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1. Indledning 
Med baggrund i projektet “Skolen i spil” vil vi undersøge brugen af Game Based Learning (herefter GBL) 
og Gamification i almen-området. En detaljeret beskrivelse af forsøget kan findes i bilag 1.  

2. Problemformulering 
Hvordan kan GBL og Gamification anvendes til at skabe differentieringsmuligheder i en almen 
folkeskoleklasse? 

3. Begrebsafklaring 
Differentiering: Et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i en klasse eller gruppe, 
hvor den enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder. 
Vi: Anvendes når vi omtaler forfatterne eller vores fælles holdninger. 
Progressbars: En visuel repræsentation af elevernes progression igennem det planlagte forløb. 
Opgavearkene (bilag 2) er forsynet med 4 milepæle: Bronze, sølv, guld og diamant. Milepælene går igen 
på alle ark uanset niveau. Når eleven når en milepæl placerer eleven sit navn på tilsvarende planche på 
progressbaren (se bilag 3). 
Rang: Alle eleverne har fået et individuelt opgave-ark baseret på deres faglige niveau. De forskellige 
niveauer er navngivet så de referer ind i spillets kontekst. Fra lavt til højt fagligt niveau, er eleverne 
inddelt efter militær rang: Corporal, Sergeant og Captain 

Unit, fellow, squad og company: På opgavearkene er defineret forskellige samarbejdsformer som eleverne 
må anvende til løsning af de enkelte opgaver. De er: Unit = alene, Fellow = med sin sidekammerat, Squad 
= gruppen (4 elever) man sidder i, og Company = hele klassen sammen. 

4. Læsevejledning 
Vores datamateriale består af videooptagelser af den spilbaserede undervisning, samt fokusinterviews 
med elever. Uddrag af materialerne er transskriberede og kan findes i opgavens bilag 4 og 5. Når vi 
referer til data anvender vi formen [X T:MM:SS], hvor X angiver om der er tale om V for video, eller I for 
interview, og T:MM:SS er en tidskode der modsvarer angivelserne i bilagene. 

5. Teori 
James Paul Gee beskriver affinitetsrum som et ”idealrum” der bl.a. tillader nybegyndere og eksperter at 
arbejde sammen og samtidig fordrer dyb læring (Gee, 2005). Vi vil bruge hans begreber til at belyse vores 
analytiske pointer, og forsøge at forstå hvilken betydning GBL og Gamification kan have for differentiering 
i den almene folkeskole. I følge Gee er et affinitetsrum ikke nødvendigvis et fysisk rum, men kan også 
være et virtuelt rum, som for eksempel et forum på internettet. Affinitetsrum er  defineret af 11 
egenskaber. Alle 11 egenskaber skal ikke nødvendigvis være repræsenteret, før der er tale om et 
affinitetsrum, men jo flere egenskaber der er til stede, og jo mere udtalte de er, desto tættere er rummet 
på at opfylde idealet. For at fortolke vores data, har vi valgt at fordybe os i enkelte af egenskaberne . Den 
egenskab, som Gee benævner “Lots of different routes to status”, har vi oversat til “mange veje til 
status”. Gee beskriver at affinitetsrum tillader deltagerne at opnå status på mange forskellige måder, ad 
mange forskellige veje, hvis de ønsker det. Gee opererer også med begrebet “Many different forms and 
routes to participation” Dette fænomen benævner vi “mange veje til deltagelse”. Vi forstår det således, at 
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personer, der er i samme affinitetsrum, har mulighed for, at deltage på flere forskellige måder og på 
forskellige niveauer - fra centralt til perifert, samt at deltagelse ikke er statisk men kan ændres fra det ene 
øjeblik til det andet. Kendetegnende for dette er også, at alle uanset færdighedsniveau er velkomne og 
deler samme rum. Gee kalder det “Newbies and masters and everyone else share common space”. På 
dansk har vi kaldt det “begyndere, eksperter og alle andre deler samme rum”. Endelig beskriver Gee, at 
“Leadership is porous and leaders are ressources”. Vi har oversat det til “Porøst lederskab og ledere som 
ressourcer”. Begrebet beskriver hvordan status i et affinitetsrum ikke er konstant, men altid i forandring, 
og at hvem der leder, og hvem der følger dels kan være diffust, men det kan også ændre sig fra et øjeblik 
til et andet.   

6. Metode 
Vores metodiske tilgang til projektet er baseret på designbaseret forskning (Christensen et al., 2012). Vi 
søger at forandre elevernes aktive deltagelse, for derigennem at forøge forståelsen af differentiering. 
Med afsæt i vores problemformulering, vil vi gerne afdække yderpunkterne for faglig differentiering i 
klassen. På baggrund af klasselærernes erfaring inddelte vi indledningsvis eleverne i tre kategorier for 
fagligt standpunkt (højt, mellem og lavt) samt to kategorier for aktiv deltagelse (høj og lav). Efterfølgende 
blev samtlige elever i klassen fordelt i en matrix med aktiv deltagelse og fagligt niveau som parametre (se 
figur 1). Efter eleverne var blevet opdelt, valgte vi 
4 elever ud til interviews samt observation i den 
undervisning der blev filmet. For eksemplets skyld 
er disse fire elevers navne indtastet på deres 
respektive placering i matricen. For at afgrænse 
vores analyse har vi valgt at betragte de to elever, 
vi vurderede havde mest forskellige 
forudsætninger for at indgå i dette 
undervisningsforløb. Med matricen in mente, faldt 
vores valg således på Veronica og Victor der hver 
især repræsenterede klassens polaritet. 

6.1 Metodekritik 
Vores indsamlede data ser vi som øjebliksbilleder af elevernes faglige kunnen, sociale relationer samt 
affektive standpunkt (Illeriis, 2009). Den korte tidsramme, hvor dataopsamlingen foregår, vil begrænse 
mulighederne for at observere forskelle i differentieringsmulighederne i klassen. Samtidig opstår der en 
uvant situation i klasselokalet, når vi begynder at filme. For eleverne skaber videooptagelserne vished om, 
at deres arbejde dokumenteres, denne form for åben observation kan påvirke deres opførsel og dermed 
vores indsamlede data. (Bjørndal, 2013) 
Det er også nærliggende at problematisere det faktum, at undervisningens struktur var ny for eleverne, 
og at “nyhedens interesse”, kan have påvirket dem. Vi mener dog selv, at dette forhold er rimeligt 
begrænset i sin indflydelse, da en del af Skolen i spils metode netop baserer sig på løbende variation og 
tilpasning. Både vi og eleverne er opmærksomme på, at forsøgets korte tidsramme kan  vanskeliggøre 
identifikation af alle potentialer, da metoden også kræver tid og tilvænning. [I 0:17:51] 
Viktor: Men øh, altså jeg tror, hvis jeg havde fortsat længere, eller vi havde fortsat længere, mmm - skal lige se … der 
tror jeg, jeg havde blevet - øh - endnu bedre til engelsk, og jeg tror, at også strategisk, tror jeg også at vi havde. altså 
strategisk tænkning tror jeg også vi havde blevet bedre til. Og så tror jeg hvis det der LAN-noget kom helt op og 
fungere sådan så det fungerede glidende, så vil øh, tror jeg også at samarbejde. Fordi at man skulle lære at kunne 
samarbejde med hinanden i spillet, at så ville samarbejdet. Så ville man også blive bedre til at samarbejde. 

Som det fremgår af Viktors udtalelse oplevede vi, at vi i spilsessionen brugte uforholdsmæssigt meget tid 
på, at få spillet til at køre på elevernes egne computere, og fungere på netværket. Både interviews og 
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videoobservationer er foretaget inden det lykkedes os at gennemføre en vellykket spilsession. Vi har en 
klar forventning om, at nogle elementer fra Gees affinitetsrum (jf. afsnit 5) ville blive styrket efter en 
succesfuld spilsession. 

7. Analyse 
Vi har udvalgt to analytiske temaer for de indsamlede data. I første tema vil vi undersøge elevernes 
aktivitetsniveau og deres fordybelse i det faglige arbejde på klassen. I andet tema vil vi forsøge at 
identificere elevernes status og rolle i klassen samt redegøre for hvorledes disse forandres i løbet af 
undervisningssituationen. 

7.1 Tema 1: Elevernes aktivitetsniveau og fordybelse 
Pauserne var ofte ikke et incitament for eleverne til at stoppe opgaveløsningen. Begge udvalgte elever 
bekræfter denne opfattelse underbygget af observationer i hvert sit datamateriale. I videomaterialet 
arbejder Victor og en pige fordybet i en opgave da pausen indtræffer [V 1:07:18]. De to fortsætter 
arbejdet fuldstændig upåvirkede selv om flere elever her bryder op og forlader klassen. Senere får de 
godkendt opgaven [V 1:11:29], men selv da optagelsen afbrydes [V 1:14:05] sidder Victor fordybet i en ny 
opgave. Under interviewet udtrykker Veronica sig således om progressbars [I 0:06:52]: 
Veronica: Jamen, jeg synes, det var genialt! 
Tore: Du synes, det var genialt ligefrem? 
Veronica: Ja, jeg ville bare gerne længere og længere op, og så begyndte jeg at arbejde ind i frikvarteret og sådan 
noget,...så jeg synes, virkelig det får en til at arbejde lidt mere. For, jeg synes, hvis man er sådan helt nede i 
bunden,...så virker det lidt som om, man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af det...Så jeg vil 
gerne op. 
Victors stræben efter godkendelse fra lærerne, og Veronicas udsagn om at hun gerne vil have, at det kan 
ses, at hun har lyst til at arbejde, og at hun kan finde ud af det faglige stof, ser vi som et udtryk for at 
eleverne søger status, og at de kan opnå denne status gennem det faglige arbejde i en sådan grad, at de 
er villige til at bruge deres pauser på det. Det er en usædvanlig situation, men vi relaterer det til Gees 
teori om “Forskellige veje til status” (jf. afsnit 5). Med progressbaren har vi indført endnu en vej til at 
opnå status, hvilket bringer klasserummet nærmere Gees ideelle affinitets rum (jf. afsnit 5). 

7.2 Tema 2: Elevernes status og rollefordeling 
I det spilbaserede undervisningsforløb krævede hver løst opgave en godkendelse af læreren, før eleverne 
kunne avancere på progressbaren. Under vore interviews spurgte vi ind til elevernes holdning til dette 
krav: 
Victor [I 0:12:18]: “der var måske nogle af opgaverne, som man kom lige lovligt hurtigt ud over,...hvor man godt 

kunne have lavet det bedre, og så når ens lærer sagde det til en, så gik man selvfølgelig tilbage i opgaven, og, og ja, 
uddybede eller hvad det nu end var, man skulle have gjort bedre. 
Veronica [I 0:12:45]: “Jeg synes, det var dejligt, at de kom hen sådan lige og checkede. Så kunne de fortælle, om 

der var noget, de synes, der var specielt godt, eller om der var noget, de synes, man lige kunne lave om på. Fordi 
normalt når vi skal lave sådan en eller anden opgave hvor vi skulle oversætte eller noget så’n, så tror jeg 
bare...bagefter jeg havde lavet det, så havde jeg bare taget papiret, eller lige ned i tasken, lukket computeren 
sammen eller sådan noget. 
Vi tolker begge udtalelser som udtryk for, at eleverne værdsætter den øgede fokus på direkte feedback 
givet af lærerne. Ydermere ansporer det eleverne til at gennemarbejde og eventuelt revidere deres 
opgaver afhængigt af den feedback de modtager. Da Victor flytter sit navn fra bronze til sølv på 
progressbaren, er der ikke nogen tydelig ændring i hans sindsstemning [V 0:53:42]. Det observerer vi 
ellers ved flere andre elever. For eksempel fortæller Veronica om progressbaren [I 0:06:54]: 
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Ja, jeg ville bare gerne længere og længere op...for jeg synes hvis man er sådan helt nede i bunden, så virker det 
sådan lidt, øh, så virker det lidt som om man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af det eller sådan 
noget. 

Vi ser dog, at Victor i andre situationer eksplicit udviser glæde over fremgang. For eksempel da en lærer 
klapper ham på skulderen og anerkender hans arbejde [V 0:53:16]. Disse observationer kan anskues som 
et udtryk for, at eleverne får åbnet op for flere veje til oplevelsen af faglig status. Victor lader til at 
orientere sig mere imod anerkendelse fra lærerne, mens Veronica tilsyneladende er mere orienteret 
imod klassekammeraterne. Progressbaren sætter eksplicit fokus på og tydeliggør elevens fremgang for 
alle i klasserummet, hvilket i den spilbaserede undervisning giver endnu en vej til status (jf. afsnit 5), som 
sjældent er til stede i den almene undervisning. Det er derfor påfaldende, at Veronica gennem denne vej 
til status giver udtryk for forhøjet motivation, mens Victor, der foretrækker den traditionelle 
anerkendelse ikke oplever en ændring. 

8. Diskussion og konklusion 
På baggrund af design-eksperimentets begrænsede omfang er det vanskeligt at konkludere noget 
endeligt, men vi finder det alligevel sandsynligt at GBL og Gamification faciliterer differentiering på andre 
måder end traditionelle undervisningsformer. Vi har observeret, at de ekstra veje til status (jf. afsnit 5), 
som Gamification af undervisningen har bidraget med, afføder forhøjet aktivitetsniveau for de fleste 
elever uanset lærernes vurdering af hidtidige aktivitetsniveau. Samme veje til status (jf. afsnit 5) lader 
også til at højne kvaliteten af elevernes arbejde. I design-eksperimentet har vi således observeret og 
forsøgt at påvise en forøgelse af både kvantiteten og kvaliteten af elevernes arbejde. 
Vi finder det tankevækkende, at et grundprincip i Gees teori om affinitetsrum er, at begyndere og 
eksperter samt alle andre deler samme rum (jf. afsnit 5). Det er jo netop det, der af lærerne i folkeskolen 
til dagligt betragtes som en stor udfordring frem for en styrke. Fremadrettet vil det være interessant at 
udforske, hvad der sker i forhold til denne udfordring, hvis flere af parametrene for affinitetsrum styrkes i 
de danske klasserum. Vi ser en udfordring i, at lærerens spil-erfaring har indflydelse på dennes evne til at 
sætte sig ind i oplevelsen af et givent spil. Dette vil influere på kvaliteten af det didaktiske design, som 
læreren kan udfærdige med henblik på at ændre differentieringsmulighederne. På samme måde vil 
elevernes forskellige spil-erfaringer betyde at nogle elever vil have lettere ved at indgå i, og forholde sig 
til, spil-elementerne i undervisningen. Herved ændrer vi præmisserne for hvilke færdigheder der giver 
status i skolen, og dette kan rykke ved de eksisterende hierarkier i klasserummet. Vi har ikke observeret, 
at nogle elever virkede utrygge ved konkurrence-elementet i progressbaren, men vi forholder os til 
risikoen for, at nogen ikke vil bryde sig om det. Netop derfor vil vi gerne tilbyde eleverne endnu flere veje 
til status, så der er noget for alle, og forsøge at skabe ny undervisning, der styrker flere af elementerne fra 
Gees teori om affinitetsrum. Eksempelvis mener vi, at begrebet begyndere, eksperter og alle andre deler 
samme rum (jf. afsnit 5) understøtter elevdifferentiering. I vores forløb blev denne differentieringsform 
inddraget ved at give eleverne forskellig rang. Ydermere kunne vi gennem formulering og udformning af 
opgavearkene udlægge mange veje til deltagelse (jf. afsnit 5) inden for samme ramme pga. mulighederne 
for opgavedifferentiering. Opgavearkene danner også grundlag for metodedifferentiering, da vi kan 
angive, hvilke samarbejdsformer vi foretrækker, eleven arbejder med. Vi kan bidrage til at skabe et porøst 
lederskab samt gøre lederne til ressourcer (jf. afsnit 5) ved at angive unit, fellow, squad eller company ved 
de enkelte opgaver. 
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Bilag 1: Forløbsbeskrivelse 
Spilforløbet er udformet med henblik på afvikling i en almen 8. klasse for at belyse differentierings-
potentialet i fremgangsmåden. På grund af den begrænsede tidsramme har vi valgt kun at implementere 
dele af metoderne for spilbaseret læring. 
I dette forløb skal eleverne spille Tiberian Sun i kooperativ muiltiplayer mod hinanden (herefter Co-op 
PvP) til GBL-delen. Det er et spil af genren Real Time Strategy (herefter RTS), der kræver, at spilleren løser 
logistiske problemer i et højt tempo, og at spilleren konstant tager strategiske beslutninger. 
Vi har skåret spil-elementerne ned til følgende: 
 

 Tydeligt definerede mål 

 Tydelig visuelt repræsentation af elevernes progression 

 Delte achievements 
 
Disse elementer vil blive inkluderet i undervisningen gennem de opgaveark, der udleveres til eleverne 
samt den progressbar, vi placerer på opslagstavlen på klassens bagvæg. 

Forløbets afvikling 
Klassens normale timer bliver lagt om til tværfaglig undervisning i 3 sammenhængende dage med kun 1 
modul traditionel undervisning, som det ses i skemaet nedenfor: 
 

 MANDAG 
3. februar 

TIRSDAG 
4. februar 

ONSDAG 
5. februar 

 
8:10 - 9:50 

Opsætning af BYOD 
Forberedende læsning 
GBL ”Tutorial” 

 
GBL: Spilsession 

 
GBL: Opgaver  

 
10:20 - 11:40 

 
Normal UV 

 
GBL: Opgaver  + 
refleksion (company) 

 
GBL: Achievements  

 
12:10 - 13:10 

 
GBL: Tutorial 

 
GBL: Spilsession 

 
GBL: Spilsession + 
refleksion (company) 

 
Dette giver os muligheden for at tilrettelægge forløbets faser med spilsessioner og opgaveløsning, således 
at eleverne bedst muligt bliver fortrolige med den anderledes undervisningsmetode og –ramme. 
I praksis betyder det, at der vil være en refleksion før og efter eleverne skal spille, hvor elevernes egne 
tanker og oplevelser vil være i fokus, og der skal være ”almindelig” klasserumsundervisning hvor spillet 
skal fungere som den fælles rammesættende og meningsgivende kontekst. Det faglige materiale eleverne 
arbejder med, er ikke tilknyttet et bestemt fag, men udvælges på tværs af grundskolens fag med 
udgangspunkt i de færdigheder der, anvendes i Tiberian Sun. 
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Den første dag bruger vi på at opsætte elevernes egne maskiner (Bring Your Own Device), lade dem læse 
tekster om spilbaseret undervisning, samt svare på spørgsmål i relation til disse tekster. Spørgsmålene er 
udfærdiget på opgaveark, der designmæssigt er lig dem, de vil få om tirsdagen, hvor det egentlige forløb 
starter op. Vi kalder derfor disse vejledende opgaveark  for Tutorials i tråd med vores ønske om at 
anvende spilbegreberne direkte i den undervisningsmæssige kontekst.  

Forløbets overordnede faglige mål 
Forløbet er tværfagligt funderet. Vi har konstrueret differentierede opgaveark (se bilag 2) så de i  særlig 
grad opfylder mål fra matematik, engelsk, samfundsfag og geografi. Overordnet er vores sigte at styrke 
elevernes kendskab til og kompetencer indenfor disse fagområder fra Fælles Mål 2009: 

MATEMATIK ENGELSK 

 Matematiske emner (geometri og statistik) 

 Matematik i anvendelse 

 Matematiske arbejdsmåder 

 Kommunikative færdigheder 

 Sprog og sprogbrug 

 Sprogtilegnelse 

SAMFUNDSFAG GEOGRAFI 

 Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug 

 Sociale og kulturelle forhold. 

Socialisering, kultur og identitet  

 Naturgrundlaget og dets udnyttelse 

 Kultur og levevilkår 

Individuelle faglige mål 
Hver elev i klassen bliver af klasselærerne kategoriseret efter fagligt niveau på enten lavt, mellem eller 
højt. Efterfølgende bliver hvert niveau erstattet med en militær rang for at sætte dette i en spilkontekst 
henholdsvis: Corporal, Sergeant og Captain. Hver elev modtager således et opgaveark, specielt designet til 
den pågældendes generelle faglige kunnen. 
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Bilag 2: Opgaveark 
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Bilag 3: Milepæle og progressbar i klassen 
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Bilag 4: Transkribering af interview med 
Victor og Veronica 

0:05:20 [fixpunkt 1 - visuel repræsentation af fremgang] 

 

[0:05:20] Tore: Hvordan med den her progressbar? -den her visuelle repræsentation af, hvordan - øhh -

hvor langt I er kommet? Kan I huske, der hvor I sætter jeres navne op for at se hvor langt I er kommet. De 

her stjerner. Havde det - eeeh - havde det nogen effekt? Eller har det nogen effekt? 

 

[0:05:37]Viktor: Altså på mig, så føler jeg, at, øh - man kan altid bedst li’ at være bedst. og øh - i det her, 

så er det måske lidt nemmere, fordi man lettere kan se “ok, lige nu er jeg bedst, ok lige nu er jeg ikke”, 

end det er hvis man sad og for eksempel lavede matematikopgaver, fordi at det ikke bliver vist på samme 

måde. Men øh - men jeg plejer også, altså, jeg plejer også godt at kunne, jeg behøver ikke at kunne se det 

visuelt for at kunne se, for ligesom at kunne få en belønning på en måde. Altså jeg behøver ikke også 

skulle kunne rykke frem fra bronze til sølv, eller sølv til guld, eller osv. for at kunne føle at nu er jeg rykket 

mig, det kan jeg også godt gøre uden at skulle have det vist visuelt. Men det er dejligt at kunne se hvor 

man ligger i forhold til andre. 

 

[0:06:32]Tore: OK. Så i forhold til din egen oplevelse af at rykke dig, og at gøre noget færdigt, og ligesom 

komme videre, der har det ikke gjort så meget, men du synes det er rart at du kan sammenligne dig selv 

med de andre? 

 

[0:06:49]Viktor: ja: 

 

[0:06:50]Tore: Ok. Hvordan har du det med det? [Veronica] 

 

[0:06:52]Veronica: Jamen jeg synes det var genialt!  

 

[0:06:53]Tore: Du synes det var genialt ligefrem? 

 

[0:06:54]Veronica: Ja, jeg ville bare gerne længere og længere op, og så begyndte jeg at arbejde ind i 

frikvarteret og sådan noget, fordi jeg gerne ville længere op, så jeg synes virkelig det får en til at arbejde 

lidt mere. For jeg synes hvis man er sådan helt nede i bunden, så virker det sådan lidt, øh, så virker det lidt 

som om man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af det eller sådan noget. Så jeg vil 

gerne op. 
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[0:07:14]Tore: ok 

 

[0:07:15]Veronica: Så følte jeg, at jeg var sådan lidt go’ til det i hvert fald. 

 

[0:07:18]Tore: Så du fik en, den her, jeg ved ikke om man kan kalde det følelse af mestring … så den synes 

du blev tydeligere af at du kunne gå op og flytte dit navn, sætte det på deroppe? 

 

[0:07:28]Veronica: Ja.  

 

 

0:10:18  [fixpunkt 2 - oplevelse af motivation i forbindelse med spil] 

 

[0:10:18]Tore: Hvad så når I skulle spille? Hvordan var jeres motivation der? 

 

[0:10:232Viktor: det var, øh , det var - Jeg synes det var meget hyggeligt, at sidde der og spille. Så det så 

jeg da frem til. 

 

[0:10:28]]Tore: Ok. 

 

[0:10:34]Veronica: Uhm - jeg ved ikke rigtigt. 

 

[0:10:38]Tore: Jeg lagde mærke til du vandt igår. Selvom det ikke helt blev anerkendt, fordi der var nogle 

enheder der ik… men du var den der både havde en base, og mænd tilbage til sidst. Der hvor I sad og 

spillede. Hvordan var det? 

 

[0:10:53]Veronika: Det var da fint nok, altså. [griner/smiler/glæde] 

 

[0:10:56]Tore:Gjorde det noget ved din oplevelse af at spille? 

 

[0:10:59]Veronica: Jaeh, altså, jeg fik lyst til at spille det igen. 

 

[0:11:01]Tore: Ja? Ok. Hvad med - øh - har I lagt mærke til noget med jeres kammerater, jeres 

klassekammeraters motivation, og koncentration, i løbet af det her? 

 

[0:11:18]Viktor: Øh, nej, det’ … det har jeg ikke rigtigt lagt mærke til. 

 

[0:11:23]Tore: Nej, du har ikke lagt mærke til n… 
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[0:11:24]Viktor: ... eller udover at der var nogle af dem der klarede sig godt i det der med guld, sølv og 

brronze og diamant-halløj. Der var der nogen hvor man godt kunne se at det havde en effekt at de, at de 

blev mere motiverede. Eller det er i hvert fald min opfattelse. 

 

[0:11:42]Tore: Ok. Så du oplever, at der er nogle af dine kammerater, der er mere motiverede af det her. 

Er der også nogle hvor du har oplevet at det havde den modsatte effekt? 

 

[0:11:48]Viktor: Nej, det lagde jeg ikke rigtigt mærke til.  

 

[0:11:50]Tore: Ok. Hvad med dig, har du lagt mærke til nogle af dine  kammerater under? 

 

[0:11:53]Veronica: Egentligt det det samme som Viktor altså  

 

[0:11:55]Tore: Ok, så du har også en opfattelse af, at enten så har det haft en positiv effekt, ellers har det 

bare være det samme? 

 

[0:12:02]Veronica: Ja. 

 

[0:12:04]Tore: Ok. Hvad med det her, med at man skulle ha’ en, at man skulle have en lærer til at 

acceptere, godkende de opgaver man havde lavet? Hvordan, øh, havde det nogen betydning for jer? 

 

[0:12:18]Viktor: altså- der var måske nogle af opgaverne som man kom lige lovligt hurtigt ud over, og 

altså, hvor man godt kunne have lavet det bedre, og så når ens lærer sagde det til en, så gik man 

selvfølgelig tilbage i opgaven, og, og ja, uddybede eller hvad det nu end var man skulle have gjort bedre. 

så, men, personligt når jeg sad og lavede opgaverne, så lavede det ikke rigtigt nogen forskel. 

 

[0:12:43]Tore: Ok. 

 

[0:12:45] Veronica: Altså jeg synes det var sådan - Jeg synes det var dejligt, at de kom hen sådan lige og 

checkede. Så kunne de fortælle om der var noget de synes der var specielt godt, eller om der var noget de 

synes man lige kunne lave om på. Fordi normalt når vi skal lave sådan en eller anden opgave hvor vi skulle 

oversætte eller noget så’n, så tror jeg bare jeg - bagefter jeg havde lavet det, så havde jeg bare taget 

papiret, eller lige ned i tasken, lukket computeren sammen eller sådan noget. 

 

[0:13:04] Tore: OK, Så den feedback du fik, den var faktisk rar, eller hvad? 

 

[0:13:07] Veronica: Ja. 
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[0:13:08] Tore: Ok. Fedt. Rigtigt fedt. Jeg synes I er super gode. I siger nogle rigtigt fede ting. Og både når I 

siger noget … både når I er begejstrede, og når der er noget I ikke er så begejstrede for. Vi vil gerne have 

det hele med, ikke også? 

 

[0:13:24] Tore: Hvad med fælleskabet under det her forløb, i klassen? Hvordan har I oplevet det? 

 

[0:13:30] Viktor: Altså under den der, selve spil-delen, hvor man spillede. Der synes jeg, især når vi troede 

vi skulle samarbejde i spillet, der kunne man godt mærke, fordi at, så fandt jo alle en de ville samarbejde 

med, og så’n. Men udover det, altså, i opgavedelen. Der er det altid de samme jeg laver det med hvis man 

bare sidder i klassen, medmindre det er individuelt. Men hvis det er samarbejdsopgaver i klassen, så er 

det altid de samme jeg laver det med. Og den her gang, der skulle det jo være med enten ens  fellow eller 

squad, altså ved bordet eller sidekammerat. Så det var jo selvfølgelig en ændring. At man nu … 

 

[0:14:16] Tore: Hvordan var det? 

 

[0:14:17] Viktor: Men, atlså, Jeg kan godt lide mit bord, jeg kan godt lide min sidekammerat. Og mig og 

min sidekammerat, vi havde også begge to “Captain”, så det var jo meget fint på den måde. Men grunden 

til at jeg altid går hen til de samme, er jo, for det første er vi venner, men for det andet så er det også 

fordi jeg samarbejder godt med dem. Så når man ikke fik muligheder for at samarbejde med dem man 

samarbejder godt med, det irriterer selvfølgelig altid en. Lidt. 

 

[0:14:40] Tore: Ok, du var ved at sige noget om når I spillede … 

 

[0:14:46] Viktor: Ja, men når vi spillede, så eh - altså - såeh - altså - nu skal jeg lige formulere mig. Ja, når 

vi spillede det her LAN, altså kampagnen, det var jo individuelt så det var jo lidt svært med et fælleskab 

der, men når vi spillede LAN-halløj, Så kom der en stemning frem i folk fordi vi spillede mod hinanden, 

eller med hinanden. Som gjorde at, eller som jo skabte et fællesskab. 

 

[0:15:13] Tore: OK.  

 

[0:15:14] Viktor: Fordi at, ikke alle, men den der gruppe på fem mand, eller hvad nu det var, faktisk lavede 

det på en måde sammen, og hvor de altså, hvor de også, altså der opstår jo altid noget når man spiller 

mod hinanden, en eller anden kamp-lyst til at slå hinanden. Altså ikke bogstaveligt talt selvfølgelig, men, 

men at vinde over hinanden. -Og ja, den var så meget stærk her, fordi det var jo så folk man kender, så 

såeh, altså man vil jo altid gerne kunne hovere. 

 

[0:15:43] Tore: Ok, blev det … eller når der så var nogen der vandt, og de hoverede, var det så på en 



Christian Østerballe og Tore Neergaard Kjellow 

 
 

Gamification som differentierende metode v 
 

Bilag 4 
 

ordentlig måde, eller var det noget der skabte splid, eller var det ..  

 

[0:15:49] Viktor: Nu nåede, var der ikke nogen der nåede at vinde hos os, men det er ikke noget der 

skaber splid, fordi man allesammen kender hinanden, og man allesammen er venner, så man ved hvad 

man kan sige og hvad man ikke kan sige. 

 

[0:16:01] Tore: Ok, Så du tænker mere det var noget der samlede? 

 

[0:16:04] Viktor: Ja, end det var noget der splittede, ja. 

 

[0:16:06] Tore: Ja, Ok. [Veronica] 

 

[0:16:08] Veronica: Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige. 

 

[0:16:10] Tore: Du ved ikke lige? Nej? 

 

[0:16:12] Tore: Skal du have spørgsmålet igen? 

 

[0:16:13] Veronica: Nej [griner] det …  

 

[0:16:15] Tore: Ok. 

[0:16:17] Tore: Så var det en ændring? Viktor, i forhold til hvordan det plejer at være? Fællesskabet i 

klassen? Det var det jo så. Fordi? 

 

[0:16:22] Viktor: Øh ja, fordi at altså man kunne jo spille mod og med hinanden. Altså - i forhold til at 

sidde og lave opgaver sammen. Så er det alligevel noget andet når man har en mulighed for at vinde over 

hinanden.  

 

[0:16:35] Tore: Ok. Hvordan har I oplevet stemningen i klassen under forløbet?  

 

[16:42] Viktor: Det der guld, sølv, bronze, diamant-halløj, det har jo haft den effekt på nogen som har, at 

når nogen som ikke plejede at være så motiverede, som så bliver mere motiverede. Og så på andre har 

det ikke haft nogen effekt. Men, eh, det har selvfølgelig lavet en anden stemning i klassen, at dem som 

måske plejede at sidde og hænge lidt, som måske kom mere med, fordi de gerne ville op på diamant, eller 

hvad nu det … eller sølv eller guld, eller hvad deres mål nu end var.  

 

[0:17:12] Tore: Så ville du vurdere, at det skabte en bedre stemning?  
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[0:17:14] Viktor: Øh, ja. 

 

[0:17:16]Tore. Ja? Ok. 

 

[0:17:19] Tore: veron… 

 

[0:17:20] Veronica: altså jeg vil sige lidt det samme som Viktor han siger her til sidst, med dem der hang 

lidt. De kom lidt mere med i [utydeligt] og sådan noget. Men ellers så synes jeg jo egentligt bare det 

sådan … normalt [griner] 

 

[0:17:28] Tore: Ok. ja? 

 

[0:17:29] Veronica: altså … 

 

[0:17:30] Tore: Ja, super. Er der nogle personlige kompetencer, personlige færdigheder, som I synes I har 

fået styrket, eller er blevet opmærksomme på i løbet af det her forløb? 

 

[0:17:45] Viktor: Altså nu har forløbet kun været på tre dage. Såeh .. 

 

[0:17:47] Tore: Det har været et ganske kort forløb. 

 

[0:17:48] Viktor: Så deet…  

 

[0:17:50] Tore: [griner] Det er jeg klar over.  

 

[0:17:51] Viktor: Men øh, altså jeg tror, hvis jeg havde fortsat længere, eller vi havde fortsat længere, 

mmm - skal lige se … der tror jeg, jeg havde blevet - øh - endnu bedre til engelsk, og jeg tror, at også 

strategisk, tror jeg også at vi havde. altså strategisk tænkning tror jeg også vi havde blevet bedre til. Og så 

tror jeg hvis det der LAN-noget kom helt op og fungere sådan så det fungerede glidende, så vil øh, tror jeg 

også at samarbejde. Fordi at man skulle lære at kunne samarbejde med hinanden i spillet, at så ville 

samarbejdet. Så ville man også blive bedre til at samarbejde 

 

[0:18:27] Tore: Ok. Ja? [Veronica] Har du tænkt noget der? 

 

[0:18:30] Veronica: Nej,  

 

[0:18:32] Tore: Nej? Det er bare iorden. 
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Bilag 5: Transkribering af videooptagelse af 
det spilbaserede undervisningsforløb med 

Victor og Veronica som fokuspersoner 
VICTOR 

Tid Observation Fortolkning 

0:32:07 
Victor kommer ind efter endt interview med Tore og 
går direkte på sin plads og sætter sig Han ser upåvirket ud efter interviewet 

0:32:14 

Han taster lidt på computeren, snakker lidt med 
Amalie (fellow). Det går op for ham at nogen har 
rodet med hans computer (32:34), men han er ikke 
distraheret længe 

Victor har et ønske om hurtigt at komme i 
gang og videre med opgaverne på sit ark 

0:32:52 

Victor orienterer sig på opgavearket, han går 
umiddelbart efter i gang med opgaven. Han er 
fokuseret på sin skærm, men småsnakker stadig 
videre med Amalie 

Victor arbejder fokuseret mens han får 
snakket af med Amalie 

0:35:02 

Victor: "Kesse, en eller anden?" 
Han rejser sig og tager computeren med over til 
Mads, de taler kort sammen Victor har tydeligvis brug for hjælp 

0:35:37 
Victor går videre og stiller sig ved siden af Malte, der 
hjælper Magnus Victor afventer hjælp/vejledning 

0:35:58 

Victor giver sin computer til Malte, tager sit 
opgaveark og snakker med ham. Man kan kun høre 
få løsrevne brudstykker af samtalen 

Victor foretrækker direkte at opsøge 
hjælpen selv, så snart han har brug for den 

0:38:05 
Malte afslutter sin vejledning, Victor sætter sig 
tilbage på sin plads og går i gang med opagven 

Victor har nu fået tilstrækkelig 
hjælp/støtte til at gå videre med opgaven 
selvstændigt 

0:35:35 

Victor:"Sådan!", han rejser sig med computeren og 
går hen til Christian, som er i gang med en 
vejledning. Han fortsætter der efter OOF 

Vi antager at Victor opsøger hjælp (da han 
først går til Christian) eller har brug for en 
sparringspartner (da han fortsætter OOF) 
evt. til sammenligning af opgaveløsning 

0:53:11 

Victor kommer ind i billedet igen bærende sin 
computer på armen. Han siger henvendt til Malte, 
som skal til at påbegynde en vejledning: "Prøv lige og 
vent, du skal bare lige sige okay" 

Ud fra Victors optræden kan vi formode at 
han mens han var OOF har været i gang 
med at løse en opgave, som han nu søger 
at få godkendt 

0:53:16 

Malte ser på Victors computer, og klapper ham 
efterfølgende på skulderen. 
Victor: "Yes!" 

Den nonverbale anerkendelse fra Malte 
gør Victor glad og forsikrer ham om at det 
er okay at gå videre med næste opgave 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlNgXM2lbFD5dDBubElYTUJNZUtuQ3htQ1VNZ1FnbEE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlNgXM2lbFD5dDBubElYTUJNZUtuQ3htQ1VNZ1FnbEE&usp=sharing
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0:53:22 

En anden elev (Jasmin) kalder på Victor. 
Yasmin: "Jeg kan se at du er i gang med den 
der...[utydeligt]" 

Jasmin forsøger at få Victor til at hjælpe 
hende med en opgave, som hun formoder 
at han er i gang med 

0:53:39 
Victor peger på Jasmins opgaveark i mens han taler 
til hende  

0:53:42 

Victor går videre og flytter sit navn fra bronze til 
silver achievement. Han vender efterfølgende 
(53:52) tilbage til Jasmin. Han ser atter på hendes 
ark mens de taler sammen, og sætter sig så endeligt 
ved siden af hende (54:15) 

Der er ikke nogen tydelig ændring i 
sindstemningen på Victor da han flytter sit 
navn på progressbaren. 
Victor og Jasmin arbejder angiveligt 
sammen om den pågældende opgave. 

0:56:31 
 

Victor får lov at vente 

0:56:46 

Victor rejser sig, men sætter sig hurtigt igen og siger 
til Lejla (som venter på Christian): "Okay, så fortæl 
hvad...[utydeligt] 
Lejla: "Han (Christian) bliver nødt til at forklare det." 
Victor rejser sig promte. 
Lejla: "Nej Victor! Nej, fandeme nej! Så forklarer jeg 
det!" 
Victor sætter sig igen. 
Lejla: "Du kan ikke...det er ligesom at gå ind foran 
folk i en kø." 
Victor rejser sig igen og stiller sig hen ved siden af 
Christian. 
Lejla giver tilsyneladende op, men slutter bedende 
med bemærkningen (57:20): "Nej, Victor seriøst!" 

Victor afvejer muligheden for at få en 
hurtig hjælp af squad eller gå til en lærer 
som kan hjælpe ham videre. 
Lejla tilbyder hjælp efter afpresning, men 
begynder i stedet at belære Victor om 
normer. 
Victor opgiver at få hjælp af hende og 
opsøger direkte læreren. 
Han har et brændende ønske om hurtigt at 
få afklaret sit problem, så han kan komme 
videre i forløbet. 

0:57:24 

Victor vender sig let på stolen og forsøger at 
henkalde: "Christian", som er på vej at vejlede en 
anden elev. Victor bevarer fokus på Christian mens 
han vejleder den anden elev 

Victor ønsker en forklaring på opgavens 
produkt så han kan komme videre 

58:04 
Victor går tilbage mod pladsen ved siden af Jasmin 
og overfor Lejla  

58:11 

Han sætter sig ned og går dirkete i gang med 
opgaven. Han forklarer samtidigt opgaven videre til 
sin fellow Jasmin 

Victor formidler den nye viden videre til sin 
fellow Jasmin 

1:05:14 

Malte går uopfordret hen til Jasmin og ser på hendes 
arbejde. Victor følger meget interesseret med, da de 
laver opgaven sammen. De tre taler tilsyneladende 
sammen, men det er ikke muligt at høre på videoen 

At dømme ud fra Maltes ageren samt få 
hørbare brudstykker vurdere vi at Victor 
forklarer opgaven til Malte, som er deres 
geografilærer, men ikke har lavet opgaven 
til dem 

1:07:18 

Malte forlader de to elever, der ufortrødent arbejder 
videre. Kort efter er der et større opbrud af elever i 
klassen, da pausen indtræffer. De to arbejder stadig 
videre fuldstændigt upåvirkede 

Pausen er ikke umiddelbart incitament for 
Victor til at stoppe med at løse opgaver 
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1:10:28 

Victor drejer sig i stolen: "Kesse!" (Christian er i gang 
med vejledning af en anden elev) 
Victor laver low-five med Jasmin. 
Jasmin: "Christian, vi er virkelig [utydeligt]." 
(Christian fortsætter igangværende vejledning) 
De to elever taler selvtilfredse videre sammen 

Victor har brug for godkendelse og 
anerkendelse af en færdiggjort opgave 

1:10:51 
Jasmin drejer hovet og kalder: "Christian" (Christian 
har netop påbegyndt vejledning af en ny elev)  

1:11:02 
Victor rejser sig: "Nej!" 
Han stiller sig hen ved siden af Christian der vejleder. 

Det er netop gået op for Victor at Christian 
er gået videre til en anden vejledning uden 
at komme forbi ham og Jasmin først, selv 
om de begge har kaldt på ham 

1:11:13 

Han står tæt på progressbaren og observerer at 
Jonas S. flytter nogle navne op ad baren. Han får et 
venskabligt klap på ryggen da Jonas går forbi ham og 
drillende udbryder: "Sådan!" 

 

1:11:29 

Så snart Christian afslutter sin vejledning prajer 
Victor ham med hånden og Christian følger med. 
Victor: "Prøv at se her." 
Jasmin: "Christian, prøv at se hvad vi har lavet." 
(Holder sin computer op mens hun sidder.) 
Christian: "Det er...OVERDREVET godt!" 
Jasmin: "Det er virkelig flot, ik' os'?" 
Christian: "Det er muligvis den der skal frem på 
tavlen (peger op mod IWB, ser drillende på Malte), 
så man kan vise Simon og Emmelie..." 
Malte (smilende): "...og Malte" 
Christian (grinende): "...og Malte!" 

Victor benytter nu fysisk kontakt for at få 
sin vejledning/godkendelse, han har et 
udtalt behov for hurtigt at få respons på 
det stykke arbejde han har udført. 
Han viser ikke samme glæde og stolthed 
ved arbejdet som Jamsin giver udtryk for 
både verbalt og nonverbalt. 

1:11:47 

Christian er gået over for at se på Victors computer. 
Victor: "Det der det er 100%. 100%" 
Christian: "Ja, det er også rigtigt, det har jeg set ovre 
ved Lejla...men jeg vil gerne have beregningen, altså 
hvordan fandt du det?" 
Lejla: "Det har jeg!" 
Christian: "Ja, det har du." 

Victor er fokuseret og vil have godkendelse 
af endnu en opgave han har løst tidlige, 
men som ingen af lærerne endnu har set 
på. 
Der er et tydeligt konkurrende spil fra 
Lejlas side, om at have flyttet sig mest på 
progressbaren 

1:12:38 

Victor har hele tiden arbejdet koncentreret videre 
ved computeren, han smider nu en henkastet 
bemærkning til Jonas S., der kommer hen og kigger 
på Victors skærm. 
Jonas S.: "36%, det der det vaaar [utydeligt]." (Klør 
sig i næsen.) 
Victor arbejder videre 

Victor arbejder på at få beregningen til 
matematikopgaven på plads. Jonas 
forsøger at hjælpe ham, men virker usikker 
i sin formidling. Victor spørger ikke Lejla, 
som sidder lige overfor ham. 

1:13:18 Jonas S.: "Hallo Victor! Prøv og se her." Jonas og Lejla holder pause og pjatter. 
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Der er umiddelbart ikke nogen større reaktion hos 
Victor. 
Jonas S.: "I'll use the Force!" 

Jonas vil gerne lave fis med Victor, men 
han er stadig i gang med den 
matematikopagve 

1:13:27 

Victor ser op fra computeren og begynder at 
bevæge sig en smule rundt på stolen. Jonas S. 
kommer med en henkastet bemærkning 

Victor ser lige om han gik glip af noget 
virkelig sjovt... 

1:13:34 Victor fortsætter sit arbejde på computeren 
...Det gjorde han ikke. Han arbejder videre 
med høj koncentration 

1:14:05 
Videooptagelsen afbrydes. Victor sidder stadig og 
arbejder...  

 
  

VERONICA 

Tid Observation Fortolkning 

0:32:07 
Veronica kommer ind efter endt interview med Tore 
og går direkte til sin plads Hun ser glad ud 

0:32:39 
Veronica går i gang med at snakke med Josefine, 
man kan høre at hun fortæller om interviewet 

Josefine er formentlig nysgerrig og 
samtidig får Veronica kort efterbehandlet 
og delt sin oplevelse 

0:33:22 

Veronica rækker hånden op, men får straks Josefines 
hæfte i hånden, hvilket hun begynder at 
gennemlæse 

Veronica tilsidesætter eget behov for at 
hjælpe sin fellow og samtidig kan hun finde 
inspiration i dennes arbejde 

0:33:42 
Veronica sammenligner med sit eget arbejde og 
diskuterer med Josefine 

De går begge seriøst og målrettet i gang 
med opgaveløsningen. Der sker en 
løbende sparring/sammenligning 

0:34:24 

Veronica afleverer Josefines hæfte tilbage og rækker 
hånden op igen, hun får hurtigt øjenkontakt med 
Christian og afventer hjælp 

Veronica har tilsyneladende brug for 
anvisning til hvad hun skal gå i gang med 

0:34:58 
Veronica får vejledning af Christian samt 
godkendelse af en opgave  

0:35:25 
Josefine beder om godkendelse af samme opgave 
(på lavere niveau)  

0:35:35 Veronica leder efter sit opgaveark ...for at kontrollere hvor langt hun er 

0:35:47 

Veronica læser opgaveformuleringen i gennem og 
konstaterer at opgaven er løst. Hun markerer dette 
med et flueben 

 

0:36:06 

Veronica rejser sig (sammen med Josefine) for at 
sætte sit navn på progressbaren under Bronze 
achievement 

Det er tydeligt på hendes mimik og gestik, 
at der er en glæde og tilfredsstillelse ved at 
skulle ned og udføre denne handling 

0:36:36 

Veronica vender tilbage til sin plads, samler straks 
opgavearket op, sætter nogle markeringer og læser 
næste opgave 

 

0:37:04 
Veronica: "Jamen jeg magter det ikke", lægger 
opgavearket og går straks i gang 

Hendes kommentar er ikke henvendt til 
nogen og det virker ikke som om den er 
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udtryk for et reelt fagligt problem 

0:37:54 
Veronica guider Josefine til den (kort)fil der skal 
bruges i den efterfølgende opgave 

Veronica har overskud og overblik til at 
hjælpe andre elever, og har i Josefine en 
fellow, som hun gerne vil følges med 
dennem opgaverne 

0:37:58 
Veronica læser opgaven højt og udbryder "Ja, for jeg 
er jo vildt god til...(kan ikke høre resten)" 

Der er en tydelig sarkasme i Veronicas 
stemme, men atter er udbruddet ikke 
rettet mod nogen og virker ej heller som et 
reelt fagligt problem. 

0:38:06 

Veronica: "Hey det er Italien!" Hun og Josefine 
fortsætter herefter med at identificere en række 
lande i Europa 

Så vidt der kan ses er deres udsagn 
korrekte, og opgaven virker til at være af 
passende sværhedsgrad 

0:38:40 Pigerne rejser sig for at finde et atlas 
Et passende hjælpemiddel til at komme 
videre med opgaven. 

0:39:47 

Begge kommer tilbage samtidigt uden atlas og 
sætter sig ned. Veronica taster med det samme 
noget ind i et dokument på computeren 

 

0:40:10 Veronica orienterer sig atter om opgaven på arket 
 

0:40:43 
Begge piger rejser sig igen for at se på klassens 
tavlekort, men går straks ud på gangen 

Pigerne kunne ikke nå kortet eller vurderer 
at det er uddateret. De erindrer 
formentligt at der normalt står en kasse 
med atlas ude på gangen 

0:41:40 Pigerne kommer ind igen uden atlas 

Pigerne må desværre konstatere at de 
omtalte atlas ikke er på deres sædvanlige 
plads, dette virker dog ikke til at have bragt 
dem ud af fatning og MOTIVATION for at 
løse opgaven 

0:41:54 

Veronica sætter sig på sin plads, men rejser sig 
straks for at svare på den besøgende tysklærers 
spørgsmål om den spilbaserede undervisning, som 
hun er kommet for at observere 

Veronica viser igen overskud og overblik til 
at hjælpe andre i klassen, sågar besøgende 
lærere... 

0:42:09 

Hun vender tilbage (stående) til sin computer, og 
bliver straks bedt om hjælp af en ny elev (Vanilla) 
som har sat sig for at komme i gang med at arbejde. 
De forsvinder kort OOF 

... men også andre elever. Hun 
tilsidesætter egne behov for at hjælpe 
andre, 

0:43:08 

Veronica kommer tilbage til sin plads og sætter sig 
ved Josefine, som er kommet tilbage (42:54) med et 
atlas de kan bruge 

...men bevarer fokus og koncentration på 
egen opgave, når hun er færdig med at 
hjælpe 

0:49:20 

Vanilla kommer nu for at få godkendt sin opgave af 
Veronica: "Er det her rigtigt, det jeg har skrevet 
der?" 
Veronica: "Ja" 
Vanilla: "Godt!" 

Veronica fortsætter fordybet samarbejdet 
med Josefine, på trods af den korte 
afbrydelse. 
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0:52:09 

Malte holder en bog op foran Veronica: "Veronica, 
var det dig der havde den her med?" 
Veronica ryster på hovedet. Arbejdet går videre... 

0:53:06 

Atlasøvelsen er færdig og Veronica rækker ud efter 
opgavearket. Hun gennemlæser næste opgave: 
"Wooow!" Hun henvender sig til Josefine:" Har du 
også fået den her (peger på opgaven)?" 

 

0:53:50 

Hun lægger arket og taster sporadisk på 
computeren, der foregør løbende en dialog med 
Josefine som ikke er hørbar 

Hendes kropssprog og den tilfældige 
aktivitet på computeren antyder at hun 
har svært ved at komme i gang med 
opgaven 

0:54:20 Veronica rækker hånden op 
Hun konstaterer kort efter at ingen lærere 
er fri og tager hånden ned igen 

0:55:14 

Josefine spørger på begge elevers vegne: "Amalie, vil 
du hjælpe os?" 
Amalie nikker 

 

0:55:59 
Vanilla vender tilbage med en ny opgave, som hun 
vender med Veronica  

0:56:36 

Veronica rækker promte hånden op, da hun 
konstaterer at Amalie ikke har kunnet hjælpe 
Josefine 

 

0:57:01 
Markeringen bliver nu mere frustreret og følges op 
ad et stille: "Så kom dog!" 

Det er tydeligt, at Veronica er meget 
motiveret for at komme videre med 
opgaven, og at den ufrivillige pause nu 
bliver årsag til frustration 

1:00:38 

Ventetiden bliver nu uudholdelig og suppleres med 
et stille: "For satan!" Josefine fortæller at klassen 
bliver filmet, hvilket der efter får de to piger til at 
grine, da dette ikke var gået op for Veronica. Den 
efterfølgende periode er ukoncentreret med 
hyggesnak og bebrejdende blikke mod kameraet 

Det er omtrent 7 1/2min siden at pigerne 
blev færdig med sidste øvelse, og det er 
naturligt at Veronica bliver frustreret og 
føler sig overset, da ingen har været forbi 
dem siden 

1:02:47 
Freja kommer tilbage fra sit interview og den næste 
tid går med snak om interviews  

1:03:50 
Veronica rækker hånden op igen, Malte ser hende 
med det samme  

1:04:06 

Josefine forklarer at de ikke ved hvad primært, 
sekundært og tertiært erhverv er, Malte anbefaler 
dem at slå det op på Wikipedia De går begge straks i gang med opgaven 

1:05:44 
Veronica læser opgaven på arket igen og taster samt 
læser på computeren  

1:07:14 Veronica snakker med Freja 
 

1:07:30 Veronica pakker sammen da der er pause 
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Bilag 6: Delaflevering 1 – Spilbaseret 

undervisningsforløb 

Indledning 

På Columbusskolen, en specialskole i Skovby, Skanderborg, har Stine Melgaard Lassen og Tore 

Neergaard Kjellow (medforfatter af denne opgave), kørt projekt ”Skolen i spil”1 støttet af midler fra 

Skanderborg kommunes skoleudviklingssprojekt ”Den innovative folkeskole”2. Meget kort går projektet 

ud på omstrukturere og gen-tænke undervisningen for elever med ADHD og lignende udfordringer i 

alderen 10-12, baseret på teorierne om Gamification og Game Based Learning (herefter GBL). Fælles for 

alle projektets elever er, at de blandt andet er blevet ekskluderet fra almen-miljøet på baggrund af 

koncentrationsbesvær. Under traditionelle undervisningsformer har eleverne formået at kunne 

koncentrere sig i 15-20 minutter ad gangen, og har derfor ikke kunnet gennemføre hverken enkelte eller 

dobbelte lektioner som de normalt findes i den danske folkeskole. I projekt Skolen i spil er det dog 

lykkedes at skabe en undervisningsform hvori eleverne er i stand til at arbejde koncentreret med skole-

fagligt materiale i op til 180 minutter ad gangen3. Vi er derfor blevet nysgerrige på, hvordan Skolen i spils 

undervisningsmetode vil kunne fungere i en almen dansk folkeskoleskoleklasse, og særligt hvordan det 

vil påvirke de elever som oplever skolen som kedelig. Altså primært de såkaldt svage og stærke elever. 

Problemformulering 

Hvordan kan GBL og Gamification bruges til at øge differentieringen og inklusionen i en almen dansk 

folkeskoleklasse? 

Beskrivelse af forløbet 

På baggrund af Skolen i spils resultater4  med GBL og Gamification på Columbusskolen vil vi forsøge at 

anvende metoden i en almen 8. klasse for at belyse inklusions- og differentierings-potentialet i 

fremgangsmåden. På grund af opgavens begrænsede omfang og korte tidsforløb har vi valgt kun at 

implementere dele af metoden. 

                                                           
 
1
 http://www.skolenispil.dk 

2
 http://deninnovativefolkeskole.skanderborg.dk 

3
 Kjellow & Lassen (2013). Resultater. Lokaliseret d. 31/1-2014 på http://www.skolenispil.dk/p/resultater.html 

4
 Ibid. 

http://www.skolenispil.dk/
http://www.skolenispil.dk/
http://deninnovativefolkeskole.skanderborg.dk/
http://deninnovativefolkeskole.skanderborg.dk/
http://www.skolenispil.dk/p/resultater.html
http://www.skolenispil.dk/p/resultater.html
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Vi har valgt, at eleverne skal spille Tiberian Sun i kooperativ muiltiplayer mod hinanden (herefter Co-op 

PvP) til GBL-delen. Det er et spil af genren Real Time Strategy (herefter RTS), der kræver at spilleren 

løser logistiske problemer i et højt tempo, og at spilleren konstant tager strategiske beslutninger på to 

niveauer. Mikro-niveauet der omhandler den bedste anvendelse af de enkelte enheder, og makro-

niveauet der omhandler spillets ”økonomi” - altså ressource-indsamling og -fordeling. 

På gamification-niveauet har vi skåret spil-elementerne ned til følgende: Tydeligt definerede mål. 

Tydelig visuelt repræsentation af elevernes progression, og delte(shared) achievements. 

I praksis betyder det, at der vil være en refleksion før og efter eleverne skal spille, hvor elevernes egne 

tanker og oplevelser skal være i fokus, og der skal være ”almindelig” klasserumsundervisning hvor spillet 

skal fungere som den fælles rammesættende og meningsgivende kontekst. Det faglige materiale 

eleverne skal arbejde med, er ikke tilknyttet et bestemt fag, men udvælges på tværs af grundskolens fag 

med udgangspunkt i de færdigheder der anvendes i Tiberian Sun. 

Forløbets afvikling 

Nedenfor har vi skitseret arbejdsplanen for de tre dage forløbet afvikles over: 

 MANDAG 
3. februar 

TIRSDAG 
4. februar 

ONSDAG 
5. februar 

8:10 
- 

9:50 

Opsætning af BYOD 
Forberedende læsning 

GBL ”Tutorial” 

 
GBL: Spilsession 

 
GBL: Achievements  

10:20 
- 

11:40 

 
Normal UV 

 
GBL: Achievements  + 

refleksion 

 
GBL: Achievements  

12:10 
- 

13:10 

 
GBL: Tutorial 

 
GBL: Spilsession 

 
GBL: Spilsession + 

refleksion 
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Faglige mål 

Vores GBL er tværfagligt funderet. Vi har konstrueret opgaverne (se bilag X-X) så de i  særlig grad 

opfylder mål fra de tre hovedfag (dansk, matematik samt engelsk), samfundsfag og geografi. Overordnet 

er vores sigte at styrke elevernes kendskab til og kompetencer indenfor disse områder af fagene: 

DANSK MATEMATIK ENGELSK 

 ● Matematiske emner 
(geometri og statistik) 

● Matematik i anvendelse 
● Matematiske 

arbejdsmåder 
 

● Kommunikative 
færdigheder 

● Sprog og sprogbrug 
● Sprogtilegnelse 

 

SAMFUNDSFAG GEOGRAFI  

● Politik. Magt, 
beslutningsprocesser 
og demokrati 

● Økonomi. Produktion, 
arbejde og forbrug 

● Sociale og kulturelle 
forhold. Socialisering, 
kultur og identitet  

 

● Naturgrundlaget og dets 
udnyttelse 

● Kultur og levevilkår 
 

 

Teori 

Vores arbejde med GBL fokuserer overordnet på elevernes motivation og koncentration. Ydermere vil 

RTS-spil, i den form vi anvender, som udgangspunkt facilitere kollaborative læringsfællesskaber. 

Ydermere skaber RTS-genren gode forudsætninger for at få eleverne til både at planlægge fremadrettet 

samt reagere instinktivt og umiddelbart på andre spilleres handlinger i spillet. Det ene spilelement er 

således en forudsætning for et andet og eleverne bliver nødt til at kunne agere i begge kontekster for at 

få succes med spillet. I klasserumsobservationerne vil vi særligt fokusere på klasserummets kultur og 

elevernes identitet heri. Med afsæt i disse tre betragtelser har vi valgt at anlægge en sociokulturel 

funderet tilgang til denne opgave. Vi forventer at spillet vil skabe en ramme hvor eleverne får brug for at 

samtale, lytte, planlægge og samarbejde med hinanden. Disse kompetencer antager vi at eleverne 

efterfølgende kan overføre til den almene undervisning. Sammenholdt med inddragelsen af  

spilelementer forventer vi, at få en forhøjet koncentration og motivation, der kan smitte af på de fagligt 

differentierede mål. 



Christian Østerballe og Tore Neergaard Kjellow 

 
 

Gamification som differentierende metode iv 
 

Bilag 6 
 

 

 
LÆRINGSMÅL 

  
 

BE
GR
EBE

R 

Tale og lytte 
Samarbejde 

Fag-faglige mål 

Scenariekompetence 
Social kompetence 

Kommunikativ kompetence 
Koncentration 

Opmærksomhed(fokus) 
Strategisk og logistisk tænkning 

AKTI
VITE
TER 

 

Genre: RTS(Sci-fi) 
Interaktion: Hærfører 

Paratekster: Wikipedia 

Co-op PvP 
Logistisk planlægning i højt tempo 

Strategisk tænkning (mikro+makro) 

 

  
SPILMÅL 

  

 

Figur 1: Den didaktiske planlægningsmodel (Hanghøj, in preparation) 

Mål og metode 

Vores sigte med projektet er at registrere eventuelle ændringer i elevernes koncentrations- og 

motivations-mønstre ændres når vi gør undervisningen spilbaseret. Da koncentration og motivation er 

svært registrerbare indre processer, der kun vanskeligt lader sig måle, har vi valgt en kvalitativ tilgang 

hvor vi vil sammenholde data indsamlet før, under og efter forsøgets afvikling. Vi anvender video, 

observationsnoter samt interviews til at undersøge ligheder og forskelligheder i forhold til den ordinære 

undervisning.   
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Bilag 7: Delaflevering 2 – Metode og empiri 

Metode 

Med afsæt i vores problemformulering, vil 

vi gerne afdække yderpunkterne for 

inklusion og differentiering i klassen. Den 

faglige spredning kan ses, som et udtryk 

for hvor differentieret undervisningen skal 

funderes, mens motivationen på samme 

måde kan angive, i hvor høj grad eleven 

deltager aktivt og dermed inkluderes i 

undervisningen (Illeris, 2013). Vi 

kategoriserede således samtlige elever i klassen ud fra en matrix med motivation og fagligt niveau som 

parametre (se figur 1). Efter eleverne var blevet opdelt, valgte vi 4 elever ud til interviews samt 

observation i den undervisning der blev filmet. For eksemplets skyld er disse fire elevers navne indtastet 

på deres respektive placering i matricen. 

Vore interviews samt videoobservationer danner efterfølgende grundlag for de kvalitative data, hvor vi 

vil påvise mønstre, der kan afklare, om de faglige, personlige og affektive intentioner med 

undervisningsforløbet bliver indfriet. Resultaterne af disse kan ses i efterfølgende afsnit og vil i tredje 

delaflevering blive analyseret med henblik på at undersøge om elevernes motivation og koncentration 

øges. Samtidigt vil vi se efter eksempler på følgende kendetegn på affinitets rum (Gee, 2005), for at 

afklare om de er mere udtalte i den spilbaserede undervisning end i den traditionelle: 

● Common endeavour 

● Newbies and masters and everyone else shares common place 

● Internal grammar are transformed by external grammar 

● Encourages individual and distributed knowledge 

● Many different routes to participation 

● Lots of different routes to status 

● Leadership i porous and leaders are ressources 

Empiri 

Koncentration og motivation er affektive parametre (Illeris, 1999), som er meget vanskelige at påvise ud 

fra løst opsamlede data som video og interviews. Vi vil derfor anvende James Paul Gees kendetegn på 
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affinitets rum, til at belyse vores problemstilling, hvorfor vi har udtaget nedenstående empiriske data til 

efterfølgende analyse. 

Interviews 

Victor (Høj motivation, Højt fagligt standpunkt)  og Veronica (Lavt fagligt standpunkt, Lav 
motivation): 

[5:37] Viktor: Altså på mig, så føler jeg, at, øh - man kan altid bedst li’ at være bedst. og øh - i det her, så 

er det måske lidt nemmere, fordi man lettere kan se “ok, lige nu er jeg bedst, ok lige nu er jeg ikke”, end 

det er hvis man sad og for eksempel lavede matematikopgaver, fordi at det ikke bliver vist på samme 

måde. Men øh - men jeg plejer også, altså, jeg plejer også godt at kunne, jeg behøver ikke at kunne se 

det visuelt for at kunne se, for ligesom at kunne få en belønning på en måde. Altså jeg behøver ikke også 

skulle kunne rykke frem fra bronze til sølv, eller sølv til guld, eller osv. for at kunne føle at nu er jeg rykket 

mig, det kan jeg også godt gøre uden at skulle have det vist visuelt. Men det er dejligt at kunne se hvor 

man ligger i forhold til andre. 

Kunne det evt. sige noget om porøst lederskab? 

[14:46] Viktor: Ja, men når vi spillede, så eh - altså - såeh - altså - nu skal jeg lige formulere mig. Ja, når vi 

spillede det her LAN, altså kampagnen, det var jo individuelt så det var jo lidt svært med et fælleskab der, 

men når vi spillede LAN-halløj, Så kom der en stemning frem i folk fordi vi spillede mod hinanden, eller 

med hinanden. Som gjorde at, eller som jo skabte et fællesskab. 

[15:13] Tore: OK.  

[15:14] Viktor: Fordi at, ikke alle, men den der gruppe på fem mand, eller hvad nu det var, faktisk lavede 

det på en måde sammen, og hvor de altså, hvor de også, altså der opstår jo altid noget når man spiller 

mod hinanden, en eller anden kamp-lyst til at slå hinanden. Altså ikke bogstaveligt talt selvfølgelig, men, 

men at vinde over hinanden. -Og ja, den var så meget stærk her, fordi det var jo så folk man kender, så 

såeh, altså man vil jo altid gerne kunne hovere. 

[15:43] Tore: Ok, blev det … eller når der så var nogen der vandt, og de hoverede, var det så på en 

ordentlig måde, eller var det noget der skabte splid, eller var det ..  

[15:49] Viktor: Nu nåede, var der ikke nogen der nåede at vinde hos os, men det er ikke noget der skaber 

splid, fordi man allesammen kender hinanden, og man allesammen er venner, så man ved hvad man kan 

sige og hvad man ikke kan sige. 

[16:01] Tore: Ok, Så du tænker mere det var noget der samlede? 

[16:04] Viktor: Ja, end det var noget der splittede, ja. 
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Spillet som portal/generator? 

Freja (Lavt fagligt standpunkt, Høj motivation) og Marie T. (Højt fagligt standpunkt, Lav 
motivation) 

[14:18] Marie: Jamen jeg tror også det er fordi at, øh, når man lige har en sidemakker, som der sidder og 

laver den samme opgave, så kan man altid lige spørge eller sådan noget. 

[15:13] Freja: Øhm - jeg har - altså hvis der er nogle ord jeg har brug for, så har jeg selvfølgelig mit bord 

at spørge om det. 

[18:31] Marie: Det kan jeg rigtigt godt li’. Fordi så føler man lige, at det er blevet anerkendt, det man har 

lavet, fordi tit så føler jeg at jeg sidder og laver den samme opgave som hele resten af klassen, og jeg 

skriver præcis det samme, og så når man er færdig med det, så er det bare videre. Og så har jeg bare 

virkelig tendens til at gå kold og så springe den opgave over, fordi …  

[19:42] Freja: Man har jo hygget sig lidt mere med tingene, og så har man snakket lidt mere om det, og 

så har man valgt… også hvis der er et eller andet man ikke har forstået, så har man bare ka’ spørge 

andre, fordi de egentlig, på een eller anden måde, er samme sted.  

Distributed knowledge, newbies and masters share common place. 

Uddrag ifht. elevers oplevelse af motivation og koncentration i klassen:  

Freja(Lavt fagligt standpunkt, Høj motivation) og Marie T. (Højt fagligt standpunkt, Lav motivation) 

[25:43] Marie: Men jeg har også svært ved at arbejde lang tid ad gangen. Så jeg skal virkelig falde ind i 

en opgave, og det er sket et par gange her, i den her uge. Det skete i hvert fald i den der store opgave 

som Freja også er igang med. Og den havde jeg på det sværeste niveau. Og så tog jeg mig bare sammen 

i et helt modul. Faktisk, og så lavede jeg det bare.  

[...] 

[26:18] Marie: Der var jeg sådan helt stolt af at have været koncentreret så længe. 

Victor (Høj motivation, Højt fagligt standpunkt)  og Veronica (Lavt fagligt standpunkt, Lav 
motivation): 

[5:20] Tore: Hvordan med den her progressbar? -den hervisuelle repræsentation af, hvordan - øhh -hvor 

langt I er kommet? Kan I huske, der hvor I sætter jeres navne op for at se hvor langt I er kommet. De her 

stjerner. Havde det - eeeh - havde det nogen effekt? Eller har det nogen effekt? 
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[...] 

[6:52]Veronica: Jamen jeg synes det var genialt!  

[6:53]Tore: Du synes det var genialt ligefrem? 

[6:54]Veronica: Ja, jeg ville bare gerne længere og længere op, og så begyndte jeg at arbejde ind i 

frikvarteret og sådan noget, fordi jeg gerne ville længere op, så jeg synes virkelig det får en til at arbejde 

lidt mere. For jeg synes hvis man er sådan helt nede i bunden, så virker det sådan lidt, øh, så virker det 

lidt som om man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af det eller sådan noget. Så jeg 

vil gerne op. 

[10:18]Tore: Hvad så når I skulle spille? Hvordan var jeres motivation der? 

[10:232Viktor: det var, øh , det var - Jeg synes det var meget hyggeligt, at sidde der og spille. Så det så 

jeg da frem til. 

[10:28]]Tore: Ok. 

[10:34]Veronica: Uhm - jeg ved ikke rigtigt. 

[10:38]Tore: Jeg lagde mærke til du vandt igår. Selvom det ikke helt blev anerkendt, fordi der var nogle 

enheder der ik… men du var den der både havde en base, og mænd tilbage til sidst. Der hvor I sad og 

spillede. Hvordan var det? 

[10:53]Veronika: Det var da fint nok, altså. [griner/smiler/glæde] 

[10:56]Tore:Gjorde det noget ved din oplevelse af at spille? 

[10:59]Veronica: Jaeh, altså, jeg fik lyst til at spille det igen. 

[11:01]Tore: Ja? Ok. Hvad med - øh - har I lagt mærke til noget med jeres kammerater, jeres klasse-

kammeraters motivation, og koncentration, i løbet af det her? 

[11:18]Viktor: Øh, nej, det’ … det har jeg ikke rigtigt lagt mærke til. 

[11:23]Tore: Nej, du har ikke lagt mærke til n… 

[11:24]Viktor: ... eller udover at der var nogle af dem der klarede sig godt i det der med guld, sølv og 

brronze og diamant-halløj. Der var der nogen hvor man godt kunne se at det havde en effekt at de, at de 

blev mere motiverede. Eller det er i hvert fald min opfattelse. 

[11:42]Tore: Ok. Så du oplever, at der er nogle af dine kammerater, der er mere motiverede af det her. Er 

der også nogle hvor du har oplevet at det havde den modsatte effekt? 
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[11:48]Viktor: Nej, det lagde jeg ikke rigtigt mærke til.  

[11:50]Tore: Ok. Hvad med dig, har du lagt mærke til nogle af dine  kammerater under? 

[11:53]Veronica: Egentligt det det samme som Viktor altså  

[11:55]Tore: Ok, så du har også en opfattelse af, at enten så har det haft en positiv effekt, ellers har det 

bare være det samme? 

[12:02]Veronica: Ja. 

Video af GBL 

Freja (Lavt fagligt standpunkt, Høj motivation): 

Samarbejde på tværs af niveauer(newbie master), distribueret knowledge, porøst lederskab? 

26:13 

Lejla råber fra sin plads: "Freja, kan du printe ud, 

har din computer den printer?" 

Freja: "Ja, men hvis det der billede der, det..." 

(Lejla er begyndt en samtale med Naja i stedet) 

Freja reagerer hurtigt og er beredvillig til at 

hjælpe. Alt hvad der kan få hende i gang med 

en anden opgave er, forståeligt nok, 

interessant nu. 

26:31 

Lejla kommer hen mod Freja: "Freja kan du så ikke 

lige printe noget ud?" 

Freja peger mod tavlen, men man kan ikke høre 

hvad hun siger. 

Lejla: "Jamen vil du så ikke gøre det, så jeg lige kan 

hjælpe Naja?" 

Freja rejser sig for at gå op med skraldet fra sin 

mandarin 

Freja har accepteret og udført opgaven, selv 

om hun ikke eksplicit har givet udtryk for dette 

overfor Lejla. 

27:00 

Freja vender tilbage til sin plads, hun råber ned til 

Lejla: "Så er det printet". Hun tænder computeren, 

gnider sine øjne og roder sig i håret 

Klassekammeraten er hjulpet videre og Freja 

forsøger at komme i gang med sin egen opgave 

igen, men uden held. 
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27:38 

Lejla råber fra sin plads: "Freja, ville du gøre det?" 

Freja: "Jeg har printet det ud." 

Lejla: "Okay, tak." 

Lejla får nu at vide at Freja har hjulpet hende 

med sit problem. 

 

Veronica (Lavt fagligt standpunkt, Lav motivation): 

Samarbejde på tværs af niveauer(newbie master), distribueret knowledge, porøst lederskab? 

33:22 

Veronica rækker hånden op, men får straks Josefines 

hæfte i hånden, hvilket hun begynder at gennemlæse 

Veronica tilsidesætter eget behov for at 

hjælpe sin fellow og samtidig kan hun finde 

inspiration i dennes arbejde 

 

37:54 

Veronica guider Josefine til den (kort)fil der skal bruges 

i den efterfølgende opgave 

Veronica har overskud og overblik til at 

hjælpe andre elever, og har i Josefine en 

fellow, som hun gerne vil følges med 

dennem opgaverne 

 

41:54 

Veronica sætter sig på sin plads, men rejser sig straks 

for at svare på den besøgende tysklærers spørgsmål 

om den spilbaserede undervisning, som hun er kommet 

for at observere 

Veronica viser igen overskud og overblik til 

at hjælpe andre i klassen, sågar besøgende 

lærere... 

42:09 

Hun vender tilbage (stående) til sin computer, og bliver 

straks bedt om hjælp af en ny elev (Vanilla) som har 

sat sig for at komme i gang med at arbejde. De 

forsvinder kort OOF 

... men også andre elever. Hun tilsidesætter 

egne behov for at hjælpe andre, 
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Victor (Høj motivation, Højt fagligt standpunkt) 

Høj motivation (også i forhold til Victors almindeligvis høje motivation?) 

1:07:18 

Malte forlader de to elever, der ufortrødent arbejder 

videre. Kort efter er der et større opbrud af elever i 

klassen, da pausen indtræffer. De to arbejder stadig 

videre fuldstændigt upåvirkede 

Pausen er ikke umiddelbart incitament for 

Victor til at stoppe med at løse opgaver 

[...] 

1:14:05 

Videooptagelsen afbrydes. Victor sidder stadig og 

arbejder...  

 

  



Christian Østerballe og Tore Neergaard Kjellow 

 
 

Gamification som differentierende metode i 
 

Bilag 8 
 

Bilag 8: Delaflevering 3 – Analyse af empiri 

Afgrænsning 
For at afgrænse vores analyse har vi valgt at betragte de to elever, vi vurderede havde mest forskellige 

forudsætninger for at indgå i dette undervisningsforløb. Med vores matrice fra anden delaflevering in 

mente, faldt vores valg således på Veronica og Victor der hver især repræsenterede matricens polaritet. 

Samtidig har vi udvalgt to analytiske temaer for de indsamlede data. I første tema vil vi undersøge 

elevernes aktivitetsniveau og deres fordybelse i det faglige arbejde på klassen. I andet tema vil forsøge 

at identificere elevernes status og rolle i klassen samt redegøre for hvorledes disse forandres i løbet af 

undervisningssituationen. 

For at analysere vores empiri vil vi anvende James Paul Gee, der beskriver begrebet affinitetsrum som 

et ”idealrum” der bl.a. tillader nybegyndere og eksperter at arbejde sammen og samtidig fordrer dyb 

læring (Gee, 2006). Vi vil bruge hans begreber til at belyse vores analytiske pointer, og forsøge at forstå 

hvilken betydning GBL og Gamification kan have for differentiering i den almene folkeskole med 

udgangspunkt i vores design eksperiment. 

Metodekritik 
Vores indsamlede data (video og interviews) ser vi som øjebliksbilleder af elevernes faglige kunnen, 

sociale relationer samt affektive standpunkt. Den korte tidsramme hvor dataopsamlingen foregår vil 

begrænse mulighederne for at observere forskelle i differentieringsmulighederne i klassen. Samtidig 

opstår der en uvant situation i klasselokalet når vi begynder at filme i klasserummet. For eleverneskaber 

videooptagelserne vished om, at deres arbejde dokumenteres, hvilket direkte kan ændre deres opførsel 

og dermed de indsamlede data. (KILDE) 

Tema 1: Elevernes aktivitetsniveau og fordybelse 
Lærernes vurdering inden forsøget var at Victor er en motiveret og fagligt dygtig elev. Dette bekræftes i 

vore observationer [V 32:07] hvor Victor kommer ind i klassen efter interview hos Tore. Det tager ham 

mindre end ét minut at komme i gang med arbejdsopgaven på trods af at, at han konstaterer, at andre 

elever har rodet med hans computer mens han var til interview. Vi ser dette handlingsforløb som en 

stærk indikation på at Victor har en motivation for at arbejde med opgaverne for at bevare sin status i 

toppen af klassens faglige hierarki. 

Mere overraskende er det, at Veronica, der inden projektet ansås for at have lav motivation for fagligt 

arbejde, på samme vis som Victor kommer ind i klassen [V 32:07] og i løbet af mindre end ét minut er i 
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gang med at vejlede sin højere rangerende fellow. Vi ser dette som en indikator for, at den fælles 

bestræbelse og det porøse lederskab ansporer eleverne til i højere grad at søge hjælp og vejledning hos 

hinanden samtidig med, at elever uafhængigt af rang fungerer som gensidige inspiratorer. 

 

Under forløbet havde vi en klar fornemmelse af, at der var et højt aktivitetsniveau i klassen, og at 

eleverne var i flow (KILDE/reference) 

I videoen observerede vi en meget frustreret Veronica [V 56:36] der markerer , menshun er i færd med 

en opgave, som hun ikke kan komme videre med. Hun har, sammen med sin fellow, allerede forsøgt at 

komme videre med opgaven ved at spørge en klassekammerat fra company, men uden held. Efter et 

halvt minuts tid bliver hendes markering tydeligt mere frustreret og følges op af et stille: "Så kom dog!" 

Vi tolker dette som klare signaler på at Veronica meget gerne vil hjælpes med denne udfordring der 

skaber et ufrivilligt brud på hendes progression og koncentration. Hendes frustration bliver endnu mere 

eksplicit efter yderligere 3 minutter, da ventetiden bliver næsten uudholdelig og suppleres med et stille: 

"For satan!", på daværende tidspunkt er det 7 1/2 minut siden at de to piger afsluttede deres seneste 

opgave. 

Pauserne var ofte ikke et incitament for eleverne til at stoppe op fordi de søgte godkendelse af opgaver 

eller lignende. Begge udvalgte elever bekræfter denne opfattelse underbygget af observationer i hvert 

sit datamateriale. I videomaterialet arbejder Victor og en pige fordybet i en opgave da pausen indtræffer 

[V 1:07:18]. De to fortsætter arbejdet fuldstændigt upåvirkede selv om flere elever her bryder op og 

forlader klassen. Senere får de godkendt opgaven [V 1:11:29], men selv da optagelsen afbrydes [V 

1:14:05] sidder Victor fordybet i en ny opgave. Under interviewet udtrykker Veronica sig om således om 

progressbars [I 6:52]: 

Veronica: Jamen, jeg synes, det var genialt! 

Tore: Du synes, det var genialt ligefrem? 

Veronica: Ja, jeg ville bare gerne længere og længere op, og så begyndte jeg at arbejde ind i frikvarteret og sådan noget,...så jeg 

synes, virkelig det får en til at arbejde lidt mere. For, jeg synes, hvis man er sådan helt nede i bunden,...så virker det lidt som om, 

man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af det...Så jeg vil gerne op. 

Victors stræben efter godkendelse fra lærerne, og Veronicas udsagn om at hun gerne vil have at det kan 

ses, at hun har lyst til at arbejde, og at det kan ses at hun kan finde ud af det faglige stof, ser vi som et 

udtryk for at eleverne søger status, og at den status de kan hente fra det faglige arbejde er betydelig nok 

til, at eleverne vil bruge deres pauser på det. Det er en usædvanlig situation, men det går godt i tråd 

med Gee’s teori om Forskellige veje til status.. Med progressbar’en har vi indført endnu en mulighed for 

status, hvilket bringer klasserummet en smule tættere på Gee’s ideelle affinitits rum. 
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Tema 2: Elevernes status og rollefordeling 
Veronicas undervisere vurderede forud for forsøget, både hendes faglige kompetencer og hendes 

aktivitetsniveau som værende lavt. I vores indsamlede video-materiale har vi dog observeret noget 

ganske overraskende. [V 33:22] Veronica guider en, efter lærernes vurdering, fagligt dygtigere elev i 

forhold til en konkret udfordring i den anden elevs opgave. Situationen gentager sig senere [V 37:54]. 

Dette ser vi som et udtryk for at klassens faglige hierarki under denne arbejdsform bliver mere flydende, 

og klassens ledere i højere grad optræder som vejledere, altså porøst lederskab. [I 10:38] Veronicas 

modstandere i Tiberian Sun anerkender ikke hendes åbenlyse sejr, og Veronica kommer flere gange med 

udsagn der kan tolkes som om hun selv holder fast i det gamle og mere rigide rollemønster. [V 

37:04] ”Jamen jeg magter det ikke”, hvor efter hun 50 sekunder senere er i gang med løsningen af en 

opgave, og [V 37:58] ”Ja, for jeg er jo vildt god til [utydeligt] (Sarkastisk tonefald)”. Anden gang er hun på 

sporet igen efter 8 sekunder. 

 
Det porøse lederskab lader dog også til at påvirke eleverne, der forud for forsøget vurderedes til at have 

både højt fagligt standpunkt og høj motivation. Victor, der af sine undervisere til dagligt anses for at 

ligge i toppen af klassen, rent fagligt, udtaler sig om de anvendte progressbars:[I 5:37] ”- i det her, så er 

det måske lidt nemmere, fordi man lettere kan se “ok, lige nu er jeg bedst, ok lige nu er jeg ikke””. Victor 

fortæller også hvordan han altid vælger de samme samarbejdspartnere i klassen. [I 14:17] ”Men 

grunden til at jeg altid går hen til de samme, er jo, for det første er vi venner, men for det andet så er 

det også fordi jeg samarbejder godt med dem.” Vi kan observere i videomaterialet, at i denne 

sammenhæng, vælger Victor snarere samarbejdspartnere baseret på fælles bestræbelse. [V 53:22] 

Victor og en anden elev danner et arbejdsfællesskab på tværs af social status. Dette samarbejde bygger 

tydeligvis på, at de begge er i gang med at løse samme opgave. Samarbejdet fortsætter, også da Victors 

bedste ven, og vanlige samarbejdspartner Jonas, forsøger at lokke Victor med på at holde pause [V 

1:13:27] . Jonas er på dette tidspunkt foran Victor i opgaveløsningen. En uvant situation for Victor, da 

Jonas og ham ofte arbejder sammen og følges ad.  

 

De hyppige skift i status giver også anledning til venskabelige kappestrider. Victor fortæller om 

fællesskabet i spil-timerne [I 15:14]: “... der opstår jo altid noget når man spiller mod hinanden, en eller 

anden kamp-lyst til at slå hinanden. Altså ikke bogstaveligt talt selvfølgelig, men, men at vinde over 

hinanden. -Og ja, den var så meget stærk her, fordi det var jo så folk man kender, så såeh, altså man vil 

jo altid gerne kunne hovere.”, og vi observerer at denne kappestrid også er tilstede i klasserummet. For 

eksempel, da en klassekammerat drillende tilføjer at hun har allerede har lavet de mellemregninger, 
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som en underviser efterspørger i Victors besvarelse [V 1:11:47]. 

 

I det spilbaserede undervisningsforløb krævede hver løst opgave en godkendelse af læreren for at 

eleverne kunne avancere på progressbaren. Under vore interviews spurgte vi ind til elevernes holdning 

til dette krav: 

Victor [I 12:18]: “der var måske nogle af opgaverne, som man kom lige lovligt hurtigt ud over,...hvor man 

godt kunne have lavet det bedre, og så når ens lærer sagde det til en, så gik man selvfølgelig tilbage i 

opgaven, og, og ja, uddybede eller hvad det nu end var, man skulle have gjort bedre. 

Veronica [I 12:45]: “Jeg synes, det var dejligt, at de kom hen sådan lige og checkede. Så kunne de 

fortælle, om der var noget, de synes, der var specielt godt, eller om der var noget, de synes, man lige 

kunne lave om på. Fordi normalt når vi skal lave sådan en eller anden opgave hvor vi skulle oversætte 

eller noget så’n, så tror jeg bare...bagefter jeg havde lavet det, så havde jeg bare taget papiret, eller lige 

ned i tasken, lukket computeren sammen eller sådan noget. 

Vi tolker begge udtalelser som udtryk for, at eleverne værdsætter den øgede fokus på direkte feedback 

givet af lærerne. Ydermere ansporer det eleverne til at gennemarbejde og eventuelt revidere deres 

opgaver afhængigt af den feedback de modtager. Da Victor flytter sit navn fra bronze til silver på 

progressbaren, er der ikke nogen tydelig ændring i hans sindsstemning [V 53:42]. Det observerer vi ellers 

ved flere andre elever. For eksempel fortæller Veronica om progressbaren [I 6:54]: “Ja, jeg ville bare 

gerne længere og længere op” og “For jeg synes hvis man er sådan helt nede i bunden, så virker det 

sådan lidt, øh, så virker det lidt som om man ikke rigtigt har lyst til det, og så kan man ikke finde ud af 

det eller sådan noget.”. Vi ser dog at Victor i andre situationer eksplicit udviser glæde over fremgang. 

For eksempel da en lærer klapper ham på skulderen og anerkender hans arbejde [V 53:16]. Disse ting 

kan også anskues som et udtryk for, at eleverne får åbnet op for flere forskellige veje til oplevelsen af 

faglig status. Hvor Victor lader til at orientere sig mere imod lærerne, er Veronica tilsyneladende mere 

orienteret imod klassekammeraterne. En statusmulighed der i den traditionelle undervisning ikke har 

samme fokus. Victor foretrækker tilsyneladende sin status fra lærerens anerkendelse, og Veronica 

klassekammeraternes. Det er derfor påfaldende, at efter den ekstra mulighed for status er bragt ind i 

klasserummet giver Veronica udtryk for forhøjet motivation, og Victor der foretrækker den traditionelle 

anerkendelse ikke oplever en ændring. 

 

 


