
Dataspill i skolen - kom i gang med enkle spill
Tobias Staaby og Jørund Høie Skaug
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Fra Senter for IKT i utdanningen til Udir BetaLab: 
ressursene består

•Nettkurs om dataspill og 
programmering - https://kurs.udir.no/
•Fagnotat: Dataspill i skolen (digital og 
print)
•Læringsopplegg og erfaringsdeling: 
iktipraksis.iktsenteret.no – se temasider 
om dataspill

https://kurs.udir.no/
https://iktipraksis.iktsenteret.no/tema/dataspill-i-skolen


- spill som ikke krever høy grad av spillliteracy
- spill som ikke koster skjorta å bruke i klasserommet
- spill for nettlesere eller gratis nedlasting

En definisjon av “enkle spill”



Grunnleggende 
spilldidaktikk



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 spillenes 
handlings-/menings-/interaksjonstilbud på en faglig relevant og konstruktiv 
måte

Grunnleggende spilldidaktikk



Loneliness

● Gratis i nettleser, søk på loneliness game. Aktiver Flash. 



Keep Talking and Nobody Explodes



Spill med en kopi av spillet på projektor 

• Spill med en kopi av spillet på projektor, la elevene bytte på å 
kontrollere spillet, diskuter handlingsalternativer. 
For eksempel: Ethical Autonomous Vehicles, Assassin´s Creed 
Origins Discovery Tour, The Walking Dead

Ethical Autonomous Vehicles: 
http://mchrbn.net/ethical-autonomous-vehicles/

http://mchrbn.net/ethical-autonomous-vehicles/


Spill med vareprøver og demoer

• En del spill tilbyr første episode gratis, som The Walking Dead og Life 
is Strange. 



Din tur til å spille: Keep Talking and Nobody Explodes, 
Her Story, Monument Valley



Liste over spill:
Loneliness: https://www.kongregate.com/games/jordanmagnuson/loneliness

Spent: http://playspent.org/

Telltale: Batman/Walking Dead

Plague Inc.

Monument Valley

The Evolution of Trust: http://ncase.me/trust/

https://www.kongregate.com/games/jordanmagnuson/loneliness
http://playspent.org/
http://ncase.me/trust/


Factitious: identifisere falske nyheter
• Gratis spill for nettleseren. 
• Swipe til høyre eller venstre (a la Tinder) for å avgjøre om artikkelen er 

falsk eller ekte

http://factitious.augamestudio.com/#/
 

http://factitious.augamestudio.com/


Spent: en simulering av å være working poor i USA
• Gratis spill for nettleseren. Relevant for bl.a. samfunnsfag og KRLE.
• (Spillet ønsker at du skal donere penger når du er ferdig. Det er ikke 

nødvendig)

http://playspent.org/   

http://playspent.org/


Hvem kan utrydde verden først? Vi spiller Plague, Inc. 



Nettsteder som tilbyr gratis spill

● itch.io: nedlasting, mye indiespill, gratis eller betal hva du vil. 
● kongregate: nettleserspill og mobilspill. 


