fortæller om en anden klasse fra tidligere, hvor det at være i grotten, en
terminologi fra spillet, blev brugt i klassen omkring det faglige når noget var meget
meget svært. Er der noget nyt eller overraskende som i har oplevet, fx at elever kan
være på en anden måde eller kan noget andet end de troede de kunne
01.26.40

Lærer fortæller, at Elev får større status i spil-sessioner, idet han ved mere end de
andre. Og at anden elev som ellers har social høj status, får mindre status ved
bordet når bordet gerne vil have point i klassespillet, men ikke kan få det når han
laver fjol.

01.27.45

C1: fortæller at eleverne opnår et spændende refleksions-niveau. Begynder at få
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sprog. Tanker om hvad de må i spil og må i klassen. Eleverne får bevidsthed om
nogle ting. De fik en anden måde at tale på
01.30.00

Thorkild: hvordan med udfordringer? Udover de ting vi har været inde på. Det er
vigtigt at sige at man ikke skal være ekspert og at det samtidig ikke bare bliver en
belønning, men har en sammenhæng sammen med de faglige mål.
Det er ikke fagligt i sig selv at de spiller computer, det bliver det først når i didaktisk
bruger dette.
Jeg tror der er brug for en pause

01.36.36

Optagelse slutter

Kursusdag 3 – Skole D – 3 – Præsentation af nye spil

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Tore fortæller, forklarer og introducerer et spil imens han spiller. Der er løbende
dialog om hvordan det kan spilles og lidt om hvordan det kan bruges – gratis multiplayer/ikke multiplayer – spille alle sammen/ to og to
Thorkild: det er et relativt let spil at sætte sig ind i
Tore: men det er stadigvæk svært.
Lærer: Hvad kan det ikke?
Stine: det er ikke på samme måde udfordrende socialt som Torchlight
Tore: du starter hele tiden nye spil, det tager ikke så lang tid, men det kan vare fra
15min til 3 timer

07.45

Thorkild det er jo meget mere strategi og argumentation
Lærer: ja, men det kan jeg ikke bruge 3 uger på

11.10

Thorkild går videre og præsenterer Minecraft
C1 og C2 I har overvejet det. Hvorfor det?
C2: børnene kender det og så har vi en 3Dprinter, måske arkitektur og billedkunst
og måske bruge eksisterende byer
C1: noget med koordinatsystemer
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Thorkild: måske kan nogle elever gøres til eksperter, som de andre så kan spørge
om hjælp. Man kan vælge at bruge minecraft edu, hvor læreren får nogle hjælpe
knapper. Og der er meget geometri i forhold til matematik.
Lærer indikerer at hun ikke kan se matematikken og anden lærer indikerer at hun
ikke kan se matematikken i det andet spil
20.00

Tore og Stine præsenterer spillet Black and White og hvordan det fungerer og hvad
det går ud over.

27.00

Lærer ytrer at de i forvejen havde udelukket spillet fordi de skulle købe det.

28.00

Thorkild: skal vi præsentere fordele og ulemper?
Tore præsenterer engel og dæmon konceptet
Lærer: men kan vi få at vide i dag om det kan blive gratis?
Thorkild: jamen det skal vi nok kunne finde ud af. Jeg kan altid sætte det ind under
tekniske udfordringer.

30.12

Optagelsen slutter

Kursusdag 3 – Skole D – 4 – Præsentation af endnu et spil og tanker og ideer til spilforløb2

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Tore er i gang med at præsentere et spil imens han spiller. Det foregår sådan
nogenlunde i dialog. De spiller Black and White.

07.00

Snakker om hvad spillet kan bruges til ang. Etiske dilemmaer og ressourcer og real
Life. Det tager 10-15timer at spille det til slut, men det behøver man ikke at gøre

10.00

Thorkild: skal vi langsom begynde at bevæge os hen imod hvad i vil vælge
Lærer: men vi har jo slet ikke nået at snakke sammen.
Thorkild: nej, men C1 og C2 i vil gerne lave minecraft, ikke?
C1 og C2: jo
Thorkild: man kan også arbejde videre med Torchlight, det tror jeg der er krudt nok
i det til, men der kan også sagtens være nogle elever som efterhånden vil komme
til at kede sig. Prøv at sige hvad i tænker?
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Lærer: jeg tænker Black and White.
Thorkild: Så en skole med Black and White og en med Minecraft.
Thorkild: Hvad tænker I af usikkerheder?
13.30

L: Hvordan tænker jeg årsplanen ind.
L: det at vi skal lave forløbet selv helt fra bunden af, det er tidskrævende.
Thorkild præsenterer nogle ideer til danskfaget og nogen af spillene

20.59

Optagelsen slutter (midt i en sætning)

Kursusdag 3 – Skole D – 5 – Kort praktisk snak

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Stine er i gang med at forklare noget om hvordan der ofte anlægges et mangelsyn,
men Stine og Tore foretrækker at se på deres kompetencer i stedet for.
Thorkild: hvordan syntes i? er det sort snak for hvordan i kobler spillet og det
faglige?

02.15

C2: kan vi skyde det til uge 45, så vi lige har lidt mere tid til at planlægge
C1: jeg er først nødt til at bruge en fandens masse tid på at sætte mig ind i hvad det
her spil går ud på. Det gør jeg også gerne, men det tager bare lang tid.

03.25

Thorkild: fint jeg har minecraft her på den her computer, så lad os komme i gang.

04.15

Lærer: Så vi starter alle i uge 45?
Det glider over i individuel sidesnak og løs snak og nogle flytter lokale

05.58

Optagelsen slutter

Kursusdag 3 – Skole D – 6 – vejledning i grupperne om brug af minecraft

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Der er blandet snak i lokalet og flere der snakker. Jeg tror de sidder i grupper eller
at der flere på kryds der snakker sammen.
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Thorkild snakker med en gruppe (C1 og C2) og forklarer hvad minecraft går ud på
og hvordan de kan bruge det.
De diskuterer løbende hvordan det kan bruges fagligt og brainstormer på hvordan
det faglige og spillet kan kobles. Mens de løbende stiller spørgsmål til spillet og
bliver klogere på hvad spillet kan og ikke kan.
Senere kommer der flere og de spiller. Det begynder at bliver svært at høre hvad
de helt nøjagtigt siger, hvem der siger hvad til hvem og hvad der sker, da der er
flere der snakker på en gang og spillyde
01.03.36

Optagelsen slutter
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Bilag 13 – Kursusdag 3 – Skole A

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Thorkild: hvordan har i oplevet undervisningsmetoden?
B2: Jeg oplevede at selv når bare jeg sad med tussen i hånden, så så jeg at fluks så
ændrede eleverne opførsel. Men vi har lavet Black Friday, fordi eleverne ikke fik nok
streger til at kunne købe noget, fordi de ikke opførte sig som de skulle.
Thorkild andre der har oplevelser med klassespillet?

01.50

L: jeg har oplevet først gav en elev halvdelen af sine points og så gav et andet hold alle
sine point. Og det er endt med at ingen elever har brugt deres point selv, men
doneret dem til klassekassen.

02.50

A1: fortæller om en træls oplevelse med at børnene bare ville spille, men at ingen gad
lave portal opgaver. Så første dag var en rigtig ærgerlig oplevelse, men næste dag
havde jeg en rigtig god oplevelse med klassespillet

04.30

A2: det fungerer godt at fokusere på det positive fremfor det negative. Det tager
noget tid, men den er godt givet ud. Det er noget man hele tiden har som lærer, er
det tiden hver, men man skal bare sørge for at give det tiden.

06.30

A1: fortæller om en elev som stregerne havde en stor effekt på

07.30

Lærer fortæller at hun også oplever at eleverne rækker hånden op, men ikke har
noget at sige. At de bare vil have streger, men

08.30

B1: fortæller om en elev hvor det havde en stor effekt

09.00

L: fortæller om at hun syntes at de nemme streger er dem hvor eleverne fx skal have
bordet ryddet, men at de andre streger er svære at give.

10.20

L: jeg syntes det har haft en god effekt på at være klar til tiden og så har jeg hørt en
dreng der har forsøgt at overtale de andre til putte streger i fælleskassen og det er
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lykkedes så det er blevet et fællesprojekt
Thorkild: man må også gerne komme med kritik
11.36

L: jeg syntes det er svært i en klasse med 28 og når der så er ro, skal alle så have
streger
Tore: overvej om I skal level up og tag dem med som meddesignere.

12.35

L: vores erfaring var at det var godt at købe ting i spillet
L: Vi havde også en elev der valgte at gøre det selv, men han fortalte os det.
L: vi tog en fællessnak om det og var åben om at lære dem at bruge det, så de kunne
bruge det hjemme, men det skulle ikke bruges heroppe.
Tore: fed samtale
L: selvfølgelig var det ham
L: de normale børn kan godt aflure belønningssystemet og se fordelen ved det ud over
belønningen.
Stine: det er synligt for alle
L: Det der med at det er unfair, det er det jo altid. Vi har ikke fået at vide at vi var
latterlige eller unfair

16.45

B1: fortæller om en oplevelse med hvor alle elever lavede 125 % mere end forventet
og kom rundt til alle elever, og det gør jeg ikke normalt i dagligdagen, og gav dem
feedback. Om nogen som havde kopieret forkerte svar, som brugte 15min af deres
spille tid på at regne opgaverne ud. Og en pige som lavede alle undtagen en
delopgave, så hun ikke fik våbnet, da hun mente hun var for god til det inde i spillet.

18.30

L: hun er en middel elev, der knokler

19.25

A3: jeg syntes det er positivt at opleve at de fagligt dygtige elever og piger også bliver
fanget. Og de bliver også fanget af det sociale og af at der skabes et positivt miljø

21.20

A1: jeg syntes det er fedt at observere hvor god en stemning der er når de spiller og
det kører bare. Og grupperne imellem hjælper også hinanden og de syntes at det er
fedt at fortælle mig hvordan man gør. Jeg syntes det er både og, i forhold til om
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eleverne kan overføre de gode sociale mønstre fra spillet til klassen generelt. Han vil
gerne have belønning i progressbaren, men det kan være en ide at tilføje det. Det
vigtigste han (en elev) mangler er motivationen.
25.00

A2: nogle elever er meget utålmodige med hvornår de næste gang får frispille tid. Og
her var der en dygtig elev der sagde ’lad nu være med at plage, så får vi det aldrig’ og
det fik han det crit for og det har lige så stille spredt sig

26.50

B1: der har jeg en upædagogisk metode til at stoppespillet. ’hvis ikke i logger af, så
tager jeg stikkontakten’.
Tore: man kan bruge en form for afkortet spille tid. Hvor det tid der blev brugt på fjol,
tages fra spil tid, hvor de skulle lave de opgaver

29.15

L: De samarbejder rigtig godt i spillet, men jeg syntes det er svært at se at det bliver
overført til spillet. Havde en drengeelev som syntes det var træls at være sammen
med piger, men endte med at finde ud af han kunne lære dem noget indtil de endte
med at være på samme niveau i spillet
A1: Nogle elever kan godt være meget alene i spillet, hvor de andre så skulle sige til
dem at de skulle samarbejde. Og det så jeg også nogle gange fagligt, hvor de
samarbejdsdynamikker kom i spil igen

32.10

A2: det var i faglig fordybelse, og jeg var i en anden klasse. Hvor det gik meget bedre,
fordi de bedre accepterer når A1 siger at hun ikke kan hjælpe dem
A1: så det endte egentlig med at jeg bare kunne guide eleverne til hvem af de andre
elever de kunne hente hjælp ved, for hvis A2 først kom, så ville de jo hellere have hans
hjælp.
A2: det var meget godt for mig at se og opleve og vide at jeg kan prøve at dyrke det
mere og tage en mere passiv rolle.

34.55

L: der er nogle andre elever end dem der plejer der kommer til at skinne. Der er nogle
gamere der kan hjælpe de andre, som de ikke ellers har haft mulighed for. Jeg tror
han har følt sig mere værdifuldt. Han har måske flyttet sig lidt i klassehierarkiet. En
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pige fra modtagerklassen og her har den har dreng trukket læsset for at få hende
med.
38.00

L: jeg syntes det er svært at se en kobling fra computerlokalet til undervisningslokalet.
Men vi har haft nogen oplevelser i computerspillet omkring samarbejde, men jeg
syntes ikke de kan overføre det til klasselokalet. Der sker noget for dem, fordi det
lykkedes til sidst, at de i spillet lærer noget essentielt om samarbejde.

39.50

L: vi har en gruppe som kæmper rigtig meget med at samarbejde, hvor en i gruppen
bare løber derudaf. Hvor kommunikationsniveauet ikke er der.

41.05

Thorkild og Stine fortæller om Hard skills og om 21 First Century skills.

44.15

L: men det er også let at pege fingre af ham der ellers ikke plejer at kunne samarbejde
ikke samarbejder, men det er jo lige så meget alle de andre der ikke kan finde ud af at
samarbejde. For samarbejdet er jo hele gruppens ansvar.
Thorkild runder af og siger tid til pause

46.53

Optagelsen slutter
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Bilag 14 – Kursusdag 4 – Skole C
Kursusdag 4 – Skole C – 1 – Opsamling efter spilforløb 2

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Thorkild samler op efter interview og med nogle forskellige eksempler og hvad de
ellers har af forventninger til spillenes indvirkning. Derudover ser det ud til at i alle
både lærer og elever har haft gavn af at arbejde med progressbar og de synlige mål
med WALT og WALF. Samler op på hvordan de to skoler har brugt klassespillet –
skole C har også brugt det i andet spil forløb og skole D har kun anvendt det i
forbindelse med Torchlight.

06.00

C2 har lavet et diashow som hun skal vise. C2 blev om mandagen bedt om at lave et
PowerPoint til om onsdag og valgte at præsentere det positivt overfor de andre
lærer. Hun tvivler på om det nogensinde kan lade sig gøre på hendes skole.
Vi oplevede på nogen af dem at vi fik mønsterelever.
Jeg havde forventet at I kom med en samlet pakke, hvor spillet og det fagfaglige var
sammenkoblet, så hun er spændt på at høre om fra den anden skole hvordan det
har været at bruge ’Black and White’ spillet.
Der var ikke meget danskfagligt det blev til i forhold til at vi brugt 12 timer på det.
Vi er aldrig nået til koordinat systemet i minecraft fordi teknikken ikke har fungeret.
Havde både i Torchlight og i minecraft to niveauer og alle elever nåede op på de 100
%
De har både ugeskemaet og progressbar og krydser af og flytter begge steder og
herved både sammenligner sig i procenter og i hvad de har lavet. For at nuancere
billedet, da de ofte lavede kommentarer med at du er dummere end mig. Og for at
de skal blive bedre til at spørge hinanden og bruge hinanden. Hver fredag har vi
’brug dine point time’ eller ’belønningstime’. De kunne fx bruge nogle point på at
sove. En elev ville gerne sparre sammen og brugte aldrig sine point. C2 fortæller, at
det fungerer godt at bruge engelske/seje ord for ting som ‘gør-som-der-bliver-sagt’.
Hele årgangen har nu point, da de andre klasser har efterspurgt det og nu har de
belønningstime samtidig, for også at skabe sammenhold på tværs, så de på tværs af
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klasserne kan bruge point sammen.
Uden for klassen plejede min klasse at sloges og efter var de også i frikvartererne
blevet bedre til at lege sammen.
En dreng der ellers ikke gider lave noget fagligt, har i disse forløb opnået meget
fagligt i forhold til hvad han ellers gider
Eleverne taler også selv om at de er blevet bedre til at arbejde sammen og har fået
et bedre sammenhold i klassen
Eleverne var ikke til at drive ud til frikvarter
Skabt nye venskaber/relationer
Der var for meget skrivning til jer.
Jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind i spillene.
Oplevede at klassen distancerede sig lidt fra de andre klasser fordi at de skulle
computerspil og ikke kunne mødes med de andre og dele eleverne på tværs af
årgangen.
Har hele tiden haft en tvivl om hvorfor eleverne skal belønnes for noget de bare skal
kunne, men hun kan se at det virker.
I en anden klasse der også gerne ville det som hendes klasse der ved med i
projektet lavede, fik lov til at lave klassespillet og sammen fandt de på hvad der gav
streger.
35.40

Lærer kommenterer og siger at det er fedt at hun har taget nogen af tingene og
gjort det til sit eget.
Thorkild bakker dette op
Der snakkes sammen om de tekniske problemer de har haft og hvad det kunne
skyldes.
Thorkild opfordrer til at der snakkes om computerspillene og hvordan det har været
at bruge det – starter med minecraft education

38.40

Lærer: ret let at gå til.
L: børnene kender spillet. Jeg var ikke inde i det. Jeg kendte spillet, men ikke godt,
så jeg kunne ikke hjælpe når de bad om hjælp til det. Det var nemmere at
fornemme hvad eleverne lavede og lærte i minecraft end i Torchlight og der blev en
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meget mere faglig snak mens de var i spillet.
C1: jeg kan ikke snakke med om minecraft, men jeg syntes at Torchlight var rigtig
godt og nemt at koble til matematikken.
Thorkild opfordrer til at de skal snakke om Black and White
43.00

L: min klasse syntes ikke godt om det, de er aldrig rigtig kommet i gang med det.
Det har været for svært engelsk
L: de har ikke kunne finde matematikken. Det var ikke åbenlyst, jeg tror de følte det
var for søgt. De prøvede at finde et fagligt formål og det kunne de ikke rigtig
L: pigerne hyggede sig med at bygge og drengene syntes bare at der var for lidt
action
L: de kunne have spillet hvad som helst for at løse portal opgaverne. Der var ingen
sammenhæng mellem det danskfaglige og spillet. De spillede bare fordi de skulle.
L: den oprindelige plan og den der blev skabt var langt fra hinanden. Hvor Torchlight
bare passede meget bedre sammen.
L: der var aldrig rigtig nogen etiske overvejelser hos eleverne i spillet. Der var ikke
nogen kobling. Portal opgaverne tog alt tiden og derfor kunne vi ikke selv nå at lave
en kobling. Vi nåede kun de portalopgaver i havde lavet i de tre uger. Vi skulle jo
starte med at forklare og lære eleverne, hvad er en analyse model
L: de skulle lave deres egen matematikbog til spillet. De har lavet et produkt, som
måske ikke er helt er det jeg gerne ville have. Men de laver det jo på det niveau de
er på nu og ikke så de udviklede sig
L: jeg har brugt enormt meget forberedelsestid. Det har krævet rigtig. Også fordi
mål og indhold ikke passede sammen. Torchlight passede rigtig godt sammen.
Thorkild: der støder forskningsprojektet og metoden sammen og måske har
forskningen fyldt for meget.
L: jeg tror ikke jeg syntes at ’Black and White’ er så godt et undervisningsspil
Tore: det er der hele tiden, jeg tror bare ikke de har opdaget det.
L: Måske skulle man have kendt spillet bedre, men med alt det forberedelsestid
som jeg i forvejen brugte, så var der ikke mere tid til at sætte sig ind i spillet.

47.30

L forsat: vi havde nogle forældre der ikke brød sig om at de spillede computerspil og
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som heller ikke var vild med at eleverne blev belønnet for adfærd som burde være
forventet. Man skal være klar overfor forældrene. Nogle var klar, men mange var
skeptiske. Forældre til børn som ikke ellers spiller computerspil.
L: med minecraft var der ikke nogen modstand, men det var der med Torchlight
C2: modstanden kunne være at eleverne i forvejen spiller det meget derhjemme. Vi
havde ikke modstand til klassespillet da vi præsenterede det, men jeg holdt også en
vis ironisk afstand til det
L: for det havde vi også modstand imod
C2: nu prøver vi med lidt dressur og Pavlovs hunde, vi har prøvet så meget andet og
det har endnu ikke virket, så nu prøver vi det.
L: vi har også præsenteret det som et eksperiment og givet løbende opdateringer
hver uge og vi har ikke mødt modstand selvom vi har forældre der skriver et brev så
snart nogen har kigget forkert på deres barn.
55.15

L: For jeg er heller ikke fortaler for sådan en behavioristisk pædagogik. Vi har
forsøgt at være åbne omkring, at nu er det bare noget vi leger. Men vi har næsten
ikke brugt det anden gang. Jeg har følt mig lidt styrret af det. Og til at starte med
tænkte jeg ’nøj hvor fedt’. Og jeg syntes at i det omfang at målet er en bestemt
adfærd, men der er også nogle mål der hedder, at man er tryk ved at være i klassen,
og ikke skal føle sig vurderet hele tiden. Selvom det kun er positivt, så giver man
indirekte, ved ikke at give positiv opmærksomhed, en vurdering og noget negativt
når der ikke gives streger. Det tog opmærksomheden fra hvad et barn sagde.
Pludselig var der 8 der havde hånden oppe, uden at de ville sige noget. Der kom et
unødvendigt fokus på formen fremfor indholdet
L: det kommer an på klassen.
L: jeg har tænkt de samme tanker, men så skubbede jeg det væk. Men jeg er ikke
den der har brugt det mest.
L: netop med det adfærdsregulerende er det nødvendigt at det passer til klassen
L: men også på teamet er det nødvendigt at man er enige om det og giver et
nogenlunde ens antal streger ellers så går ideen af. Der er et enormt samarbejde
mellem lærerne der skal afklares, for det skal følges til dørs.
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L: jeg har en kommentar fra en elev ’du kan da ikke forvente at jeg er klar når vi ikke
har spillet mere’
C2: jeg syntes også at jeg bliver afbrudt af den, hvis jeg skal sætte streger og så
glemmer jeg det fordi jeg bliver fordybet i samtalen. Kun lige med ready der er i
starten af timen, det er nemt.
L: Det bliver meget individuelt hvordan man bruger de der streger og hvornår de
gives og hvad de forskellige mål indeholder. Ready kan være flere ting og kan gives
på flere tidspunkter.
01.03.40 Birgitte pointerer fra observationerne omkring B&W at der var mere samarbejde
fordi de ikke skulle skynde sig og undgå og blive dræbt og dette giver lærerne hende
ret i
L: men det kommer også an på hvordan grupperne bliver sammensat. Det var
mindre sårbart da de var 4-5 børn i Torchlight med hver deres computer, fremfor 2
børn sammen om en computer som i B&W.
Thorkild: Så er der frokost pause
01.09.02 Optagelsen slutter

Kursusdag 4 – Skole C – 2 – Debat om spillet og det faglige

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00 Thorkild starter med at præsentere programmet for eftermiddagen. Fokusset
nu er på det faglige.
05.20 L: jeg syntes det vi har været sat mellem to stole, hvor i både har nogle krav og
samtidig har jeg også selv skulle finde på. Jeg føler jeg har, skulle gætte hvad i
ville have. Der var ikke et færdigt materiale, men der var heller ikke frie
rammer. Vi har fået for mange opgaver uden at de var konkrete. Hvad er
forventningen og hvordan får vi ellers koblet det sammen? Her i anden omgang
syntes jeg, det har været med fokus på hvad i gerne ville finde ud af noget om
og ikke læring for eleverne eller mig.
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L: vi har afveget meget fra vores årsplan. Vi har haft svært ved at fornemme
forventningerne og hvad vi skulle og det har jeg måske ikke fanget.
L: det er lidt omvendt i forhold til hvordan vi plejer at arbejde, fordi det plejer at
være målet der er fokus frem for udgangspunktet er aktiviteten.
11.35 L: jeg syntes det ville være meget svært at bruge B&W til noget fagligt i
matematik, der var opgaverne bare noget i bogen, og så var de opgaver i sendte
det eneste der forbandt spillet og det faglige.
Der snakkes om at der skal være tydeligere kommunikation fra holdets side til
lærerne omkring hvis der er specifikke didaktiske krav til hvordan noget skal
præsenteres.
17.10 L: jeg var meget bedre til at lave portalopgaverne til minecraft end til
Torchlight, da jeg var meget bedre til det der spil.
20.35 L: jeg syntes generelt det er en god ide at få eleverne til at finde på sit eget og
have opfinderhatten på. Bekymringen er at de bliver på det samme niveau og
ikke udvikler sig til det næste matematiske udviklingstrin. Det kunne fx være
sådan at mine 5.klasser laver det til 4.klasserne, så det var med det formål for
øje
L: eller til hinanden
L: mange af opgaverne har et meget højt abstraktions niveau og kræver meget
abstraktionsniveau. Hvor der godt kunne være nogle tydelige
vurderingskriterier og indhold og dele det ind i nogle kategorier og nogle
undergrupper. Den tydelige opgaveformulering er ret vigtig
L: Hvad er målet? Der var mange ben og grene i det og det blev for bredt. Er det
appelformer eller udvikler og bliver det for stor en opgave hvis det er det hele.
L: en bog anmeldelse indeholder også nogle underpunkter og er ikke hel åben,
men der er en stilisering, som hjælper de fagligt svageste. Og ikke bare lav et
nyt spil.
27.50 L: I minecraft lavede i både matematik opgaver i spillet og udenfor spillet
C1: jeg tænkte også at fordelen var at minecraft blev mere et værktøj end en
rammesætning. Men spillet havde mere en effekt på dem i Torchlight.
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Minecraft kunne lige så godt have været noget andet. Jeg syntes matematik og
Torchlight var oplagt på mange områder
31.50 L: jeg syntes at det med opgavehatten til eleverne krævede at både jeg og dem
var lidt mere inde i spillet, for de havde svært ved at finde matematikken.
L: de er vant til at få en opskrift og når du har løst det sidste så er du færdig. Så
det at bruge opfinder hatten er svært, men det er med til at give dem ejerskab
og motivation og det kan jeg godt lide.
L: jeg syntes det er rigtig fedt at bruge børnenes verden og det de er eksperter i
og har en stor viden om. Det er bare vigtigt at huske hvad målet er.
L: det er vigtigt at have et mål og hvordan du kommer derhen det er op til dig,
så de ved hvor de er på vej hen.
Tore spørger efter om de har holdt gamification oplægget for dem. Det er sjovt
at løse en puzzle-opgave, men ikke så sjovt hvis læreren lige har løst den på
tavlen og man så skal lave en magen til og det kan laves både i gruppe og
individuelt. Her kan man som lærer også vælge at sige at man kan bruge point
til at få hjælp.
44.00 L: jo man kan godt undervisningsdifferentiere, men jeg har 24 elever og min
kollega har 28 elever og når de så skal have hjælp så er det i en til en
L: der er mange tekniske og praktiske udfordringer
48.00 Der skal ses film
En lærer efterspørger at se video og dette er der en dialog om i forhold til at der
er meget datamateriale.
Resten af tiden bruges på praktisk vedrørende udgifter og at sætte filmen op
57.54 Optagelsen slutter.

Noter fra ’sæt skolen i spil’ fra Kursusdag 4:

-

Fremover vil D2, mat, 4.kl gerne bruge progressbar - dog er nogle elever sjuskede i forhold
til at eleverne bare vil være færdige/videre på progressbar
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-

D3 kommer ikke til at bruge computerspil fremover idet teknikken ikke er til det på skolen.
Måske vil hun bruge progressbar fremover. Klassen er udfordret i øjeblikket så der kommer
til at gå noget tid inden hun vil bruge det igen

-

D2, mat, 5.kl - har modstand på bruge stregsystem fremover. Ikke bruge computerspil
fremover idet computerspil/teknikken ikke er tilgængelig fremover på skolen.
D2oplever at børnene trods alt har fået øjnene op for at matematik i andet end
matematiktimerne bl.a. i spil(Noter fra ’sæt skolen i spil’ fra Kursusdag 4 – KBH).

-

D3 vil fremover måske bruge klassespillet i perioder - idet hun oplever, at nogle
elever/klassen sidder klar når timen begynder. Hun oplever det har en positiv effekt.

-

SVS kunne godt tænke sig at arbejde med minecraft fremover - men lærerne tror ikke det
er realistisk idet de mener ledelsen ikke vil bakke op omkring at købe minecraft edu, m.m..

Noter fra ’Sæt skolen i spil’ projektets ansvarlige fra Kursusdag 4:

-

Nationale aftaler omkring indkøb af teknik/it har indflydelse på gennemførelsen af
metoder som denne

-

Lærer-skizofren omkring hvornår eleverne har lært noget.
Skal det være meget skoleagtigt/genkendeligt som skole for at kategoriseres som læringsrigt blandt lærerne (og eleverne)?
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Bilag 15 – Kursusdag 4 – skole B
Kursusdag 4 – Skole B – 1 – opsamling på interviews og evaluering af metoderne og
overvejelser i forhold til at bruge det senere

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Der er lidt småsnak og Thorkild beder om ro og opsummerer lidt på de interviews
der har været og til at de nu samlet skal tale om det. Og fortæller et par historier om
nogle elever hvor det er spillet har bidraget positivt og at der er nogle elever hvor
det ikke har haft en indflydelse. Men alle elever er fra starten gået positivt ind i det,
nogle har så undervejs mistet motivationen og især det tekniske kan være en
begrænsning. Dem der er blevet skuffet, der er det hos nogle af dem fordi de har
haft for høje forventninger.

05.00

A3: især computerspillet er rigtig godt for de visuelle elever.
A1: computerspillet tricker fantasien på en anden måde end filmen gør, da der her
er mange flere mulige handlinger og ikke kun et ’rigtigt svar’ da der ikke er nogen
entydig handling.

10.25

B2: Jeg syntes vi ser nye samarbejdsrelationer. Der er en stigende god stemning.
A4: Jeg syntes kun at samarbejdet er blevet forbedret når de har spillet, men ikke
inde i klassen
A1: jeg syntes ikke overordnet at relationerne har ændret sig, men hos de enkelte er
der sket nogle ændringer
A2: bakker op om dette og at fællesskabet også er blevet styrket udenfor spillet.

17.10

B1 fortæller om en dreng der var teknisk stærk og hjalp de andre og var teknisk
support for de andre
B2 fortæller om en anden elev der har levelet en anden dreng

21.10

A1: jeg syntes især at jeg har oplevet et øget samarbejde i samarbejdet, måske også
fordi de har kørt meget mere selvstændigt. For nogle grupper har jeg skulle hjælpe,
men for mange af grupperne har jeg næsten ikke skulle være inde over fordi de har
været så gode til at samarbejde.

24.45

Der fortælles om to elever der har arbejdet sammen, som tidligere virkelig kunne
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tænde hinanden af, som ender med at bære gruppe arbejdet
30.30

A1: jeg skulle måske have været og ville også gerne, men nåede ikke, at bruge WALT
og WALF løbende til at snakke om hvad vi lavede og slutte af med det også

33.30

B2: syntes at der har været rigtig mange nye ting og lidt overvældende og tror de er
blevet max forstyrret og ikke tilpas forstyrret. Jeg har ikke spurgt eleverne konkret
og de har ikke sagt det konkret, men det er min fornemmelse er at det har fyldt
meget at der har været så mange voksne og teknologi og nye ting ind over. Nogle af
de fagligt dygtige piger har også sagt at de ikke har lært noget som de ikke ellers
kunne have lært, på nær en ting, hvor alle havde konkret en mening.

39.00

B2: fortæller om at hun syntes at det er svært at få eleverne ned igen
B1: en støttelærer har en stor udvikling i en elevs udvikling.

41.00

B1: vi inddragede klassespillet mere i første forløb end i andet og forskellen var at vi
inddragede eleverne til at bestemme hvad der gav streger. Det betød at det ikke
blev så konkret og noget af det var noget jeg ikke kunne se. Også fordi at fx Ninja
betød rigtig mange forskellige ting.
B2: fordi jeg ikke havde været med da vi lavede dem, så kom jeg ikke til at bruge
dem, for jeg fik ikke noget ejerskab. Og jeg brugte dem ellers meget i første
spilforløb, men det var for ukonkret og eleverne kunne heller ikke lige helt forklare
mig hvad det gik ud på
B1: i andet spil forløb satte vi en klassetur og det var de vilde med

44.00

A1: til at starte med var det udfordrende og noget som ellers tidligere irriterede mig
er der nu ikke mere, fx med at komme ind og være klar til time. Og nu giver jeg nogle
gange streger for noget og andre gange ikke.
A2: De ting de får er noget som de skulle have i forvejen, men nu tror de så at de får
mere af det. PALS syntes jeg blev for uoverskueligt og i stedet for at slå ned på det
jeg ikke vil se, så fungerer det bedre for mig at rose det jeg gerne vil have mere af.
A1: de skal ikke have streger for alt.
A2: vi differentierer også meget hvem vi især forsøger at give hvilke streger til. Og
det siger eleverne ikke noget til.

51.30

L: jeg syntes det har en vedblivende effekt selvom det booster mest i starten. Jeg
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syntes det forstyrrer ved at skulle stå oppe ved tavlen, så jeg syntes det skal
modificeres
A1: det tager noget tid at få en ny metode ind på rygsøjlen
54.00

Tore: når vi har levet op, så snakker vi om at det forventes at man skal kunne det på
level 1, når man nu får streger på level 2. samtidig med at de nye krav er svære og
derfor kommer de ikke så tit og det pointene kan bruges på kræver ikke helt så
mange point.
Stine: rigtig vigtigt med level up, da det viser en mestring

56.15

B2: der er en forskel på normalområdet og på specialområdet i forhold til
hurtigheden i at se at det ikke er pointene der er det vigtige men det gode sociale
miljø

59.45

Thorkild: jeg tror vi skal have noget frokost
Der er larm i resten af klippet, hvor der er flere der snakker sammen og derfor er det
svært at høre hvad de forskellige konkret siger.

01.16.5

Optagelsen stopper

1

Kursusdag 4 – Skole B – 2 – A1 og A3 fortæller om eleverne og deres oplevelse ved fremlæggelse

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

A1: fortæller om at eleverne blev overrasket over den gruppe der vandt, da de
havde været god i den kreative proces, men da de ikke var gode til den mundtlige
fremstilling, da de læste op og de kunne ikke forstå den tredje gruppe ikke vandt.
Dette har lærerne og eleverne en dialog om efterfølgende og eleverne ved godt at
det både er ideen og deres mundtlige fremlæggelse som de bliver bedømt på.

01.30

A3: Det var også fordi vi skulle presses til at vælge en vinder, for da vi skulle vælge
det så havde vi hver især valgt nogle vidt forskellige grupper.

03.00

Der er flere der snakker og det er lidt svært helt at skelne samtalerne

03.51

Optagelsen slutter
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Kursusdag 4 – Skole B – 3 – koblingen mellem faglighed og spilforløb

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Der er lidt snak og Thorkild præsenterer at den næste times fokus og debat vil
omhandle koblingen mellem faglighed og spilforløb. Forskningsforløbet ønsker ikke
at kunne dokumentere den faglige effekt.

04.25

L: da eleverne skulle de her guides, der så jeg virkelig en arbejdsomhed som jeg
ellers ikke har set og de var virkelig gode til at give hinanden respons og det var så
indlysende. Ofte siger de bare at det var en god tekst, men her kunne de give noget
konkret feedback og se når guiden ikke virkede.

06.30

A1: fortæller om en elev der får lavet et godt produkt som ellers ikke plejer at
aflevere til tiden og få lavet det

08.00

A3: vi snakkede om det på klassen og mange elever gav udtryk for at det var
nemmere at skrive
A1: det var også mere konkret og ikke så abstrakt, det var mere lige til

09.15

B2: jeg oplevede en energi i lokalet i andet spil forløb med casual games. Og så
havde vi nogle tekniske udfordringer i forbindelse med at skulle have et screenshot
som de skulle skrive videre på. Når man har 24 elever, så fjerner de tekniske
problemer al skriftelig vejledning. Læserbrevene syntes jeg også fungerede rigtig
godt, fordi de havde noget på hjertet og de havde haft diskussionen om hvad der
var godt og skidt.

15.40

L: jeg har haft elever der har sagt ’at de ikke kan se hvad de skal bruge det til’. Der
ikke kan se koblingen mellem spillet og det faglige og tilbage igen.

18.00

B1: koblingen mellem det faglige og spillet var svært for mange elever. Brugte et
koordinatsystem og Torchlight kortet

19.00

L: jeg har tidligere brugt noget lignede i forhold til at finde vej i amerikanske byer

22.30

L: jeg syntes det er svært at koble spil og fag, bl.a. fordi at de kan spille spillet uden
at bruge det faglige, de spiller det meget mere intuitivt. De handler og spiller med
hinanden, men jeg kan ikke vurdere hvor meget de bruger deres matematik.

24.30

B1: fortæller om nogle elever der gav udtryk for at det var fedt at regne med noget
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der giver mening. Det er ikke elever der ellers brokker sig, men det her gav han
udtryk for at det var ekstra fedt og de to elever begyndte at regne ekstra meget.
28.15

Tore: jeg plejer tit at spørge i slutningen af en Quest om de på baggrund af det de
har lært vil spille anderledes i spillet, selvom de måske ikke kan sætte ord på det
mens de spiller

31.00

B1: de lavede egentlig mere end jeg forventede af dem. Det tog lang tid at lave i
forberedelse, men når først puklen var overstået, så var alt det hele lavet. Rammen
for matematikken har givet mere mening end det plejer i bogen. Og tegnene på at
det godt kunne lide det, var jo at de lavede deres opgaver.

32.00

A3: der er en gruppe af elever vi altid rammer og så er der en gruppe som vi bare
rammer bedre. Fortæller om succes historie med ordbild visuel elev.

36.20

B2: jeg syntes Torchlight appellerer mere til matematikken end til danskfaget. At
paraplyen bliver mere presset nedover.

38.00

A1: jeg syntes de var meget bedre til at digte ud fra Torchlight end de var fra ’Vilde
Rolf’ og de endte faktisk med at skrive noveller og fordi at de var kommet langt i
spillet, så var der en masse jeg ikke vidste, som jeg kunne sige at jeg ikke forstod og
som det var vigtigt at de skrev i guiden.

41.00

Jonas beskriver at eleverne har sværere ved at lave indvendig personkarakteristik i
Torchlight end i ’Vilde Rolf’.
A1: ja, men vi snakkede også om at hvad er den karakters speciale og hvad siger
det så om den at det altid er den der går forrest. Han er frygtløs

44.00

B1: jeg tænker gerne at ville lave et valghold, fordi at det giver rigtig god mening
for nogle elever. Og hvis de selv vagte sig ind, så er det elever som er stærke i
spilverdenen og som kan blive motiveret af det og opnå et fagligt løft.
A3: man skal passe på om de så keder sig fordi de vil spille mere
B1: jeg har ikke haft nogen som hele tiden har spurgt til at spille, da de fik lov at
bruge spillet i forbindelse med at udarbejde og løsning af opgaver

47.20

L: hvis man skal, så skal det være fordi at man har et mere spilkendskab. For jeg
syntes jeg mangler lidt det fundament og der er en barriere.

49.10

A3: casual games er nemme lige at inddrage, men hvilket spil jeg ville vælge
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kommer an på det faglige indhold
A1: og det er nemt fordi at jeg ikke behøver at kende det inde
52.20

L: jeg har brugt Monument Vally og det har rigtig god grafik og koster lidt penge og
det kan køres på storskærm

54.00

A1: jeg ville rigtig gerne kende til nogle flere spil og have nogle spil i rygsækken
med nogle små beskrivelser af hvad de går ud af
Der er en kort snak om økonomi i forhold til at købe bøger der skal smides ud og
licenser til spil der kan bruges igen og igen.

57.15

L: jeg syntes også at kataloget er svært fordi at forskellige faggrupper og personer
vil se forskellige ting.

59.00

A3: der er bare ikke tid, sådan som forberedelsestiden er i dag, til at spille et spil i
tre timer og så smide det væk, så vi er lidt nødt til at vide det på forhånd.

01.03.30

Thorkild: Så er der kage

01.05.21

Optagelsen slutter

Kursusdag 4 – Skole B – 4 – opsummering af videreførelse

Tid

Hvad sker der eller siges der

00.00

Thorkild prøv at opsummere hvad og hvordan i kunne køre videre med det
B1: jeg tror godt jeg kunne arbejde videre med det som sådan nogle mini forløb.
Jeg tænker klassespillet skulle udvikles hvis jeg ville bruge det videre.
B2: Jeg er enig med B2, med nogle små spil forløb, men jeg syntes ikke skolens gir
ikke passer. Jeg har tidligere før rigtig meget brugt lignede koncepter som
klassespillet, også ikke kun når klassen sejler. Jeg valgte faktisk ikke at niveaudele i
anden omgang. Da jeg ikke syntes at danskfaget er på samme måde. Måske vil jeg
bruge progressbar i en anden klasse. De har ikke været så optaget af progressbaren
i andet forløb som i første forløb
Deltagerne virker overraskede eller forvirrede, da Tore nævner om de bagefter har
lavet en form for diplommer for hvad de har lært.
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05.30

A3: jeg har ikke været så god til og generelt ikke rigtig niveau opdelt det, jeg har
egentlig kørt det enormt parallelt. Progressbaren skulle være i et forløb hvor de
arbejder mere selvstændigt, end de har gjort i dette forløb. Computerspil kommer
jeg til at bruge, fx casual games, da det er nemt i forhold til prisen. Og hvis det kan
lade sig gøre så vil jeg gerne prøve det med en anden klasse, også fx i forhold til det
sociale. Og så vil jeg gerne lave en vidensdeling bagefter blandt eleverne, så de kan
føle at det faglige og spillet hænger mere sammen.

08.25

A1: jeg skal helt sikkert bruge det igen. Hvordan det ved jeg ikke helt. Måske yngre
elever ville blive mere bidt af progressbaren.

09.30

L: klassespillet tænker jeg at jeg i hvert fald tager med videre
A3: jeg syntes det der ugeskema minder meget om, men umildbart så tænker jeg at
det her måske er mere inspirerende.

11.45

L: jeg er enig og jeg tænker at jeg gerne vil spille Torchlight, men det kræver at der
ikke er så mange tekniske udfordringer. Jeg har ikke prøvet en gang hvor der ikke
var udfordringer for nogen af eleverne og en elev der satte sig med
matematiknogen og ikke gad spille. Jeg syntes ikke progressbaren i klassen har
været særlig effektiv, men deres egen har. ’kan du ikke bare flytte den’. Jeg syntes
det er okay at skulle planlægge sådan nogle forløb

13.15

A2: jeg tror jeg vil bruge mange af delelementerne. Men også tidskrævende i
forhold til spilelementerne og at udvikle et katalog.

14.30

A3: jeg har ikke haft indtryk af at layoutet ikke har betydet noget på kopiarkene og
portalopgaverne. Det har betydet noget for progressbar, men ikke
portalopgaverne.
B1: jeg kan godt følge dig at det har taget tid og den første gang hvor jeg brugte tid
på det i forhold til anden gang hvor det bare var et Word dokument.

17.15

Tore: Noget af det vi også lagde vægt på da vi dømte eleverne i deres
præsentationer.
A1: det må også været noget man kan snakke med eleverne om og det skal jo ikke
være det der begrænser en
A2: men jeg tror også som Stine siger at det motiverer nogen, men ikke alle
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19.15

L: jeg vil helt sikkert arbejde videre med progressbaren

20.00

A1: de vil gerne at det bliver bredt ud
A3: Ja, det vil ledelsen gerne
A1: jeg vil gerne brede det ud til det nye team jeg skal i efter sommerferien
Tore: vi vil gerne hjælpe jer med at spæde det og vi håber også at I vil hjælpe
hinanden.

23.00

B2: jeg ville gerne have haft noget sparring på alt det optagelse der er lavet. Og jeg
ville måske gerne vide noget om hvad i fokuserede på. Og så føler jeg ikke at jeg er
blevet klogere på mig selv og mit eget virke og det havde jeg lidt håbet på denne
side gevinst. Jeg følte det blev lidt mystisk og at jeg i starten var lidt for naiv.

28.10

B1: vi snakkede faktisk også om efter vi havde været i Aalborg at det kunne være
rart. Jeg har ikke tid til at se alle de timer der er, men jeg vil gerne høre en
opsummering

29.00

L: Jeg kan godt se hvorfor jeg ikke skal have adgang til rå data, men det blev bare
lidt mærkeligt

31.00

A3: sådan har jeg bare slet ikke haft det. Også i forhold til et tidligere projekt, men
vi er slet ikke i samme omfang blevet videofilmet.
Thorkild lover at der kommer en opsummering og evaluerings dag til efteråret.
Inden vi forlader hinanden skal vi lige have lidt praktisk på plads.
Der er forskellig småsnak i resten af optagelsen

40.17

Optagelsen slutter

Generelle noter fra kursusdag 4
WALT og WALF:

-

B1 har forsøgt, men har sidenhen droppet noget, der reelt set virker.

-

B2: det er en stor udfordring ift. det at være bevidste om egen læreprocesser

-

A1: hun ville have ønsket, at hun havde vendt mere tilbage til det. Hun har ikke været
opmærksom på det, da der var meget, der skal nås.

-

Jeg supplerer med, at det inde i 5C var for svært med WALT og WALF. B4 supplerer med, at
det måske bliver for meget for eleverne.
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-

A4: de fik nogle gode snakke om det. De tog godt imod det og brugte meget energi på det.

-

B2 siger, at deres tysklærer havde været meget sur en dag, fordi de er svære at få ned igen

Klassespillet:

-

Meget: 3
Nogen gange: 4

-

A1: der skal være en balancegang i det hele, fordi de ikke skal have streger for alting, så de
kan komme på tur hver måned.

-

B4: han tænker at fortsætte med det i en revideret udgave. Problemet i praksis er det med
at stå med ryggen til og sætte streger. Overordnet har det fungeret godt og haft en effekt. i
starten er det meget ihærdigt og har aftaget lidt, men der er en vedblivenhed. Det skal
forsimples.

-

Stine: for hende er det vigtigst, at det åbner op for en snak om, hvordan vi vil have det i
klassen.

-

B3: hvis man skal gøre det, skal man have lidt spillegen selv. Han kunne godt tænke sig at
have noget mere overblik.

-

A4: hun ville gerne lave det her igen, men hun vil gerne kende nogle flere spil. Det er ikke
så nemt lige at sige, at man gerne vil spille Torchlight ligesom et bogsystem på
bibliotekerne.

-

B3: i forhold til det at have en spilguide i forhold til biologi osv., så kunne det være rigtig
fedt. Det er meget vigtigt, at det er forskellige fagpersoner, der betragter spillet.

-

A4 kommenterer, at hun ellers ville gå ind og google på spil.

-

B1: Han er også af PPR blevet anbefalet at bruge noget Bolsjepædagogik, og her kunne
klassespillet godt bruges.

-

B2: er enig med B1. Ift. dansk ville hun godt tage nogle af de små spil ind ift.
genreforståelse, men ift. Torchlight er skolen if. hende ikke gearet til det. Ift.
niveaudeling/differentiering har hun ikke gjort det i første omgang mellem eleverne, da det
ikke gav mening ift. opgaverne, som blev stillet. Ift. progressbar har de ikke været så
optaget af at flytte dem.

-

A2: Vil helt klart gerne arbejde med det her med spil igen. Han synes, der har været rigtig
meget godt ift. metoderne, der er blevet brugt. Det er samtidig også tidskrævende, men
hvis man får udviklet et godt katalog med spil inden for de forskellige fag.
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Opsummering fra de to skoler
Skole A

-

A4 – fortæller at en gruppe har haft svært ved samarbejde. Bl.a. grundet eksternalisering i
karaktererne. Eleverne formår ikke at overføre dette samarbejde til situationer udenfor
spillet. Det har været udfordrende nogle elever har skullet samarbejde over lang tid.

-

A1 – relationerne har ikke ændret sig generelt. Klassen har fungeret godt før forløbet.

-

Der er enkelte elever som har ’shinet’ og udviklet sig. Bl.a. en dreng som har været ene
dreng i en pigegruppe. Han har fået gode relationer ind i pigegruppen via forløbet.
Enkelte elever bl.a. Jacqueline – har flyttet sig socialt.

-

Fortæller om en elev som hjælper andre elever i klassen – det plejer hun ikke.

-

Været mere selvkørende i sidste forløb. Har selv i gruppen kunnet vurdere tid og
planlægge. Samarbejdet har kunnet køre organisatorisk – fordi de har været motiveret og
fordi de har udviklet en god samarbejdskultur.

-

Obs – husk at A2 kørte et forløb i NORD hvor elever skal skabe nye kriterier for deres
samarbejde gruppevis. De skal formulere dette, print, laminere og klistre det fast på
bordet.

-

Støttelærer til elev har udtrykt at elev har haft en positiv udvikling

-

A1 – har brugt det meget.. og specielt i forhold til at være klar efter pauser.
Og det er blevet således, at eleverne ikke brokker sig når de ikke..
Minder måske om PALS.. men det var mere kompliceret.. og hvor man fokuserer på det
positive og ikke på det negative.

-

Som lærer skal man også kunne fastholde at noget ’skal eleverne bare kunne’.. Altså at det
er ok som lærer ’bare’ også at forvente nogle ting som ikke absolut skal udløse streger hele
tiden
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Skole B

-

Nye samarbejdsrelationer – bl.a. via at eleverne ’skal’ samarbejde

-

Stigende god stemning i klassen generelt

-

Fortæller, at nogle elever har været teknisk support..

-

Aha-oplevelse af at mat-lærer ikke er der og det afføder en selv-hjulpenhed

-

B2 fortæller at hun synes at eleverne har oplevet det som en stor ’forstyrrelse’ med de
mange elementer. Overvældende – mange voksne, videooptagelser, nye elementer
(klassespillet, progressbar, osv.).

-

Nogle elever har udtalt at videokamera har været udfordrende.

-

Nogle elever (de fagligt dygtige) har udtalt at de ikke synes de har lært noget.. som de ikke
ku lære op anden vis. Eleverne har oplevet det ’lidt søgt’.

-

B2 fortæller, at en lærer (som også har klassen) har haft svært ved at få klassen ’ned i
sadlen’ når eleverne kommer fra at have spillet computer

-

Klassespillet – en lærer fortæller at han har brugt det meget i første forløb og mindre i
andet forløb. Det var fordi de elementer som eleverne havde valgt i anden omgang ikke var
konkrete nok og bl.a. handlede om hvad der foregik i frikvartererne – det er ikke muligt at
sætte streger for.
Nogle vil gerne fortsætte med det i forsimple det. Det er uoverskueligt og tager tid at stå
med ryggen som lærer til klassen imens man skal sætte streger.
Lærer – mener det at har effekt positivt og det synes at have en vedvarende effekt.

-

Klassespillet fungerer i forhold til at huske at fokusere på det anerkendende og mindre på
fejl

Bilag 16 – Interview – Skole A før forløbet med A1, A2 og A3
Der var ingen noter til dette interview, selvom jeg i lydfilen kan høre at der tastes på et tastetur,
men dokumentet har ikke ligget sammen med det andet og jeg er ikke stødt på det ellers i alt det
andet materiale jeg har fået.
Jeg har ikke transskriberet eller skrevet stikord til dette interview, da de ligesom de andre
interviews med lærerne har fokus på eleverne og der er ikke nogen beskrivelser fra lærerne om
hvad de syntes om at arbejde med metoden, men hvad eleverne har fået ud af det og hvordan de
har reageret.
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Tid
02.15 A2: har undervist i 15 år og har kun været på denne skole
A3: har undervist i 15år og kun på denne skole
A1: har undervist i 2år i dansk, kristendom og billedkunst
04.10 A3: vi har stor vægt på relationer, på trivsel og på det sociale og det syntes jeg
kendetegner os alle. Det vægter vi lige så højt som det faglige
A2: jeg tilslutter mig A3
A3: A1 er meget velforberedt
A1: jeg vil gerne at det skal være kreativt og varierende og vedkommende og sjovt,
men det er ikke altid det sker
06.00 A2: ledelsen har valgt at vi skulle være med
A1: det er to meget velfungerede klasser
A3: der er også nogen der er udfordret, men de er gode til at rumme hinanden
A2: de er gode til at gå i skole og der er nogle gode ledere imellem børnene der er gode
til at rumme hinanden. Vi har justeret stamholdene løbende og siger at de er fleksible,
men de er ikke niveauopdelt, men socialt opdelt
08.41 A3: det er et meget almindeligt antal af dem der har det svært
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Bilag 17 – Interview – Skole B før forløbet med B1 og B2
Dette interview havde noter i det materiale jeg fik og det er disse der er nedenfor
Lærerne selv



B2 – været på skole i 18 år. Dansk i klassen
Mig som lærer – en bestemt lærer, god til sætte i gang – ikke så god til at afslutte.’
Spilerfaring – spiller ikke! Reflekterer over hvorvidt børn skal spille 
Forventninger til projektet – håber på at nogle af eleverne kommer ud af starthullerne. At
eleverne bliver lidt mere vågne og trækker tråde ind i normalundervisining.



B1 – været på skolen 1,5 år, har mat og lektiecafe i klassen
Mig som lærer – Lidt grøn i det, kæmper med at finde egen læreruddannelsen, vild at
prøve nye ting. Tydelig, sætte relation til elever højt. B2 kommenterer ’du er megaengageret’
Spilerfaring – bruger ’dragon Box’ i mat som er stor motivationsfaktor og gir også fagligt
input, Har brugt Leagues of Legends hvor drengegruppe fik spillet som gulerod/præmie.
Har selv spillet meget Diablo, Everquest sammen m kammerat, WOW. Spiller ikke mere.
Forventninger til projektet – håber at drengene får ændret roller og blive drengegruppe
motiveres fra ugidelighed og kan se mening i at deltage,

Klassen



Hvorfor er klassen valgt?
Den har et ry at være slem – men den lever ikke op til dette. Klassen fungerer godt når der
er vante rammer/lærere. Lidt udfordret drengegruppe. Eleverne er godt til at passe på
hinanden. Klassen er udvalgt af ledelsen. Der er nogle bestemt elever, som er udfordret,
når der er mindre ydre rammer som fx frikvarter, idræt, m.m.. Eleverne er meget
forskellige. Der er 4-5 drenge som ikke er gode for hinanden. Udfordringen i klassen er, at
der er stor skel mellem bund og top. Nogle elever man aldrig når, fordi der er så stor
spredning fagligt. Stor faglig spændvidde mellem 3.kl i mat-niveau op til 9.kl. Der er god
stemning i klassen, hvor ’pyt-kassen’ ikke bruges meget mere.
Ønsker at motivere elever fagligt.



Hvilke elever?
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De fire drenge:
E1 – fagligt ok, men haft det meget svært tidligere og derfor har nogle huller. Kan få ticks når
noget nyt sker, fx lyde. Socialt vellidt, men har et rygte med sig. Andre forældre mener at han er
dårligt selskab. Han har artet sig meget på det sidste.
Via spil kunne han få gavn og dermed få en anden rolle. Ku få anden status socialt
E2 – 2. g’er, ’busbarn’, fagligt ser man ikke meget, han smutter mellem fingrene fagligt på lærerne,
spilledreng, søde drenge hver for sig. Godt af at få anden rolle/fortælling. Spilledreng,
E3 – mor der er psykisk ustabil, tror ikke lærerne har øje på dem, fagligt lavt, umoden, spilledreng
E4 – medløber, ok fagligt, man kan motiveres via svinge pisken, kan fremstå både doven.. og
oplagt, svinger meget, Spilledreng
Den ’femte dreng i drengegruppen’
E5 – været meget ude af klassen, ADHD, på medicin siden før sommerferie, har det svært fagligt
og socialt, lærer mener at han ikke ligger indenfor normaltområdet, Han har støtte i mat, er ikke
med i dansk, spiller meget, har iPad som ’tilflugt’, får status via spilviden, forældre arrangerer LANparties,
E6 – fagligt udfordret, en del fravær, svært ved at læse, påvirker ham, at han har det svært fagligt,
oplevet nogle skilsmisser, meget fokus på ham fra lærernes side, dårlig trivsel, socialt har han
gruppe omkring sig, socialt vellidt, fysisk virkelig god/dygtig gymnast, meget udfordret i mat, dårlig
arbejdshukommelse,
E7 – svært fagligt, socialt vellidt specielt blandt drengene, forkælet hjemmefra, ikke meget ’filter’
på, i mat ved at løfte sig selv, hun kæmper på fagligt,
E8 – helt udenfor fællesskabet, få gange sammen m E7, grumme ting i bagage med far der slår
mor, NLD-profil med ADHD-træk, mor og far har ADHD-træk, hun forlod klassen i 3.kl og 4 dage var
hun tilbage, har ikke helt flippe-ud-ture mere som hun har haft, ikke spille-baggrund,
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Bilag 18 – Interview – Skole B før forløbet med B3 og B4
Der var ingen noter til dette interview, selvom jeg i lydfilen kan høre at der tastes på et tastetur,
men dokumentet har ikke ligget sammen med det andet og jeg er ikke stødt på det ellers i alt det
andet materiale jeg har fået.
Jeg har ikke transskriberet eller skrevet stikord til dette interview, da de ligesom de andre
interviews med lærerne har fokus på eleverne og der er ikke nogen beskrivelser fra lærerne om
hvad de syntes om at arbejde med metoden, men hvad eleverne har fået ud af det og hvordan de
har reageret.
Tid
03.00 C3 vil beskrive sig selv som rummelig og rolig lærer. Har spillet en del civilisation en del
da jeg var yngre.
C4: vil beskrive sig selv som toldmodig og rolig lærer. Jeg er ikke en udbredt skæld ud
type. Jeg ved ikke om det er det jeg gerne vil være eller om det er det jeg er.
Det er ledelsen der har udvalgt og spurgt lærerne om de ikke vil være med, fordi
ledelsen tror at klassen kunne have godt gavn af det og dette er lærerne enige i
06.00 En stor og urolig klasse
26.00 Birgitte (forsker): Der er også meget mere i metoden end computerspil. Forskellige
spildynamikker i metoden og nogle kalder det bolsjepædagogik, men det kommer vi
mere ind på senere
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Bilag 19 – Interview – Skole A efter forløbet med alle fire lærer
Følgende interview er transskriberet af Andreas fra forskningsgruppen
Fokuselever: E1 og E2, E3 og E4
Interviewets omdrejningspunkt er fokuseleverne i projektet..
Vi vil gerne tale om eleverne fagligt og socialt - og gerne udpege eventuelle forskelle mellem
fagene matematik og dansk.
Lade lærerne kort beskrive/vurdere projektforløbet, så de andre i fokusgruppeinterviewet får et
indblik i de andres forløb og oplevelser.
A1: Spændende
A3: Ja, rigtigt spændende
Dansk: Delt forløbet i to spil(!)
A3 Første: spændende men tidsmæssigt presset (mange ting der ikke kunne følges til dørs - ville
gerne have været mere grunddig), men denne sidste del bedre
A1: Motivation - det har smittet at de har været begejstrede. Rigtigt positivt - helt klart noget jeg
ville gøre igen. Jeg var væk den første uge, så det blev presset, men jeg følte mig mere tryg og inde
i første del, for det havde vi selv planlagt. TL2 var sværere, skulle orientere sig, tekniske ting som
“hvis de ryger ud af spillet kunne jeg ikkehjælpe dem” - det skete ikke, men jeg var bekymret for
det. Mere tryg i forløb 2 med eget spil og egne opgaver. En masse småspil - korte og nemme og
sætte sig ind i.
A2: Matematik, TL2 i begge forløb, flere ting der var nemme i forløb 2. Nemmere at komme i gang
med forløb 1, ved at der var nogle ting, der allerede var på plads - forløb 2 mere ejerskab hos A2.
Fedt at opleve drive. Afsmittende effekt - vekselvirkning. fagligt fokus - med noget på den sociale
konto, særligt på E1. Helt klart steget i vores vurdering - selvtillid, begyndt at snakke med andre,
hun ikke plejer med. Måske naivt, men kunne godt blive en positiv spiral.
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A4: Virker frustreret. Tekniske problemer der bliver sociale/motivationelle. Børn har givet op, de
gider ikke. “En elev der giver sig til at lave matematik, for han kommer alligevel ikke til at spille.“
Svært at komme i gang når man ikke kender det, nemmere nu, men mange IT problemer.
A3: de begynder at “game” klassespillet (min formulering)
A1: Streger på variabel ratio (/A) - de kan begynde at komme ind og sætte sig og hun tæller ned,
og de er tilfredse med ikke altid at få en streg. Det smitter af, når det er om at række hånden op.
Rigtigt rigtig positivt. Det kan tage lidt tid som lærer at orientere sig i streg-systemet, men det er
blevet nemmere
A2: Vi kender jo godt det med positiv forstærkning. Bare en måde at gøre det nemmere og
hurtigere. Nemmere for mig at huske at vende den på hovedet, i stedet for at slå ned på den der
gør det skidt, også at anerkende når de før det god. Det gør det nemmere for mig - det må jeg
bare erkende.
Birgitte spørger til deres eget lille system
A2: inspireret af første besøg. Stjernesystem, hvis de lavede deres ting. Selvevaluering - de skulle
selv gå op og flytte på stjernerne.
A3: Måske har vi ikke været så gode til at bruge det
A4: Jeg har brugt det - til at komme ind (overfladeadfærd) og så prøvet på når det er engagement
A3: Lidt overvældende. Svært at finde på ting at belønne og huske. Burde ikke være nødvendigt.
“Jeg tænker, det skal de jo!”
Umodne nomineringer, kan godt provokere mig
A4: Jeg har bare sagt, “det synes jeg ikke” og så har de accepteret det.
A1: “Det er jo nok fordi de godt ved det…”
A3: tænker at jeg godt kunne bruge det bedre - det kunne gøre en forskel. Tænker at der er nogle
umodne ting. De umodne elever prøver at misbruge systemet, men det er også dem der starter
med at sige ”skal vi ikke spille”, og så må man starte timen med at sige nej.
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A2: Positiv oplevelse, en anden elev der sagde “lad vær at plage, så får vi ikke lov”, A2 gav crits for
det nogle gange, og så døde det ud
A1: jeg fortalte om planen på forhånd. I morgen skal i spille, og torsdag skal I spille. De kom til at
forstå, at vi skal arbejde seriøst med det, ellers bliver der ikke noget spil
A3: Det gjorde jeg også i første forløb. men så
A1: Der er nogle umodne i syd
A1: I dansk progressbar halv-halv. Det bliver mere sådan en checklist. Ikke så meget en kobling til
mål, men mere for at se hvad de mangler. Mange har villet forhandle, spurgt til meningen med
det. De er modenhedsmæssigt måske lidt for gamle. “E10 sagde “hvilken gevinst får jeg ved at
flytte den?!?” (Andreas: crowding out). Nogle af de mere modne laver fis, sætter helt op på 100 og
griner, går ikke så meget op i det
A2: Quest-line kan de bedre se som et nyttigt overblik. Den tager de mere til sig end stregerne
A4. Samme her. Den glemmer vi - den anden husker de
Spm. 1:
Er der sket forandringer omkring den enkelte fokuselev?
- fagligt / mat og dansk / faglig engagement og deltagelse
Beskriv gerne specifikke situationer / handlinger omkring den enkelte fokuselev.
E1:


A2: mere med de andre socialt. I starten i undervisningen med hvad de skal, fået slevtillid



A1: Blevet en vigtig del af gruppen. Hun kan godt være langsom til at komme i gang og
finde sine ting, og så kan grupper Generelt) være gået i gang, og så bliver hun ked af det og
hægter sig af. Det er ikke sket her.



A2: de har også været gode i gruppen. Hun er håbløst langsom, det har ikke flyttet sig. men
hun er stærk

306



A5: Ikke markeret før, men gør nu. Pga. streger



A2: har haft svært ved at opsøge hjælp, og går i stå i opgaver



Har ikke kunnet styre at computeren står ben, så han sidder bare og spiller i stedet, hvis

E2:

han går i stå


A1. Han er god til at reflektere på børnemøder. Altid med, altid noget at sige. Det plejer
han ikke i undervisningen. Men det har han godt ville i Dansk i spilforløbet, når vi har
snakket generere. Men det med roller i gruppen har været et problem, der går han også
bare væk, og spiller 4 gange bare noget andet. Der er som A2 siger alt for mange fristelser.
Når det er lærerstyret har det været godt, men når han bliver sluppet fri er der for mange
fristelser

E4:


A2: et lille løft - samme mekanismer som E1.



A1: hun opsøger og opsøger andre børn, end den ene pige far parallelklassen hun altid har
hængt på. Bl.a. ny pige i klassen



A2: Måske bare nye faktorer



A1: Stolt og glad, for han kunne finde på noget at skrive ud fra spillet, fordi det havde han

E3

været så optaget af. Ringet til mormor og fortalt, at han havde laet en novelle. Han er
normalt dygtig, men normalt kan der være motivationsproblemer


E9 (Birgitte siger at det godt kan være negativt - det ar vi oplevet før)



A3: Han er lidt en enspænder. Det kan være svært at se, om han er med i arbejdet. Det
sociale har nogen gange fungeret rundt om ham, Men gruppen har været god for ham, der
har været ro. I andre sammenhænge kan han blive forstyrret af de andre i gruppe, men
ikke her. Men han har ikke flyttet sig - bare en god situation
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A4: Gruppen har været gode til at tage ham med (Birgitte: hvorfor)



A3: Der er to gode elever i gruppen, den tredje kan godt være lidt strid, men er vokset. De
har haft en god mekanik, og de har været gode til at tage ham med. Men han er bare en
enspænder, så det er egentligt ikke fordi han trives anderledes

E5


A3: også i E9s gruppe, Hun er vokset. hun er blevet udredt på skole, og er ikke så auditiv.
Hun hører ikke hvad der bliver set. Det har været mere visuelt for hende. (A: hvad er det
med auditiv/visuel - kører de/A3 VAC-læringsstile?) . Hun har taget mere styring, og gået
hjem og lavet tingen selv, i stedet for far. Forældrene mener at det er lavt selvværd, og er
bekymrede for hende.



A4: Synes ikke at se de store problemer



Vil gerne flytte skole, holder sig på kanten, er sammen med E4 fra den anden klasse. Men

E8:

de andre giver udtryk for at de har lært hende bedre at kende - hun har været mere med.
E7


A3:Speciel. gamer.



A3: har fået konstateret koncentrationsbesvær



A4: han har haft lidt svært ved at de skulle følges, ikke været så godt til at forstå hvorfor
han skulle vente på de andre



A3: Og hvorfor han skulle lave de faglige opgaver, og hvorfor han skal skrive det ned. Når
man siger, at det er for at gøre de andre bedre, siger han “jamen jeg kan jo bare sige det til
dem”



A1: E7 kunne heller ikke forstå hvorfor han skulle lave en personkarakteristik. Det er jo
ham der er figuren. Det er jo ham der bestemmer. Han kunne slet ikke sætte sig ind i, at de
kan gøre noget andet. Så han bliver irriteret og vil ikke forstå det.
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A3: Ham er jeg lidt skuffet over. jeg havde forventet… han spiller rigtigt meget, så jeg havde
forventet at han ville shine, men han forstår ikke opgaverne.



A4: han har bare kørt sit eget



A1: E10 (anden ikke fokus elev) og han er venner. Men E10 vil gerne hjælpe



A3: E7 gider godt hjælpe, han er hjælpsom, men ikke igennem opgaverne. Han går rundt og
hjælper



A4: Han spiller bare, og opdager måske ikke at de andre har problemer.



A2: Med E10 og E7 skulle vi have forventningsafstemt. De troede måske, at de skulle spille
hele tiden, og så blev de sure over alt muligt andet



A1: Men i forløb to var E10 med - han kunne god t se idéen



A3: men der var forskel. i det første var de afhængige af hinanden, men i forløb to har både
hun og E7 bare spillet deres småspil.

- hvilke udfordringer har eleven i en spilbaseret læringskontekst?
- hvilke potentialer har eleven i en spilbaseret læringskontekst?
A3: Ville gerne køre igen, nu har vi lært.
SNAKKEN FORTSÆTTER LIDT PÅ LYDSPORET - DER KUNNE VÆRE GULD. Stine springer ind for at få
sine perspektiver med
Spm 2:
Er der sket forandringer omkring den enkelte fokuselev?
- socialt / generel trivsel / relationer i klassens fællesskab.
Beskriv gerne specifikke situationer / handlinger omkring den enkelte fokuselev.

Evt.
- hvilke udfordringer har eleven i en spilbaseret læringskontekst?
- hvilke potentialer har eleven i en spilbaseret læringskontekst?
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Evt.
Hvordan vil det se ud, når det er en succes at arbejde med spilbaseret læring i relation til at
inkludere elever i sociale og læringsmæssige vanskeligheder?
Hvad ville du/I gøre, som I ikke gør i dag? Hvad ville eleverne se/opleve?
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Bilag 20 – Interview – Skole D efter forløbet med alle fire lærer
Der var ingen noter til dette interview, selvom jeg i lydfilen kan høre at der tastes på et tastetur,
men dokumentet har ikke ligget sammen med det andet og jeg er ikke stødt på det ellers i alt det
andet materiale jeg har fået.
Jeg har ikke transskriberet eller skrevet stikord til dette interview, da de ligesom de andre
interviews med lærerne har fokus på eleverne og der er ikke nogen beskrivelser fra lærerne om
hvad de syntes om at arbejde med metoden, men hvad eleverne har fået ud af det og hvordan de
har reageret.
Tid
43.00 Vi har også været for lidt inde i det til at kunne vejlede i det og svært at bygge sin
undervisning op på noget som man ikke ved hvad der går ud på.
At spille computer blev nedprioriteret i forberedelsestiden.
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