
Læring gjennom lek
bruk av spill i tverrfaglig engelsk/IKT-
undervisning



Hva er målet med dette?



Oppgave om litterær analyse av dataspill

1 Presentasjon
Tittel på spillet, utgivelsesår, sjanger/kategori, aldersgrense m.m.

2 Hovedinnhold i spillet
Hva er hovedinnholdet i spillet? Fortelles det en historie (eventyrspill), skal man utvikle en verden (strategispill), skal man 
utvikle en rollefigur (rollespill), er det å vinne en konkurranse (bilspill eller sportsspill), er det et kort- eller brettspill osv?

3 Rammen rundt spillet
Har spillet en slags fortelling som utgjør en ramme for spillet? Beskriv i så fall denne.

4 Persongalleri
Hvilke personer møter vi i spillet? Hva kjennetegner personene? Er de statiske eller dynamiske? Er de ensidige eller flersidige? Er 
de sympatiske eller usympatiske? Indre skildring? Ytre skildring

5 Miljø
Hvilket miljø møter vi i spillet? Hvilke sider ved miljøet framheves?

6 Progresjon
Hvilken progresjon finner vi i spillet? Hva skal til for å komme videre i spillet? Hvilken former for belønning og straff brukes i 
spillet?

7 Brukerstyring
Er det mulig for spilleren å være med å bestemme elementer i spillet? Hvilke elementer kan i så fall brukeren bestemme, og hva 
er forhåndsstyrt av programmererne?

8 Grafikk og layout
Beskriv spillets grafikk og layout

9 Verdier og holdninger
Hvilke verdier og holdninger framheves som positive og negative i spillet?

10 Oppsummering
Helhetsvurdering av spillet i forhold til hensikt og målgruppe. 



Inspirasjon – Jarles Warmachineblogg



Wasserman og Banks (2017)

• Multiplayer analog games involve substantial shared experiences among players,
including not only the events of the game, but also the interactions and 
communication among players. Therefore, it would be expected that individuals’ 
mental models of game systems would be influenced in similar ways by these 
shared experiences. 

• One unexpected finding in the present study—the frequent co-occurrence of 
formal game entity sub-categories—may suggest a fruitful research direction. 
Material objects (e.g., cards) frequently co-occurred with ludic concepts (e.g., 
victory points) in participants’ mental model maps, suggesting that they are 
perceived and experienced as not merely interrelated (cf. Juul,2011), but at times 
inseparable. As such, these material objects and conceptual entities are
interpreted here as, in a sense, laminated together.



Særegenheter ved spill som kulturuttrykk

• Interaktivt

• Muligens det eneste kulturuttrykket som aktivt hindrer deg i å oppleve alt.



Åpne timeplanen. Hvordan og hvorfor?

• 2 timer på engelsk hver uke er ganske lite. Vi kjører dobbel gruppe med én 
engelsklærer og 1-2 yrkesfagslærere.

• Eget utdanningsprogram nevnes i fire forskjellige kompetansemål. Mange 
kompetansemål handler om å kommunisere eller produsere sammensatte tekster 
i digitale medier.



Kreativ tenking - kommunikasjon



Koding – Potato Pirates



Programmering



Kommunikasjon



Kommunikasjon



Oppgave om kommunikasjon i dataspill



Interaktiv historiefortelling



Neverwinter Nights-prosjekt



Blogg



Videologg



Spill referert til

• Dominion

• Unlock!

• Potato Pirates

• X-Wing

• Robo Rally

• Superfight

• Keep Talking and Nobody Explodes

• Mansions of Madness

• T.I.M.E. Stories

• Neverwinter Nights



Veien fremover?

• Utvide Neverwinter Nights-prosjektet. Bruke det som ramme for 
litteraturundervisning. (Programmering i IKT)

• Lage eget spill. Skrive teknisk manual (regelbok). IKT-fag ved å lage egne brikker 
(3D-printing). Kreativ oppgave.

• Blogge om arbeidsprosesser. Samskriving. Sammensatt tekst.



Spørsmål?

• Geir Haugen Vikan - geivik@trondelagfylke.no

• For mer om Neverwinter Nights/IKT:

• Jason Ready – jasre@trondelagfylke.no

• https://www.facebook.com/heimdalvgsikt/

mailto:geivik@trondelagfylke.no
https://www.facebook.com/heimdalvgsikt/
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