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Grunnleggende 
spilldidaktikk - hva, hvorfor 
og hvordan



HVA?



Myteknusing:
“Man lærer av å spille spill” 



Artefakter
● Primære artefakter - inngår i produksjonen av livets nødvendigheter (spade, PC, bil, penn)
● Sekundære artefakter - formidler menneskelige begreper og innsikter (kokebøker, 

instruksjonsmanualer, oppslagsverk)
● Tertiære artefakter - forlengelse av de sekundære og deres sosiale praksiser  (romaner, 

vitenskapelig teori, digitale spill)

(Säljö, 2005)



AFFORDANCE
“Meningstilbud” “Handlingstilbud” “Interaksjonstilbud”



Spill er tematiserbare artefakter (Linderoth, 2004) - reglene holdes konstante, men 
temaet endres avhengig av hvilket fag/situasjon man bruker dem i.

Spillene gir et handlings-/menings-/interaksjonstilbud som kan brukes i 
undervisningen.

Lærerens oppgave er å hjelpe elevene å nyttegjøre seg dette tilbudet på en 
faglig relevant og konstruktiv måte

Utover dette, kan man bruke spill til å undervise i nesten hva som helst, så sant 
spillet tilbyr de nødvendige affordances



HVORDAN?



Myteknusing:
“Alle elever spiller dataspill” 



Hvordan 
undervise med 
spill?

Samspilling i klasserommet

I par/grupper

Hjemme





HVORFOR?



Myteknusing:
“Læring med spill er gøy!”



Spillmediets superkraft: å gå en mil i en annen persons sko
• Påstand: spill kan gi en nærere og mer empatisk tilknytning til problemstillinger enn film 

eller lærebøker. Gjennom meningsfulle valg og å være en deltaker, ikke bare en 
observatør.

• Spill kan gi situerte, meningsfulle førstehåndserfaringer som kan hjelpe elevene å forstå og 
å huske 



En håndfull spilltips



For språklæreren



Dataspill som digital litteratur: 
What Remains of Edith Finch

•



 For samfunnsfag- og historielæreren



For realfagslæreren

•



For religionslæreren



Utfordringer med spill i klasserommet

• Motstand fra foreldre, ledelse, kolleger
• Logistikk: spill koster, penger, er krevende å installere og distribuere. 

Ikke alle elever har game literacy. 
• Mange spill krever mye tid
• Problemspilling og vold i spill

• Avhengighetsproblematikk angår ca. 0.5% av unge i alderen 12-17, 
problemspilling 2-3%. 



Fagnotat: Dataspill i skolen 

•Hvilke styrker og muligheter har dataspill  
sammenlignet med andre læremidler og metoder?
• Hva kan forskning og praksis fortelle oss?
•Hva slags utfordringer og barrierer finnes?
•Spilldidaktikk
•Hvorfor spillprosjekter krever mye av læreren

•Sentralt poeng: kommersielle dataspill er ofte   
bedre å bruke enn læringsspill

 


