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0	  Resumé	  
Flere	  får	  øjnene	  op	  for,	  at	  undervisning	  i	  gymnasierne	  må	  ske	  på	  de	  unges	  betingelser.	  Derfor	  
ser	  vi,	  at	  læringsspil	  langsomt	  vinder	  frem,	  men	  hvad	  skal	  der	  til	  for	  at	  de	  får	  succes?	  

Denne	  rapport	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  hvordan	  et	  computerspil	  kan	  udvikles	  til	  at	  understøtte	  
kernepensum	  i	  biologi	  i	  det	  almene	  gymnasium.	  Med	  udgangspunkt	  i	  grundlæggende	  
læringsteorier	  om	  Kolbs	  derfinition	  på	  erfaringsbaseret	  læring	  og	  Vygotskys	  teori	  om	  nærmeste	  
udviklingszone,	  	  diskuterer	  vi,	  hvordan	  de	  eksisterende	  teorier	  kan	  overføres	  til	  moderne	  
medier.	  Derudover	  inddrager	  vi	  den	  aktuelle	  diskussion	  om	  digital	  spil-‐baseret	  læring	  (DGBL),	  
og	  opstiller	  en	  model	  for	  udvikling	  af	  læringsaktiviteter.	  	  

Problemstillingen	  tager	  afsæt	  i	  en	  konkret	  case,	  Bee-‐wize,	  som	  er	  et	  science-‐strategisk	  
biologispil	  under	  udvikling.	  Derfor	  vil	  en	  del	  af	  rapporten	  omhandle	  undersøgelser	  af	  Bee-‐wizes	  
målgruppe,	  gymnasieelever	  og	  undervisere,	  igennem	  interviews	  og	  spørgeskemaer.	  Eleverne	  
udtrykker	  ønske	  om,	  at	  spillet	  giver	  mulighed	  for	  konkurrence	  og	  sociale	  fællesskaber,	  og	  hvis	  
den	  læringsmæssige	  effekt	  er	  lige	  så	  god	  eller	  bedre	  end	  den	  nuværende,	  er	  også	  lærerne	  åbne	  
overfor	  at	  bruge	  computerspil	  i	  undervisningen.	   
Motiverende	  social	  konkurrence,	  socialkonstruktivistiske	  elementer,	  der	  sikrer,	  at	  eleverne	  
lærer	  i	  eget	  tempo	  samt	  et	  udenomsunivers,	  der	  konkretiserer	  komplekse	  sammenhænge,	  er	  
tre	  pejlemærker	  for,	  om	  spillet	  kan	  blive	  en	  succes	  -‐	  så	  læring	  og	  underholdning	  går	  op	  i	  en	  
højere	  enhed.
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1	  Introduktion	  	  
I	  takt	  med	  at	  digitale	  medier	  udbredes	  mere	  og	  mere,	  bliver	  de	  gamle	  læringsformer	  mindre	  og	  
mindre	  tiltalende	  for	  gymnasieeleverne.	  Gymnasieundervisning	  med	  støvede	  bøger	  og	  lasede	  
notesblokke	  virker	  demotiverende	  for	  eleverne,	  som	  ønsker	  at	  implementere	  hightech	  
computere	  og	  moderne	  iPads,	  både	  i	  undervisning,	  lektielæsning	  og	  opgaveskrivning.	  Kan	  man	  
udvikle	  et	  science-‐strategisk	  computerspil,	  der	  forener	  elevernes	  hjemmebane,	  de	  sociale	  
medier	  på	  internettet,	  med	  gymnasieskolens	  kernestof	  i	  biologi?	  	  

Flere	  elever	  i	  klasserne	  og	  færre	  timers	  undervisning	  formindsker	  tiden,	  den	  enkelte	  elev	  er	  
engageret	  aktivt	  i	  undervisningen	  (Bech	  et	  al.,	  2011).	  Styrken	  ved	  et	  computerspil	  er,	  at	  den	  
enkelte	  elev	  konstant	  vil	  interagere	  med	  spillet	  og	  på	  den	  måde	  være	  aktiv	  (Gee,	  2003;	  
McNeely,	  2005).	  I	  almindelig	  klasseundervisning	  vil	  der	  i	  gennemsnit	  være	  under	  to	  minutter	  pr.	  
elev	  (Bech	  et	  al.,	  2011),	  til	  interaktion	  med	  læreren.	  I	  et	  computerspil	  vil	  eleven	  alle	  45	  minutter	  
igennem	  interagere	  med	  spillet.	  	  

I	  dette	  projekt	  vil	  vi	  analysere	  den	  sekundære	  brugergruppes	  (gymnasielærernes)	  tilgang	  til	  at	  
benytte	  et	  computerspil	  i	  undervisningssituationen.	  Desuden	  skal	  tidligere	  undersøgelser,	  
foretaget	  af	  anden	  aktør	  af	  den	  primære	  brugergruppe	  (gymnasieeleverne)	  inddrages,	  for	  at	  
analysere	  dennes	  tilgang	  til	  at	  benytte	  et	  computerspil	  i	  undervisningen.	  Med	  udgangspunkt	  i	  
analysen	  og	  en	  redegørelse	  af	  relevante	  pædagogiske	  teorier	  vil	  vi	  opstille	  en	  model	  for	  
udvikling	  af	  læringsaktiviteter	  til	  computerspillet	  indenfor	  det	  kernestof,	  som	  den	  sekundære	  
brugergruppe	  har	  udpeget.	  Modellen	  vil	  danne	  baggrund	  for	  udvikling	  af	  fem	  forslag	  til	  
læringsaktiviteter,	  som	  understøtter	  læring	  af	  naturvidenskab.	  

1.1	  Manglende	  interesse	  for	  naturfag	  

Naturfag	  har	  historisk	  set	  altid	  været	  et	  fag	  for	  
de	  få	  interesserede.	  Dewey	  skriver	  i	  Science	  i	  
1910:	  ”Considering	  the	  opportunities,	  students	  
have	  not	  flocked	  to	  the	  study	  of	  science	  in	  the	  
numbers	  predicted.”	  (Dewey,	  1910).	  I	  2009	  
havde	  90,9	  %	  af	  eleverne	  på	  de	  almene	  
gymnasier	  biologi	  (Bech	  &	  Behrens,	  2010),	  
heraf	  havde	  43,7	  %	  biologi	  på	  C-‐niveau.	  Der	  er	  
altså	  sket	  et	  fald	  på	  9	  procentpoint	  siden	  
gymnasiereformens	  indførsel,	  da	  biologi	  C	  
indtil	  da	  havde	  været	  obligatorisk	  for	  alle.	  I	  
2011	  valgte	  5.820	  unge	  mennesker	  en	  lang	  
videregående	  naturvidenskabelig	  uddannelse	  
(Danmarks	  Statistik,	  2011).	  Til	  sammenligning	  
valgte	  13.494	  unge	  en	  lang	  videregående	  
humanistisk	  uddannelse,	  mens	  hele	  23.129	  
valgte	  en	  lang	  videregående	  
samfundsvidenskabelig	  uddannelse	  
(Danmarks	  Statistik,	  2011).	  Da	  der	  altså	  er	  en	  
relativt	  stor	  del	  af	  eleverne,	  der	  har	  biologi	  i	  

gymnasiet,	  kunne	  andelen	  af	  unge,	  der	  vælger	  
naturvidenskabelige	  uddannelser,	  være	  meget	  
større.	  	  

Når	  så	  få	  vælger	  en	  naturvidenskabelig	  
uddannelse,	  skyldes	  det,	  at	  interessen	  for	  
naturfag	  mangler	  blandt	  unge.	  ROSE-‐
undersøgelsen	  (The	  Relevance	  of	  Science	  
Education)	  kategoriserer	  interessen	  for	  
naturfag	  blandt	  unge	  verden	  over	  (Bush,	  
2004).	  I	  de	  danske	  9.	  klasser	  var	  interessen	  for	  
økologi	  forsvindende	  lille	  i	  undersøgelsen	  fra	  
2004.	  Således	  ligger	  temaer	  som	  ’Hvordan	  
planter	  vokser	  og	  formeres’	  nr.	  101	  ud	  af	  108	  
temaer	  for	  både	  piger	  og	  drenge,	  når	  eleverne	  
spørges	  om,	  hvad	  de	  gerne	  vil	  lære	  om	  
indenfor	  naturfaglige	  områder.	  I	  top	  10	  ligger	  
hos	  både	  piger	  og	  drenge	  temaer	  som	  
’Hvordan	  man	  skal	  træne	  for	  at	  holde	  kroppen	  
sund	  og	  stærk’	  og	  ’Hvordan	  man	  giver	  
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førstehjælp	  og	  bruger	  simpelt	  medicinsk	  
udstyr’.	  Generelt	  viser	  listen	  altså,	  at	  de	  mest	  
interessante	  emner	  inden	  for	  naturfag	  er	  ting,	  
som	  sætter	  individet	  i	  centrum.	  Foruden	  
denne	  tendens	  ses	  også	  tendensen,	  at	  piger	  
og	  drenge	  har	  præference	  for	  forskellige	  
emner.	  Der	  er	  størst	  interesse	  for	  de	  
biologiske	  emner	  hos	  pigerne,	  mens	  drengene	  
interesserer	  sig	  mere	  for	  teknik,	  herunder	  
fysik	  (Bush,	  2004).	  

Vi	  må	  dog	  ikke	  stille	  os	  tilfredse	  med,	  at	  få	  
vælger	  naturvidenskabelige	  uddannelser.	  
Naturvidenskabeligt	  uddannede	  unge	  
mennesker	  er	  nødvendige	  for,	  at	  det	  danske	  
samfund	  skal	  opretholde	  sin	  konkurrenceevne	  
internationalt	  (Dohn,	  2007).	  Den	  manglende	  
tilgang	  til	  de	  naturvidenskabelige	  udannelser	  
medfører,	  at	  Danmark	  inden	  for	  en	  
overskuelig	  årrække	  vil	  mangle	  de	  
naturvidenskabelige	  og	  tekniske	  eksperter,	  
som	  kræves	  for	  at	  bevare	  det	  højteknologiske	  
samfund	  (Knudsen,	  2003).	  Desuden	  er	  der	  en	  
faldende	  almen	  dannelse	  indenfor	  
naturvidenskab,	  hvor	  de	  unge	  mangler	  
grundlæggende	  naturvidenskabelige	  
færdigheder.	  På	  længere	  sigt	  vil	  konsekvensen	  
være,	  at	  den	  almene	  dansker	  er	  ude	  af	  stand	  
til	  at	  deltage	  i	  samfundsdebatten	  omkring	  
naturvidenskabelige	  problemstillinger	  såsom;	  
hvad	  skal	  grænseværdierne	  være	  for	  
pesticidforurening	  af	  vandløb	  og	  hvilke	  etiske	  
dilemmaer	  er	  forbundet	  med	  kloning?	  
(Knudsen,	  2003).	  	  

Knudsen	  (2003)	  opstiller	  fire	  generelle	  årsager	  
til,	  at	  de	  unge	  fravælger	  naturvidenskab:	  

1. Undervisningen	  i	  naturvidenskab	  er	  for	  
kedelig.	  

2. Fagene	  er	  for	  svære.	  
3. Det	  er	  ikke	  interessant	  nok	  at	  arbejde	  

med	  naturvidenskab.	  
4. Løn	  og	  karrieremuligheder	  er	  for	  

dårlige.	  

De	  humanistiske	  fag	  i	  gymnasiet	  er	  drevet	  af	  
diskussioner	  og	  interaktivitet.	  Modsat	  
undervisningen	  i	  naturvidenskab	  som	  
kendetegnes	  af	  udenadslære	  og	  kontant	  
faktaviden	  (Paludan,	  2000).	  Alt	  tyder	  på,	  at	  
interessen	  for	  naturfag	  hos	  unge	  ikke	  er	  stor	  
nok	  til	  at	  motivere	  dem	  til	  at	  lægge	  deres	  
engagement	  hos	  de	  naturfaglige	  uddannelser.	  
Undervisningsmetoden	  i	  naturfag	  har	  
indflydelse	  på,	  at	  de	  unge	  mennesker	  i	  
gymnasiet	  fravælger	  naturvidenskab	  til	  fordel	  
for	  de	  humanistiske	  og	  
samfundsvidenskabelige	  retninger	  (Dohn,	  
2007).	  For	  fremover	  at	  høste	  flere	  kloge	  
hjerner	  til	  naturvidenskaben	  kræves	  det,	  at	  
undervisningen	  i	  naturvidenskab	  kommer	  til	  at	  
spille	  sammen	  med	  de	  unges	  livsværdier	  og	  
visioner.	  Desuden	  er	  unge	  menneskers	  fokus	  
på	  menneskelige	  værdier,	  hvorimod	  
naturvidenskab	  er	  ’umenneskeligt’	  i	  den	  
forstand,	  at	  den	  ikke	  handler	  om	  mennesker	  
og	  ofte	  virker	  ulogisk	  (Paludan,	  2000).	  
Identitetsprocessen	  vægter	  for	  de	  fleste	  unge	  
langt	  højere	  end	  uddannelse	  til	  et	  bestemt	  
erhverv	  (Illeris,	  2006).	  Indenfor	  biologiens	  
verden	  er	  det	  som	  tidligere	  nævnt	  også	  
human	  biologi	  der	  interesserer	  eleverne	  mest	  
jvf.	  førnævnte	  ROSE-‐undersøgelse.

	  

1.2	  Introduktion	  til	  projekt	  Bee-wize	  

Bee-‐wize	  er	  et	  projekt	  om	  at	  skabe	  et	  science-‐
strategisk	  computerspil	  baseret	  på	  
honningbiernes	  univers	  og	  på	  gymnasiernes	  
biologipensum.	  Med	  Bee-‐wize	  skal	  der	  skabes	  
et	  kompetenceprogram,	  som	  har	  til	  formål	  at	  
løfte	  flere	  fra	  gymnasiet	  ind	  på	  de	  

naturvidenskabelige	  universitetsuddannelser.	  
Ideen	  er,	  at	  spilleren	  i	  Bee-‐wize	  styrer	  en	  
bifamilie,	  som	  skal	  vokse	  sig	  stor	  ved	  at	  hente	  
ressourcer	  fra	  omgivelserne.	  En	  gennemførsel	  
af	  spillet	  kræver,	  at	  spilleren	  løser	  biologiske	  
opgaver	  som	  en	  integreret	  del	  af	  
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udvidelsesstrategien.	  Undervejs	  har	  man	  
mulighed	  for	  at	  hente	  hjælp	  fra	  filmklip	  og	  
animationer,	  der	  giver	  viden	  til	  en	  korrekt	  
besvarelse	  af	  spørgsmålene.	  Bistadet	  består	  af	  
dronningebien,	  dronen	  og	  arbejderbier,	  som	  
har	  hver	  deres	  funktion	  i	  bifamilien,	  og	  det	  er	  
elevens	  opgave	  at	  styre	  denne	  
arbejdsfordeling	  og	  ressourceindsamling,	  så	  
bistadet	  vokser.	  Bistadet	  har	  sin	  egen	  

livscyklus,	  ligesom	  også	  årstidernes	  gang	  har	  
indflydelse	  på	  hvilken	  strategi,	  der	  er	  mest	  
fordelagtig	  på	  forskellige	  tidspunkter	  i	  spillet.	  
Spillet	  leger	  altså	  naturvidenskabelig	  viden	  ind	  
i	  eleven.	  Læreren	  vil	  modtage	  en	  statistik	  over	  
hvilke	  fagmål	  hver	  enkelt	  elev	  har	  arbejdet	  
med	  undervejs	  i	  spillet,	  og	  hvordan	  de	  er	  
blevet	  opfyldt.

	  

2	  Teori	  
Dette	  afsnit	  er	  delt	  op	  i	  to.	  I	  første	  del	  afdækker	  vi	  hvilke	  rammer,	  Bee-‐wize	  er	  tænkt	  ind	  i,	  
herunder	  emner	  som	  biologiundervisningen	  i	  gymnasieskolen	  dækker,	  hvilke	  interesser	  og	  evner	  
gymnasieeleverne	  har,	  samt	  hvilke	  krav	  der	  stilles	  fra	  samfundets	  side	  til	  gymnasieeleverne	  i	  
dag.	  Derudover	  gengiver	  vi	  en	  tidligere	  målgruppeundersøgelse	  af	  gymnasieelevers	  tilgang	  til	  et	  
læringsfunderet	  computerspil.	  I	  anden	  del	  præsenterer	  vi	  den	  litteratur	  om	  digital	  spilbaseret	  
læring,	  der	  eksisterer	  i	  øjeblikket.	  Derudover	  supplerer	  vi	  med	  almene	  læringsteorier,	  hvis	  
relevans	  for	  spilbaseret	  læring	  vi	  diskuterer	  senere	  i	  rapporten.	  

2.1	  Den	  primære	  brugergruppe	  

2.1.1	  Biologiundervisning	  i	  det	  almene	  gymnasium	  

Den	  første	  prototype	  af	  Bee-‐wize	  er	  målrettet	  
det	  almene	  gymnasium	  (stx),	  og	  vi	  har	  derfor	  
også	  taget	  udgangspunkt	  i	  det	  almene	  
gymnasiums	  læreplaner.	  ”Biologi	  er	  læren	  om	  
det	  levende	  og	  om	  samspillet	  mellem	  det	  
levende	  og	  det	  omgivende	  miljø”	  
(Bekendtgørelse	  for	  biologi,	  2010).	  Biologi	  er	  
samtidig	  et	  naturvidenskabeligt	  fag,	  hvilket	  
betyder,	  at	  der	  i	  undervisningen	  lægges	  vægt	  
på	  eksperimentelle	  arbejdsmetoder,	  både	  
laboratorieforsøg	  og	  feltforsøg.	  Formålet	  med	  
undervisningen	  i	  biologi	  er,	  at	  give	  eleverne	  
biologisk	  indsigt,	  så	  de	  udvikler	  ansvarlighed	  
overfor	  både	  sig	  selv	  og	  andre	  organismer.	  
Hvert	  niveau	  af	  biologi	  indeholder	  en	  udførlig	  
plan	  for,	  hvad	  eleverne	  skal	  lære	  og	  hvordan	  
de	  skal	  lære	  det	  (Bekendtgørelse	  for	  biologi,	  
2010).	  I	  udarbejdelsen	  af	  læringsaktiviteterne	  
tager	  vi	  derfor	  udgangspunkt	  i	  de	  faglige	  mål	  

(måden	  eleverne	  skal	  lære	  stoffet	  på)	  og	  
kernestoffet	  (hvad	  eleverne	  skal	  lære).	  	  

De	  faglige	  mål	  tager	  afsæt	  i	  den	  
naturvidenskabelige	  metode.	  Der	  lægges	  
derfor	  vægt	  på,	  at	  eleverne	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  
udføre	  biologiske	  eksperimenter,	  at	  de	  kan	  
bearbejde	  og	  fortolke	  data	  og	  at	  de	  får	  
redskaber	  til	  at	  tage	  stilling	  i	  forbindelse	  med	  
biologiske	  problemstillinger.	  Kernestoffet	  
spænder	  bredt	  over	  alle	  biologiske	  emner,	  fra	  
simple	  biologiske	  mekanismer	  på	  C-‐niveau	  til	  
komplekse	  biologiske	  mekanismer	  på	  A-‐
niveau.	  For	  eksempel	  skal	  eleverne	  på	  C-‐
niveau	  lære	  den	  overordnede	  opbygning	  og	  
biologiske	  betydning	  af	  DNA,	  mens	  de	  på	  A-‐
niveau	  forventes	  at	  kende	  DNAs	  detaljerede	  
struktur	  ned	  på	  nukleotid-‐niveau.	  Foruden	  
kernestoffet	  består	  biologiundervisningen	  af	  
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supplerende	  stof,	  som	  lægger	  op	  til	  at	  
inddrage	  aktuelle	  eksempler,	  som	  belyser	  
biologiens	  betydning	  i	  lokale	  og	  globale	  

sammenhænge.	  De	  faglige	  mål	  og	  kernestoffet	  
for	  C-‐niveau	  vedlægges	  som	  bilag.

	  

2.1.2	  Beskrivelse	  af	  den	  primære	  

brugergruppe	  

Den	  primære	  brugergruppe	  til	  Bee-‐wize	  er	  
gymnasieelever.	  Gennem	  en	  periode	  på	  40	  år	  
har	  gymnasiet	  bevæget	  sig	  fra	  at	  være	  et	  
elitegymnasium	  til	  et	  massegymnasium,	  hvor	  
hele	  53	  %	  af	  en	  ungdomsårgang	  befinder	  sig,	  
mod	  tidligere	  10	  %	  (Illeris	  et	  al.,	  2009).	  Det	  
betyder,	  at	  gymnasieeleverne	  nu	  kommer	  fra	  
en	  bredere	  del	  af	  samfundet	  end	  tidligere.	  
Illeris	  et	  al.	  (2009)	  pointerer,	  at	  
gymnasieeleverne	  som	  hovedregel	  ikke	  vælger	  
en	  gymnasial	  uddannelse	  af	  interesse	  eller	  
fordi	  de	  sigter	  mod	  en	  videregående	  
uddannelse.	  Gymnasieeleverne	  vælger	  en	  
gymnasial	  uddannelse	  som	  en	  fremtidssikring.	  
Nutidens	  unge	  er	  selvcentrerede,	  og	  
identitetsskabelse	  er	  nøgleordet	  (Illeris	  et	  al.,	  
2009).	  Gymnasieundervisningen	  fungerer	  
derfor	  også	  kun,	  hvis	  de	  unge	  kan	  bruge	  viden	  
fra	  gymnasieskolen	  i	  deres	  
identitetsprocesser.	  Individualiseringen	  har	  
reduceret	  gymnasieelevernes	  villighed	  til	  at	  
engagere	  sig	  (Illeris	  et	  al.,	  2009)	  og	  der	  skal	  
derfor	  nytænkning	  til	  for	  at	  fange	  eleverne	  og	  
engagere	  dem	  i	  undervisningen.	  

2.1.2.1	  Netgenerationen	  

Forældre	  og	  undervisere	  undrer	  sig.	  Hvordan	  
kan	  de	  kære	  unge	  mennesker	  sidde	  foran	  
fjernsynet,	  med	  den	  bærbare	  computer	  på	  
skødet	  og	  høretelefoner	  i	  ørerne,	  mens	  de	  
laver	  lektier?	  Det	  kan	  de	  unge	  mennesker,	  
fordi	  de	  tilhører	  netgenerationen.	  
Netgenerationen	  født	  efter	  1980,	  
generationen	  som	  er	  opvokset	  med	  teknologi,	  
som	  en	  del	  af	  dagligdagen	  (Oblinger	  &	  
Oblinger,	  2005;	  Annetta	  et	  al.,	  2006;	  Spires,	  
2008).	  Generelt	  er	  danske	  unge	  kompetente	  
mediebrugere.	  De	  bruger	  meget	  tid	  foran	  

computeren,	  som	  anvendes	  både	  til	  
skolearbejde,	  underholdning	  og	  
kommunikation.	  Der	  er	  forskel	  på	  medievaner	  
hos	  drenge	  og	  piger	  (Illeris	  et	  al.,	  2009).	  
Drenge	  bruger	  mere	  tid	  foran	  computeren	  end	  
piger,	  hvilket	  kan	  forklares	  med,	  at	  drenge	  er	  
hyppigere	  brugere	  af	  computerspil	  end	  piger.	  
Mens	  drengene	  er	  konger	  af	  computerspil,	  
folder	  pigerne	  sig	  ud	  som	  dronninger	  i	  
chatforums	  på	  nettet.	  For	  begge	  køn	  er	  det	  
dog	  en	  integreret	  del	  af	  fritidslivet	  at	  chatte	  
med	  jævnaldrende.	  I	  fritiden	  lever	  unge	  i	  en	  
onlinekultur,	  som	  er	  meget	  anderledes	  end	  
den	  traditionelle	  mediekultur,	  de	  har	  i	  
skolerne	  (Annetta	  et	  al.,	  2006;	  Illeris	  et	  al.,	  
2009).	  De	  13-‐17-‐årige	  amerikanske	  unge	  
bruger	  i	  gennemsnit	  3,5	  timer	  om	  dagen	  på	  
digitale	  medier	  (Oblinger	  &	  Oblinger,	  2005).	  	  

De	  teknologiske	  fremskridt	  stiller	  nye	  krav	  til	  
fremtidens	  medarbejdere,	  som	  nu	  skal	  være	  
eksperter	  i	  det	  21.	  århundredes	  færdigheder,	  
og	  det	  stiller	  nye	  krav	  til	  undervisningen	  af	  
nutidens	  skoleelever,	  som	  har	  brug	  for	  nye	  
undervisningsmetoder.	  Undervisningen	  skal	  
møde	  de	  læringsstile,	  som	  netgenerationen	  
behøver	  (Frand,	  2000;	  Spires,	  2008).	  
Netgenerationen	  kaldes	  med	  rette	  også	  for	  
zappergenerationen.	  De	  har	  derfor	  brug	  for	  en	  
undervisning,	  der	  motiverer	  dem	  for	  at	  
fastholde	  deres	  interesse,	  da	  de	  ellers	  blot	  
’zapper’	  væk	  til	  en	  af	  de	  mange	  andre	  
muligheder,	  som	  verden	  har	  at	  byde	  på	  
(Frand,	  2000;	  Prensky,	  2001).	  

2.1.2.2	  Twenty-first	  century	  skills	  

Samfundet	  har	  ændret	  sig	  siden	  de	  
teknologiske	  fremskridt	  begyndte	  at	  vinde	  
frem,	  og	  med	  årtusindeskiftet	  er	  det	  nu	  
teknologisk	  veluddannede	  mennesker,	  der	  
skal	  skabe	  en	  konkurrencemæssig	  fordel	  for	  
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Danmark	  (Dohn,	  2007).	  Det	  21.	  århundredes	  
arbejdere	  skal	  være	  eksperter	  indenfor	  digital	  
teknologi,	  kommunikationsværktøjer	  og	  
netværksadgang.	  De	  skal	  kunne	  administrere,	  
integrere,	  evaluere	  og	  skabe	  information,	  for	  
at	  kunne	  fungere	  i	  et	  videnssamfund	  (Lemke,	  
2003).	  Disse	  færdigheder	  kaldes	  som	  en	  
samlet	  pakke	  for	  ’twenty-‐first	  century	  skills’	  
(Annetta	  et	  al.,	  2010).	  Lemke	  (2003)	  definerer	  
fire	  områder	  som	  værende	  bærende	  indenfor	  
’twenty-‐first	  century	  skills’:	  Digital	  
kompetence,	  opfindsom	  tænkning,	  effektiv	  
kommunikation	  og	  høj	  produktivitet,	  og	  den	  
følgende	  uddybning	  er	  baseret	  på	  Lemkes	  
definitioner.	  

Digital	  kompetence	  

Fremtidens	  arbejdere	  skal	  have	  viden	  og	  
forståelse	  indenfor	  den	  naturvidenskabelige	  
metode	  og	  tankegang	  for	  at	  kunne	  deltage	  og	  
dømme	  i	  samfundsdebatter.	  De	  skal	  have	  
viden	  om	  teknologi,	  vide	  hvordan	  de	  bruger	  
det	  effektivt	  og	  hvordan	  visuelle	  medier	  
inkorporeres.	  De	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  
evaluere,	  lokalisere	  og	  syntetisere	  information	  
for	  at	  bruge	  information	  effektivt.	  

Opfindsom	  tænkning	  

De	  skal	  være	  omstillingsparate,	  da	  teknologien	  
ændrer	  sig	  konstant.	  Nysgerrighed	  og	  
kreativitet	  er	  vigtige	  værdier,	  foruden	  modet	  
til	  at	  tage	  en	  risiko.	  High	  Order	  Thinking,	  altså	  

evnen	  til	  at	  sammensætte	  og	  sammenfatte	  
dele	  til	  nye	  helheder	  samt	  at	  vurdere	  og	  
bedømme,	  er	  helt	  essentielt	  for	  21.	  
århundredes	  færdigheder.	  	  

Effektiv	  kommunikation	  

Foruden	  faglig	  viden	  skal	  netgenerationen	  
besidde	  evnen	  til	  at	  samarbejde.	  De	  skal	  
besidde	  intrapersonelle	  færdigheder,	  altså	  
evnen	  til	  at	  være	  bevidst	  om	  egne	  følelser	  og	  
motivation,	  og	  interpersonelle	  færdigheder,	  
altså	  evnen	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  andres	  følelser	  
og	  evnen	  til	  at	  indgå	  i	  social	  interaktion.	  
Samtidig	  skal	  de	  demonstrere	  en	  dybde	  og	  
viden	  om	  etiske	  dilemmaer	  relateret	  til	  
teknologi	  og	  have	  et	  socialt	  ansvar	  overfor	  
samfundet.	  	  

Høj	  produktivitet	  

Evnen	  til	  at	  kommunikere	  interaktivt	  gennem	  
en	  varieret	  brug	  af	  medier	  er	  vigtig	  for	  at	  
besidde	  det	  21.	  århundredes	  færdigheder.	  
Dette	  sikrer	  en	  høj	  produktivitet,	  når	  
medarbejderne	  kan	  kommunikere	  den	  
information,	  de	  hele	  tiden	  får	  gennem	  
medierne,	  videre.	  Desuden	  er	  evnen	  til	  at	  
prioritere,	  planlægge	  og	  forvalte	  projekter	  
vigtig.	  Et	  sidste	  punkt	  er	  evnen	  til	  at	  bruge	  
’real-‐world-‐tools’,	  altså	  hardware,	  software	  og	  
perifere	  enheder	  samt	  evnen	  til	  at	  producere	  
relevante	  høj-‐kvalitetsprodukter.	  

2.1.3	  Færdigheder	  og	  tankestrukturer	  hos	  gymnasieelever	  

Den	  primære	  brugergruppe	  hører	  til	  
aldersgruppen	  15-‐19-‐årige.	  Det	  er	  forventet	  af	  
gymnasieeleverne,	  at	  de	  i	  løbet	  af	  tre	  år	  i	  
gymnasieskolen	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  anvende	  og	  
vurdere	  den	  information,	  de	  præsenteres	  for.	  
Disse	  færdigheder	  kan	  ikke	  forventes	  i	  
folkeskolen,	  da	  anvendelse	  og	  vurdering	  af	  
viden	  først	  er	  muligt	  fra	  teenagealderen	  
(Damberg	  et	  al.,	  2006).	  Jean	  Piaget	  (1896-‐
1980)	  var	  videnskabsmand	  indenfor	  biologi,	  
psykologi	  og	  filosofi	  og	  forskede	  gennem	  et	  

helt	  liv	  i	  børns	  udvikling.	  Hans	  forskning	  gjorde	  
ham	  i	  stand	  til	  at	  karakterisere	  dem	  i	  
forskellige	  udviklingstrin,	  hvor	  hvert	  stadium	  
kendetegnes	  af	  en	  bestemt	  logik.	  Man	  kan	  
ikke	  springe	  et	  stadie	  over,	  da	  hvert	  stadie	  
bygger	  på	  det	  foregående.	  	  

1. Det	  sensomotoriske	  stadium	  (0-‐2	  år)	  
2. Det	  præoperationelle	  stadium	  (2-‐7	  år)	  
3. Det	  konkret-‐operationelle	  stadium	  (7-‐11	  år)	  
4. Det	  formelt-‐operationelle	  stadium	  (fra	  11	  

års-‐alderen)	  
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Aldersinddelingerne	  er	  ikke	  absolutte,	  men	  
kan	  variere.	  Stadierne	  beskriver	  hvilke	  
tankestrukturer	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  børns	  
handlinger,	  men	  er	  ikke	  en	  beskrivelse	  af	  
hvilke	  færdigheder,	  børn	  har	  på	  de	  forskellige	  
stadier.	  Man	  kan	  altså	  godt	  befinde	  sig	  på	  det	  
formelt-‐operationelle	  stadium	  uden	  at	  have	  
de	  færdigheder,	  der	  normalt	  knyttes	  til	  
formel-‐operationel	  tankegang	  (Damberg	  et	  al.,	  
2006).	  I	  henhold	  til	  den	  primære	  
brugergruppe	  er	  det	  stadie	  tre	  og	  fire,	  som	  er	  
interessante.	  Det	  konkret-‐operationelle	  
stadium	  handler	  om	  mentale	  operationer	  på	  
konkrete	  handlinger.	  Aldersgruppen	  kan	  
foretage	  operationer	  baglæns	  og	  kan	  ordne	  og	  
klassificere	  objekter	  i	  forhold	  til	  egenskaber.	  
Til	  gengæld	  kan	  børn	  i	  stadie	  tre	  ikke	  følge	  et	  
hypotetisk	  ræsonnement,	  hvor	  man	  antager	  
ting	  uden	  at	  vide,	  om	  de	  er	  sande.	  I	  det	  
formelt-‐operationelle	  stadium	  kan	  der	  
udvikles	  og	  afprøves	  hypoteser.	  Kodeordene	  i	  
dette	  stadie	  er	  abstraktion	  og	  kombination,	  nu	  
kan	  man	  danne	  systematiske	  forståelser	  

(Winsløw,	  2006).	  Det	  er	  i	  det	  formelt-‐
operationelle	  stadium,	  den	  
naturvidenskabelige	  tankegang	  kan	  udvikles.	  
For	  eksempel	  er	  det	  først	  når	  eleverne	  når	  
dette	  stadium,	  at	  de	  er	  i	  stand	  til	  at	  opstille	  en	  
begrundet	  hypotese	  om,	  hvad	  der	  sker	  med	  
kvælstofindholdet	  i	  jorden,	  når	  man	  ændrer	  
på	  udledningen	  af	  kvælstof	  fra	  landbruget.	  
Stadieteorien	  er	  brugbar	  til	  at	  tilpasse	  
undervisningen	  til	  de	  logiske	  evner,	  eleverne	  
besidder.	  Selvom	  Piaget	  kategoriserede	  det	  
fjerde	  stadium	  til	  at	  være	  fra	  11-‐års-‐alderen	  
tyder	  nyere	  forskning	  på,	  at	  størstedelen	  af	  de	  
elever,	  der	  starter	  på	  gymnasiet	  i	  dag,	  ikke	  er	  i	  
stand	  til	  at	  tænke	  hypotetisk	  og	  abstrakt.	  I	  
2006	  var	  det	  således	  kun	  20	  %	  af	  de	  15-‐årige	  
elever,	  som	  havde	  nået	  det	  formelt-‐
operationelle	  stadium	  i	  skolesammenhæng	  
(Damberg	  et	  al.,	  2006).	  Dette	  udgør	  et	  
væsentligt	  problem	  for	  
naturfagsundervisningen,	  da	  denne	  kræver,	  at	  
eleverne	  er	  i	  stand	  til	  at	  fremstille	  og	  afprøve	  
hypoteser.	  	  

2.1.4	  Undersøgelse	  af	  den	  primære	  brugergruppe	  

Undersøgelsen	  af	  den	  primære	  brugergruppe,	  
gymnasieeleverne	  er	  foretaget	  af	  etnolog	  og	  
ph.d.-‐studerende	  Karen	  Elberg	  samt	  innovator	  
på	  Bee-‐wize,	  Christian	  van	  Deurs.	  
Undersøgelsesmetoden	  var	  et	  
fokusgruppeinterview	  med	  fem	  
gymnasiestuderende	  fra	  2.g	  på	  Svendborg	  
Gymnasium	  med	  bioteknologi	  A-‐niveau,	  
matematik	  A-‐niveau	  og	  fysik	  B-‐niveau.	  

Nedenstående	  er	  hovedpointer	  fra	  
fokusgruppeinterviewet:	  

En	  af	  de	  vigtigste	  funktioner	  i	  det	  at	  spille	  på	  
internettet	  er	  af	  social	  karakter:	  Gennem	  spil	  
bekræfter	  gymnasieeleverne	  fællesskaber,	  
skaber	  nye	  fællesskaber	  samt	  afprøver	  deres	  
rolle	  og	  position	  i	  forhold	  til	  gældende	  
hierarkier	  og	  normer,	  herunder	  kravet	  om	  at	  
være	  fagligt	  dygtig.	  At	  implementere	  et	  
internetspil	  i	  biologiundervisning	  opfattes	  som	  

helt	  legitimt	  af	  gymnasieeleverne,	  og	  de	  har	  
lyst	  til	  at	  få	  en	  ny	  indlæringsmulighed	  gennem	  
et	  spil	  som	  Bee-‐wize.	  De	  har	  erfaringer	  med	  
brug	  af	  små	  videoklip	  af	  komplicerede	  
processer,	  som	  for	  eksempel	  citronsyrecyklus,	  
og	  har	  her	  manglet	  interaktive	  elementer,	  så	  
levendegørelsen	  af	  processen	  kunne	  bruges	  
mere	  aktivt	  i	  en	  læringsproces.	  

Gymnasieeleverne	  er	  meget	  refleksive	  og	  
kritiske	  i	  rollen	  som	  brugere	  af	  spil	  på	  
internettet,	  i	  fritiden	  såvel	  som	  i	  en	  
undervisnings/læringssituation.	  Bee-‐wize	  skal	  
derfor	  leve	  op	  til	  krav	  og	  forventninger	  fra	  sin	  
specifikke	  målgruppe,	  hvis	  det	  skal	  blive	  en	  
succes.	  Spillet	  skal	  ramme	  målgruppen:	  Det	  
skal	  være	  tilstrækkelig	  udfordrende	  og	  må	  
ikke	  tale	  ned	  til	  eleverne:	  ”det	  må	  ikke	  være	  
for	  ’pædagogisk’	  til	  vores	  univers.	  Det	  skal	  ikke	  
være	  3.	  klasse-‐agtigt.”	  (elevcitat).	  
Konkurrenceelementet	  er	  helt	  centralt	  for	  
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gymnasieleverne,	  når	  de	  spiller	  internetspil	  og	  
de	  vil	  hilse	  Bee-‐wize	  meget	  velkommen,	  især	  
hvis	  det	  rummer	  mulighed	  for	  kontakt	  og	  
konkurrence	  med	  andre	  gymnasieelever,	  
gerne	  i	  andre	  dele	  af	  landet:	  ”hvis	  vi	  bare	  
kunne	  få	  lov	  til	  at	  tvære	  nogle	  af	  de	  andre	  
naturvidenskabelige	  klasser.”	  (elevcitat).	  

Grafik	  og	  funktionalitet	  skal	  være	  udfordrende	  
og	  ramme	  målgruppen,	  så	  de	  kan	  identificere	  
sig	  positivt	  med	  spillet.	  De	  mener	  
samstemmende	  at	  grafikken	  ikke	  skal	  være	  
barnagtigt	  (sødt),	  personificeret	  (Peter	  Plys)	  
og	  tegneserieagtig.	  Hellere	  realistisk.	  Grafik	  og	  

funktionalitet	  a	  la	  Stratego	  opfattes	  positivt.	  
Der	  må	  gerne	  være	  realisme	  i	  det	  (survival	  of	  
the	  fittest).	  Spillets	  funktionalitet	  må	  gerne	  
rumme	  mange	  muligheder	  (være	  komplekst),	  
men	  eleverne	  sondrer	  skarpt	  mellem	  
’udfordrende’	  og	  ’for	  svært’.	  Hvis	  selve	  
spilmetoden	  kræver	  for	  meget	  tid	  og	  energi,	  
vil	  eleverne	  foretrække	  at	  skaffe	  og	  lære	  den	  
samme	  viden	  på	  en	  anden	  måde:	  ”For	  i	  en	  
læringssituation	  –	  så	  gider	  man	  ikke	  sætte	  sig	  
ind	  i	  det,	  når	  det	  er	  skolearbejde.	  Så	  vil	  man	  
hellere	  bruge	  sin	  tid	  på	  et	  eller	  andet	  spil,	  som	  
man	  ikke	  lærer	  noget	  af.”	  (elevcitat).

2.2	  Læring	  

I	  afsnittet	  om	  læring	  præsenteres	  forskellige	  læringsteorier,	  som	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  spil-‐
baseret	  læring.	  Desuden	  præsenteres	  et	  overblik	  over	  begrebet	  digital	  spil-‐baseret	  læring.	  	  

Læring	  er	  en	  kompliceret	  proces	  og	  læreprocesser	  er	  ikke	  lig	  indlæring.	  ”Læring	  er	  livslange	  
tilegnelses-‐,	  omformnings-‐	  og	  udviklingsprocesser,	  hvor	  viden,	  forståelse,	  motivation,	  
holdninger,	  følelser,	  kommunikation	  og	  socialitet	  indgår	  i	  en	  uadskillelig	  helhed	  under	  stadig	  
forandring	  mod	  nye	  horisonter.”	  (Illeris,	  2000,	  p.	  10).	  Tidligere	  tiders	  tankpassermodel,	  hvor	  
læreren	  fyldte	  læring	  på	  eleven,	  holder	  ikke	  længere,	  og	  læring	  ses	  i	  dag	  med	  individet	  i	  centrum	  
(den	  personlige	  kontekst;	  den	  der	  skal	  lære),	  og	  individet	  påvirkes	  af	  den	  fysiske	  kontekst	  
(miljøet,	  fx	  klasseværelset)	  og	  den	  sociokulturelle	  kontekst	  (andre	  personer,	  fx	  læreren	  og	  de	  
andre	  elever).	  Ingen	  af	  de	  tre	  kontekster	  er	  stabile,	  der	  sker	  en	  konstant	  vekselvirkning	  mellem	  
individet,	  miljøet	  og	  de	  andre	  elever	  (Falk	  &	  Dierking,	  2000).	  Når	  Bee-‐wize	  skal	  være	  et	  
læringsspil,	  er	  det	  derfor	  nødvendigt	  at	  tage	  hensyn	  til	  den	  konstante	  vekselvirkning	  mellem	  
kontekster.	  

2.2.1	  Blooms	  taksonomi	  

Læringsaktiviteterne	  udfærdiges	  med	  
hensynstagen	  til	  Blooms	  taksonomi.	  Benjamin	  
Bloom	  (1913-‐1999)	  opdelte	  viden	  i	  grupper	  
(Krathwohl,	  2002).	  Bloom	  opsatte	  en	  
taksonomi	  for	  vidensniveauer	  til	  brug	  i	  
undervisningen,	  som	  en	  måde	  til	  at	  klassificere	  
elevernes	  udsagn	  og	  evaluere	  dem	  på,	  når	  
resultatet	  af	  undervisningen	  skal	  
gennemføres,	  for	  eksempel	  i	  form	  af	  
karaktergivning	  til	  eksamen	  (Krathwohl,	  2002).	  
Blooms	  kognitive	  taksonomi	  opstiller	  
generelle	  pædagogiske	  mål,	  altså	  en	  
klassifikation	  af	  adfærdstermer.	  
Klassifikationen	  er	  uafhængig	  af	  fagligt	  

indhold,	  altså	  kan	  Blooms	  taksonomi	  bruges	  i	  
alle	  undervisningsfag.	  Den	  består	  af	  seks	  
forskellige	  niveauer,	  som	  bevæger	  sig	  fra	  
simplicitet	  til	  kompleksitet.	  Herunder	  er	  
niveauernes	  indhold	  angivet	  fra	  Dolin	  (2006):	  

1. Viden:	  genkendelse	  og	  gengivelse	  af	  
indhold	  (opskrive,	  nævne,	  
reproducere,	  definere,	  kende,	  huske,	  
gentage	  citere)	  

2. Forståelse:	  forklare	  betydningen	  af	  
noget	  (forklare,	  udtrykke,	  beskrive,	  
udpege,	  klassificere,	  omskrive,	  
genkende,	  reformulere)	  
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3. Anvendelse:	  overføre	  kundskaber	  til	  
nye	  situationer	  (anvende,	  oversætte,	  
demonstrere,	  illustrere,	  bruge,	  
praktisere,	  skitsere,	  vælge,	  tolke,	  løse)	  

4. Analyse:	  forstå	  strukturen	  af	  noget,	  
kunne	  se	  mønstre,	  skelne	  mellem	  
kendsgerninger	  og	  tolkninger	  
(analysere,	  diagnosticere,	  kategorisere,	  
differentiere,	  sammenligne,	  relatere,	  
teste,	  bestemme)	  

5. Syntese:	  sammensætte	  og	  
sammenfatte	  dele	  til	  nye	  helheder	  
(sammensætte,	  konkludere,	  designe,	  
konstruere,	  kombinere,	  integrere)	  

6. Vurdering:	  bedømme	  på	  baggrund	  af	  
(selv)opstillede	  kriterier	  (vurdere,	  
bedømme,	  graduere,	  udvælge,	  
estimere,	  kritisere,	  evaluere)	  

Blooms	  taksonomi	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  
af	  kognitive	  læreprocesser	  og	  angiver	  typen	  af	  
intellektuel	  aktivitet,	  der	  skal	  til	  for	  at	  opfylde	  
de	  forskellige	  niveauer,	  men	  den	  siger	  intet	  
om	  hvilken	  rækkefølge	  niveauerne	  kan	  gribes	  

an	  i.	  I	  gymnasieundervisning	  kan	  man	  nemt	  
forestille	  sig,	  at	  man	  starter	  på	  et	  højt	  niveau	  
af	  motivationsmæssige	  grunde	  og	  derefter	  
bevæger	  sig	  ned	  på	  et	  lavere	  niveau.	  Dette	  
kunne	  eksempelvis	  være	  at	  starte	  med	  
konsekvenser	  af	  miljøforurening	  (vurdering)	  
og	  derefter	  arbejde	  sig	  ned	  i	  de	  konkrete	  
mekanismer	  bag	  forureningen	  (viden,	  
forståelse).	  Der	  findes	  andre	  klassifikationer	  af	  
vidensformer,	  blandt	  andet	  Qvortrup	  og	  
Qvortrup	  (2007),	  men	  det	  er	  Blooms	  
taksonomi	  der	  anvendes	  i	  det	  almene	  
gymnasium.	  	  

På	  trods	  af,	  at	  Blooms	  taksonomi	  ifølge	  nogle	  
læringsteoretikere	  er	  mangelfuld	  fordi	  den	  
kun	  baseres	  på	  kognitive	  færdigheder,	  altså	  
viden	  og	  ikke	  handlepotentiale,	  (Dolin,	  2006),	  
er	  det	  den,	  der	  anvendes	  til	  både	  daglig	  
evaluering	  af	  undervisningen	  og	  elevernes	  
vidensniveau	  samt	  til	  karaktergivning.	  Derfor	  
tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Blooms	  taksonomi	  i	  
udfærdigelsen	  af	  læringsaktiviteterne,	  så	  
evalueringen	  i	  tilknytning	  til	  Bee-‐wize	  er	  i	  
direkte	  relation	  til	  den	  evaluering	  
gymnasielærerne	  foretager	  i	  dagligdagen.	  

2.2.2	  Erfaringsbaseret	  læring	  

Teorien	  om	  erfaringsbaseret	  læring	  er	  
beskrevet	  af	  David	  Kolb,	  som	  en	  
erkendelsesudviklende	  proces,	  hvor	  den	  
lærende	  først	  får	  en	  konkret	  erfaring	  med	  et	  
problem,	  som	  i	  anden	  fase	  omsættes	  til	  en	  
reflekterende	  observation,	  hvor	  den	  lærende	  
stiller	  spørgsmål	  til	  problemet.	  I	  tredje	  fase	  
forsøger	  den	  lærende	  at	  finde	  svar	  på	  
problemet	  (abstrakt	  erfaringsgørelse),	  for	  til	  
sidst	  at	  nå	  en	  ny	  erkendelse	  ved	  abstrakt	  
tænkning	  og	  eksperimenteren	  (Kolb,	  1984;	  
Illeris;	  2006).	  Kolb	  (1984)	  definerer	  læring	  
således:	  ”Learning	  is	  the	  process	  whereby	  
knowledge	  is	  created	  through	  the	  
transformation	  of	  experience”	  (p.	  38),	  altså	  
skal	  der	  ske	  en	  aktiv	  bearbejdning	  af	  
erfaringen,	  før	  den	  bliver	  til	  viden.	  Ideer	  er	  
ikke	  statiske	  og	  uforanderlige,	  men	  formes	  og	  

genformes	  gennem	  den	  erfaring,	  som	  den	  
lærende	  gør	  sig.	  Dermed	  mener	  Kolb,	  at	  
læring	  er	  subjektiv,	  og	  ikke	  objektiv,	  som	  
nogle	  behavioristiske	  læringsteoretikere	  har	  
hævdet,	  heriblandt	  Skinner	  (Illeris,	  2006).	  Da	  
al	  ny	  læring	  bygger	  videre	  på	  tidligere	  
erfaringer,	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  den	  lærende	  
bygger	  videre	  på	  gamle	  uvidenskabelige	  
overbevisninger,	  som	  vedkommende	  selv	  har	  
konstrueret	  på	  baggrund	  af	  egne	  erfaringer.	  
Denne	  viden,	  som	  blandt	  andre	  Paludan	  
(2000)	  kalder	  hverdagsviden,	  er	  ofte	  
fejlbehæftet,	  men	  eksisterer,	  fordi	  personen	  
har	  oplevet,	  at	  den	  hjemmelavede	  teori	  
forklarer	  hverdagsfænomener.	  Piaget	  talte	  om	  
integration	  og	  substitution	  af	  nye	  ideer	  til	  de	  
eksisterende	  tankerækker	  (Kolb,	  1984).	  Ideer,	  
som	  udvikles	  ved	  integration,	  bliver	  stabile	  
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dele	  af	  personens	  opfattelse	  af	  hverdagen,	  da	  
de	  uden	  videre	  optages	  og	  integreres,	  
hvorimod	  ideer,	  der	  udvikles	  ved	  substitution,	  
hvor	  gamle	  opfattelser	  erstattes	  fuldt	  af	  nye,	  
ikke	  bliver	  accepteret	  uforbeholdent.	  Der	  er	  
dermed	  risiko	  for,	  at	  personen	  falder	  tilbage	  til	  
den	  tidligere	  opfattelse,	  eller	  at	  den	  nye	  viden	  
eksisterer	  side	  om	  side	  med	  personens	  
eksisterende,	  naive	  opfattelse	  af	  verden	  (Kolb,	  
1984).	  Dette	  er,	  hvad	  Paludan	  (2000)	  kalder	  
parallelindlæring,	  hvor	  personen	  bruger	  én	  
viden	  i	  skolen	  til	  at	  løse	  skoleopgaver,	  mens	  
den	  ufejlbehæftede	  hverdagsviden	  stadig	  

eksisterer	  og	  bruges	  af	  personen	  til	  at	  forklare	  
de	  fænomener,	  som	  vedkommende	  møder	  
udenfor	  skolesammenhænge.	  

Hvis	  viden	  skal	  udvikles	  ved	  integration	  frem	  
for	  substitution,	  er	  det	  vigtigt	  at	  identificere	  
personens	  hverdagsviden	  (Kolb,	  1984).	  I	  
teorien	  om	  erfaringsbaseret	  læring	  er	  
feedback	  en	  essentiel	  del	  af	  læringen:	  Hvis	  
den	  lærende	  ikke	  oplever	  feedback	  på	  sin	  
problemløsning	  (tredje	  fase),	  er	  cirklen	  
ufuldendt,	  og	  den	  lærende	  vil	  ikke	  opnå	  en	  ny	  
erkendelse.	  Kolb	  (1984)	  kalder	  dette	  for	  en	  
ubalance	  i	  systemet.

2.2.3	  Klassisk	  betingning	  

Behaviorismen,	  eller	  den	  klassiske	  betingning,	  
arbejder	  med	  drivkraftsdimensionen	  af	  læring	  
(Illeris,	  2006).	  De	  behavioristiske	  principper	  
bygger	  på	  belønning	  som	  motivation	  for	  
adfærdsregulering,	  hvor	  eleven	  motiveres	  til	  
at	  gøre	  noget,	  vedkommende	  ikke	  direkte	  er	  
interesseret	  i,	  for	  til	  gengæld	  at	  opnå	  dét,	  
vedkommende	  gerne	  vil.	  Behaviorismen	  har	  
især	  været	  anvendt	  som	  adfærdsregulering,	  
hvor	  Skinner	  (1904-‐1990)	  omkring	  
århundredeskiftet	  beskrev	  begrebet	  operant	  
betingning	  igennem	  sine	  forsøg	  med	  rotter	  
(Andersen,	  1998;	  Illeris,	  2006).	  I	  stedet	  for,	  at	  
læringen	  sker	  via	  trial-‐and-‐error	  /	  trial-‐and-‐
succes	  (forsøg,	  fejl	  og	  prøv	  igen	  til	  det	  lykkes),	  
tilrettelægger	  læreren	  udfordringer	  og	  
belønninger	  som	  en	  serie	  handlinger,	  så	  
eleven	  i	  stedet	  styres	  til	  at	  øve	  en	  bestemt	  
viden	  eller	  adfærd,	  som	  så	  belønnes	  (Illeris,	  
2006).	  Ved	  gentagne	  operante	  betingninger	  vil	  
den	  lærende	  altså	  forstå,	  at	  en	  given	  handling	  
eller	  viden	  vil	  medføre	  en	  belønning,	  som	  
opfylder	  den	  lærendes	  behov,	  drifter	  eller	  
motiver	  (Andersen,	  1998).	  

Den	  klassiske	  betingning	  kan	  give	  
associationer	  til	  et	  læringssyn,	  der	  minder	  om	  
den	  forældede	  tankpasserpædagogik,	  hvor	  
læreren	  kan	  fylde	  eleven	  med	  viden	  (bl.a.	  
Dohn,	  2005).	  I	  moderne	  praksis	  er	  det	  dog	  ikke	  
tilfældet,	  idet	  operant	  betingning	  ikke	  skal	  

erstatte	  alle	  øvrige	  pædagogiske	  teorier,	  men	  i	  
stedet	  kan	  inddrages	  til	  at	  supplere	  den	  
motivationelle	  side	  af	  læringen	  (Illeris,	  2006).	  	  
I	  computerspil	  er	  operant	  betingning	  meget	  
udbredt	  i	  form	  af	  pointgivning	  ved	  
gennemførsel	  af	  en	  bane	  eller	  en	  opgave.	  
Dette	  kaldes	  Token	  Economy,	  som	  virker	  som	  
betinget	  forstærkning	  (Andersen,	  1998).	  
Token	  Economy	  fungerer	  som	  signaler	  for	  den	  
lærende	  om,	  at	  en	  adfærd	  er	  ønsket.	  Det	  ses	  
fx	  i	  skolesammenhænge	  som	  en	  stjerne	  i	  
skrivehæftet	  eller	  point	  på	  tavlen.	  Det	  er	  altså	  
ikke	  en	  direkte	  opfyldelse	  af	  den	  lærendes	  
fysiske	  behov,	  som	  eksempelvis	  en	  godbid,	  
men	  en	  symbolsk	  positiv	  konsekvens,	  der	  
visualiseres.	  

Moderne	  computervante	  unge	  er	  vokset	  op	  
med	  computerspils	  indbyggede	  
belønningssystem,	  så	  de	  skal	  ikke	  først	  lære,	  
at	  de	  belønnes	  for	  at	  løse	  opgaven.	  De	  kender	  
så	  at	  sige	  computerspillets	  præmisser.	  Hvis	  
pointgivningen	  udebliver	  i	  en	  situation,	  hvor	  
den	  lærende	  forventer	  at	  blive	  belønnet,	  kan	  
det	  få	  omvendte	  konsekvenser	  (Andersen,	  
1998);	  Det	  kan	  blive	  opfattet	  som	  en	  straf,	  når	  
noget,	  der	  er	  sædvanligt	  forekommende,	  
fjernes.	  Den	  lærende	  kan	  derfor	  foranlediges	  
til	  at	  tro,	  at	  det	  er	  en	  straf	  for	  uønsket	  adfærd,	  
og	  den	  lærende	  vil	  derfor	  i	  værste	  tilfælde	  
lade	  være	  med	  at	  udføre	  handlingen	  igen	  
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(Andersen,	  1998),	  eller	  den	  motiverende	  
effekt,	  som	  betinget	  forstærkning	  kan	  skabe,	  
vil	  forsvinde.	  

	  

	  

2.2.4	  Konstruktivisme	  

Den	  konstruktivistiske	  læringstilgang	  bygger	  
på	  ideen	  om,	  at	  hver	  person	  opbygger	  sine	  
egne	  forståelser	  af	  verden	  i	  samspil	  med	  
omgivelserne,	  hvor	  kundskaber	  bliver	  til	  
igennem	  en	  aktiv	  proces	  –	  de	  konstrueres	  
(Wenger,	  2000;	  Winsløw,	  2005).	  Lige	  fra	  
fødslen	  søger	  hvert	  individ	  at	  mestre	  sin	  egen	  
virkelighed;	  man	  lærer	  sprog	  og	  danner	  sig	  
forestillinger	  om,	  hvordan	  ting	  fungerer	  og	  
hvorfor	  hændelser	  sker.	  Når	  individet	  stræber	  
efter	  at	  konstruere	  en	  virkelighed	  med	  egne	  
ideer	  om	  sammenhænge,	  er	  det	  for	  at	  få	  
alting	  til	  at	  give	  mening,	  så	  verden	  ikke	  er	  et	  
kaos	  af	  enkeltfænomener	  uden	  tilknytning	  
(Winsløw,	  2006).	  Viden	  og	  færdigheder	  kan	  
altså	  ikke	  overdrages,	  men	  hver	  person	  må	  
gøre	  sine	  egne	  erfaringer	  og	  være	  aktive	  i	  
konstruktionen	  af	  individuelle	  kundskaber	  
(Winsløw,	  2006).	  Konstruktivistisk	  didaktik	  
lægger	  derfor	  vægt	  på	  praktiske	  og	  
selvstyrende	  aktiviteter,	  som	  sigter	  mod	  netop	  
individuel	  videnskonstruktion	  i	  et	  
stimulerende	  læringsmiljø	  (Wenger,	  2000).	  

Socialkonstruktivismen	  er	  en	  gren	  indenfor	  
konstruktivisme.	  Fortalerne	  for	  
socialkonstruktivisme	  mener,	  at	  opbygning	  af	  
kundskaber	  og	  færdigheder	  sker	  i	  sociale	  
samspil.	  Lev	  Vygotsky	  (1896-‐1934)	  
formulerede	  sin	  teori	  om	  ’zonen	  for	  nærmeste	  
udvikling’	  (Sjøberg,	  2005);	  Som	  konstruktivist	  
mente	  han,	  at	  hver	  elev	  qua	  sin	  
tilstedeværelse	  i	  verden	  besidder	  en	  vis	  viden	  
om	  alt	  forekommende.	  Gennem	  samspil	  med	  
andre	  er	  eleven	  i	  stand	  til	  at	  tilegne	  sig	  ny	  
viden	  som	  udbygning	  på	  den	  eksisterende	  
opfattelse.	  Denne	  potentielle	  viden,	  som	  
eleven	  har	  mulighed	  for	  at	  erhverve	  med	  
andres	  hjælp,	  kalder	  Vygotsky	  for	  den	  
nærmeste	  udviklingszone.	  I	  
undervisningssituationer	  bør	  den	  viden,	  som	  
eleven	  skal	  lære,	  altså	  ligge	  imellem	  dét,	  

vedkommende	  allerede	  ved,	  og	  det,	  som	  det	  
er	  muligt	  at	  lære	  med	  passende	  støtte	  og	  
hjælp	  (Sjøberg,	  2005;	  Dolin,	  2006).	  Eleven	  skal	  
i	  læringssituationen	  udfordres,	  så	  det	  ikke	  
bliver	  trivielt,	  men	  udfordringen	  må	  ikke	  blive	  
større,	  end	  at	  opgaven	  stadig	  er	  overskuelig	  
(Dolin,	  2006).	  Læreren	  understøtter	  eleven	  så	  
meget,	  som	  det	  er	  nødvendigt,	  for	  på	  den	  
måde	  at	  lade	  eleven	  selv	  overtage	  og	  styre	  
læreprocessen	  i	  den	  hastighed,	  som	  eleven	  
magter.	  Udfordringer	  og	  opgaver	  bliver	  altså	  
betingede	  af	  elevens	  løsninger	  af	  tidligere	  
opgaver,	  og	  lærerens	  hjælp	  bliver	  ligeledes	  
bestemt	  at	  elevens	  beherskede	  
selvstændighedsniveau	  (Dolin,	  2006).	  

Som	  en	  del	  af	  den	  socialkonstruktivistiske	  idé	  
taler	  Vygotsky	  om	  medieret	  læring	  ved	  hjælp	  
af	  ’artefakter’	  (Dolin,	  2006).	  Artefakter	  er	  
redskaber,	  enten	  i	  form	  af	  en	  konkret	  materiel	  
ting	  såsom	  lommeregner	  eller	  computer,	  eller	  
det	  kan	  være	  mentalt	  og	  symbolsk	  i	  form	  af	  
sprog,	  tællesystemer	  og	  diagrammer	  (Dolin,	  
2006).	  At	  udviklingen	  af	  højere	  erkendelse	  
ifølge	  Vygotsky	  sker	  ved	  mediering,	  betyder,	  
at	  redskaberne	  gør	  den	  lærende	  i	  stand	  til	  at	  
forbinde	  konkrete	  oplevelser	  med	  
omverdenen,	  idet	  artefakterne	  udøver	  
mægling	  eller	  formidling	  imellem	  det	  
abstrakte	  og	  det	  konkrete.	  Den	  person,	  der	  
yder	  støtte	  til	  den	  lærende,	  har	  flere	  måder	  at	  
hjælpe	  på	  med	  stigende	  krav	  til	  
selvstændighed	  (Dolin,	  2006):	  	  

1. Vedkommende	  kan	  demonstrere	  hele	  
processen,	  eksempelvis	  udføre	  et	  
eksperimentelt	  forsøg	  

2. Vedkommende	  kan	  facilitere	  processen,	  fx	  
fortælle	  hvordan	  forsøget	  skal	  udføres	  	  
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3. Vedkommende	  kan	  påpege	  en	  konkret	  
mulighed,	  såsom	  ’Prøv	  at	  tilsætte	  indholdet	  
af	  den	  ene	  kolbe	  til	  den	  anden	  kolbe’	  	  

4. Vedkommende	  kan	  stille	  et	  hjælpende	  
spørgsmål,	  ’Hvad	  hvis	  du	  hælder	  indholdet	  
af	  den	  ene	  kolbe	  over	  i	  den	  anden	  kolbe’	  

5. Vedkommende	  kan	  undlade	  at	  hjælpe,	  
hvorved	  den	  lærende	  må	  stå	  alene	  i	  
læreprocessen.	  	  

I	  den	  socialkonstruktivistiske	  tanke	  sker	  læring	  
ofte	  gennem	  efterligning	  af	  omgivelserne,	  og	  
kun	  ved	  at	  bruge	  færdighederne	  kan	  de	  
efterhånden	  blive	  til	  redskaber	  for	  erkendelse	  
(Dolin,	  2006).	  

	  

	  

2.2.5	  Digital	  Game-Based	  Learning	  

Teknologiske	  fremskridt	  og	  ændringen	  i	  unges	  
mediekultur	  har	  fået	  verdens	  øjne	  til	  at	  hvile	  
på	  digital	  spil-‐baseret	  læring	  (Digital	  Game-‐
Based	  Learning,	  herefter	  forkortet	  DGBL),	  som	  
en	  mulig	  ny	  læringsmetode.	  Tre	  faktorer	  har	  
resulteret	  i	  offentlighedens	  interesse	  i	  spil	  
som	  læringsmetode	  (Van	  Eck,	  2006).	  

1. Løbende	  forskning	  indenfor	  digital	  spil-‐
baseret	  læring.	  

2. Netgenerationens	  behov	  for	  nye	  
læringsmetoder,	  eftersom	  de	  mentalt	  
frakobles	  den	  traditionelle	  instruktion.	  

3. Den	  stigende	  popularitet	  af	  spil	  i	  
fritiden,	  både	  hos	  børn,	  unge	  og	  
voksne.	  

Selvom	  forskningen	  indenfor	  området	  vinder	  
frem,	  er	  der	  mest	  forsket	  i,	  om	  DGBL	  er	  en	  
engagerende	  og	  effektiv	  læringsmetode.	  
Undersøgelser	  konkluderer,	  at	  DGBL	  
overordnet	  optræder	  som	  engagerende	  og	  
effektiv	  (Prensky,	  2001;	  Shaffer	  et	  al.,	  2004),	  
men	  der	  mangler	  forskning	  omkring	  under	  
hvilke	  betingelser	  DGBL	  er	  effektivt.	  

• Hvorfor	  er	  DGBL	  engagerende	  og	  
effektivt?	  	  

• Hvordan	  er	  DGBL	  engagerende	  og	  
effektivt?	  

• Med	  hvem	  er	  DGBL	  engagerende	  og	  
effektivt?	  	  

• Hvornår	  er	  DGBL	  engagerende	  og	  
effektivt?	  

DGBL	  er	  engagerende	  og	  effektivt,	  fordi	  det	  
appellerer	  til	  netgenerationens	  læringsbehov	  
om	  en	  motiverende	  undervisning,	  som	  
fastholder	  elevernes	  interesse	  (Gee,	  2003).	  
DGBL	  er	  engagerende	  og	  effektivt,	  fordi	  det	  
gør	  spillerne	  aktive	  (Gee,	  2003;	  McNeely,	  
2005).	  Interaktivitet	  er	  ifølge	  McNeely	  (2005)	  
den	  vigtigste	  styrke	  ved	  DGBL	  frem	  for	  
traditionel	  undervisning,	  da	  det	  er,	  hvad	  
netgenerationen	  er	  vokset	  op	  med.:”So	  what	  
do	  Net	  Geners	  want	  from	  learning	  technology?	  
Interactivity	  –	  whether	  it	  is	  with	  a	  computer,	  a	  
professor	  or	  a	  classmate.	  They	  want	  it;	  they	  
crave	  it.”	  (p.	  4.7)	  Tidligere	  tiders	  
tankpassermodel,	  som	  gjorde	  eleverne	  til	  
passive	  modtagere	  af	  læring,	  er	  for	  længst	  
udfordret	  af	  nyere	  læringsteorier	  (Damberg,	  
2006)	  og	  nu	  fordres	  aktiv	  læring,	  som	  netop	  
DGBL	  giver	  mulighed	  for.	  	  

Læring	  er	  en	  individuel	  oplevelse,	  som	  drives	  
af	  en	  personlig	  interesse	  og	  motivation	  
(Csikszentmihalyi	  &	  Hermanson,	  2004).	  
Motivation	  kan	  være	  drevet	  af	  både	  ydre	  og	  
indre	  faktorer.	  En	  ydre	  motivation	  er	  drevet	  af	  
belønninger,	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  aktiviteten,	  
for	  eksempel	  er	  det	  en	  ydre	  motivation	  at	  
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bestå	  eksamen	  eller	  få	  Token	  Economy.	  En	  
indre	  motivation	  er,	  når	  belønningen	  kommer	  
indefra,	  altså	  når	  aktiviteten	  i	  sig	  selv	  er	  
belønning.	  Normalt	  belønnes	  man	  både	  af	  
indre	  og	  ydre	  motivation	  samtidig.	  Læring	  som	  
er	  drevet	  af	  indre	  motivation	  er	  mest	  effektiv	  
(Csikszentmihalyi	  &	  Hermanson,	  2004).	  DGBL	  
er	  en	  individuel	  oplevelse,	  som	  er	  nemmere	  at	  
tilpasse	  til	  hver	  enkelt	  elev,	  så	  der	  er	  større	  
chance	  for	  at	  den	  enkelte	  finder	  aktiviteten	  
indre	  motiverende.	  	  

Læring	  finder	  bedst	  sted,	  når	  man	  er	  i	  et	  
støttende	  miljø	  (Falk	  &	  Dierking,	  2000).	  Man	  
skal	  være	  fri	  for	  nervøsitet,	  angst	  og	  andre	  
negative	  mentale	  tilstande	  foruden	  at	  man	  
skal	  have	  valgfrihed	  og	  kontrol	  over	  egen	  
læring.	  Ydermere	  er	  det	  vigtigt	  at	  
udfordringerne	  møder	  evnerne	  (Falk	  &	  
Dierking,	  2000;	  Dolin,	  2006).	  DGBL	  kan	  
tilpasses	  den	  enkelte	  elevs	  kompetenceprofil	  
og	  kan	  dermed	  give	  både	  valgfrihed	  over	  egen	  
læring	  samt	  udfordringer	  der	  møder	  den	  
enkelte	  elev.	  	  

I	  DGBL	  skelnes	  mellem	  begreberne	  High	  Order	  
Thinking	  (herefter	  forkortet	  HOT)	  og	  Low	  
Order	  Thinking	  (herefter	  forkortet	  LOT)	  
(Dunlap	  &	  Pecore,	  2009).	  HOT	  er	  tænkning,	  
som	  befinder	  sig	  på	  de	  høje	  niveauer	  af	  
Blooms	  taksonomi,	  altså	  analyse-‐,	  syntese-‐	  og	  
vurderingsniveauerne.	  LOT	  er	  tænkning	  som	  
befinder	  sig	  på	  de	  lave	  niveauer	  af	  Blooms	  
taksonomi,	  altså	  viden-‐,	  forståelse-‐	  og	  
anvendelsesniveauerne.	  Den	  generelle	  
holdning	  blandt	  forskere	  i	  DGBL	  er,	  at	  DGBL	  er	  
en	  god	  metode	  til	  at	  opnå	  HOT	  (Gee,	  2003;	  
Dunlap	  &	  Pecore,	  2009),	  dog	  viser	  studier,	  at	  
det	  ikke	  altid	  er	  tilfældet	  (Dunlap	  &	  Pecore,	  
2009;	  Annetta	  et	  al.,	  2010)	  

Vigtige	  for	  læring	  er	  både	  den	  personlige,	  den	  
fysiske	  og	  den	  sociokulturelle	  kontekst	  (Falk	  &	  
Dierking,	  2000).	  DGBL	  indvirker	  på	  den	  
sociokulturelle	  kontekst	  ved	  at	  give	  et	  socialt	  
samspil,	  for	  eksempel	  i	  form	  af	  chatfunktionen	  
(Van	  Eck,	  2006).	  DGBL	  er	  et	  socialt	  rum,	  hvor	  

læringsmæssige	  interaktioner	  foregår	  i	  det	  
virtuelle	  miljø	  (Dillenbourg	  et	  al.,	  2002).	  Dette	  
er	  blot	  en	  af	  styrkerne	  ved	  det	  virtuelle	  miljø,	  
afsnit	  2.2.5.1	  vil	  gå	  i	  dybden	  med	  dette.	  	  

2.2.5.1	  Virtuelle	  miljøer	  

En	  stor	  styrke	  ved	  DGBL	  er	  den	  virtuelle	  
verden	  (Prensky,	  2001;	  Moshell	  &	  Hughes,	  
2002;	  Stanney	  &	  Zyda,	  2002;	  Shaffer	  et	  al.,	  
2004).	  Et	  virtuelt	  miljø	  er	  et	  modelleret	  miljø,	  
som	  ’fanger’	  spillerne	  i	  en	  fantastisk	  verden,	  
som	  stimulerer	  flere	  sanser	  og	  giver	  levende	  
oplevelser	  (Moshell	  &	  Hughes,	  2002).	  Men	  kan	  
disse	  fantasi-‐verdener	  repræsentere	  en	  
sandhed,	  som	  kan	  uddanne,	  træne,	  
underholde	  og	  inspirere	  spillerne?	  Stanney	  &	  
Zyda	  (2002)	  mener,	  at	  det	  er	  tilfældet;	  ”…So	  is	  
it	  that	  a	  virtual	  environment	  (i.e.,	  a	  modeled	  
world)	  can	  represent	  a	  “truth”	  that	  can	  
educate,	  train,	  entertain	  and	  inspire”	  (p.	  1).	  

I	  en	  zoo	  i	  Atlanta	  blev	  et	  skoleforløb	  således	  
baseret	  på	  virtuelle	  miljøer	  (Moshell	  &	  
Hughes,	  2002).	  Her	  kunne	  eleverne	  deltage	  i	  
virtuelle	  eksperimenter,	  hvor	  de	  indtog	  rollen	  
som	  ny	  gorilla	  i	  flokken	  for	  at	  lære	  gorillaers	  
adfærd.	  Hypotesen	  var,	  at	  de	  elever,	  der	  
havde	  deltaget	  i	  et	  virtuelt	  eksperiment	  frem	  
for	  en	  observation	  bag	  en	  glasrude,	  ville	  klare	  
sig	  bedre	  i	  test	  om	  gorillaers	  adfærd.	  Der	  var	  
dog	  ingen	  signifikant	  forskel	  på	  de	  to	  
forskellige	  typer	  af	  undervisning.	  Lignende	  
undersøgelser	  viser	  samme	  tendens,	  der	  er	  
enten	  ingen	  signifikant	  forskel	  eller	  kun	  en	  lille	  
forskel	  på	  den	  gruppe	  der	  har	  ’besøgt’	  et	  
virtuelt	  miljø	  frem	  for	  anden	  undervisning	  
(Moshell	  &	  Hughes,	  2002).	  Alligevel	  roses	  
virtuelle	  miljøer	  til	  skyerne.	  	  

Det	  roses	  blandt	  andet	  fordi	  benyttelsen	  af	  en	  
virtuel	  verden	  gør	  umulige	  ting	  mulige.	  Nogle	  
områder	  er	  umulige	  at	  være	  virkelige	  på.	  
Trods	  løst	  krudt	  og	  kunstige	  sår	  er	  det	  svært	  at	  
træne	  soldater	  til	  kamp	  –	  for	  ikke	  at	  sige	  
yderst	  omkostningstungt	  –	  og	  det	  er	  derfor	  
oplagt,	  at	  militæret	  gør	  brug	  af	  virtuelle	  
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miljøer	  og	  DGBL.	  Det	  amerikanske	  militær	  
roser	  DGBL	  for	  evnen	  til	  at	  motivere	  og	  
inspirere	  soldaterne	  (Belanich	  et	  al.,	  2004).	  
Belanich	  et	  al.	  (2004)	  gennemførte	  en	  
undersøgelse	  af	  hvilken	  indflydelse	  spillet	  
America’s	  Army	  havde	  på	  soldater.	  Soldaterne	  
modtog	  undervisning	  i	  nogle	  emner	  på	  
almindelig	  ’gammeldags’	  metode	  og	  i	  andre	  
emner	  ved	  DGBL.	  Resultaterne	  viste,	  at	  
soldaterne	  havde	  nemmere	  ved	  at	  genkalde	  
procedurer	  end	  faktaviden.	  Grafiske	  billeder	  
og	  tale	  genkaldtes	  nemmere	  end	  tekst	  printet	  
på	  papir.	  Soldaterne	  udtalte,	  at	  de	  var	  
motiverede	  for	  at	  spille	  spillet,	  fordi	  det	  havde	  
en	  passende	  udfordring,	  det	  var	  realistisk,	  det	  
gav	  anledning	  til	  at	  udforske	  og	  det	  gav	  
kontrol	  ved	  at	  man	  kunne	  manipulere	  med	  det	  
virtuelle	  miljø.	  

En	  anden	  styrke	  ved	  at	  benytte	  virtuelle	  
miljøer	  er,	  at	  spilleren	  får	  mulighed	  for	  at	  
indtage	  en	  anden	  rolle	  end	  vedkommende	  

besidder	  i	  den	  virkelige	  verden	  (Shaffer	  et	  al.,	  
2004).	  Man	  kan	  for	  eksempel	  være	  fagligt	  svag	  
i	  den	  virkelige	  verden,	  men	  i	  spillet	  er	  man	  en	  
fagligt	  dygtig	  avatar,	  dvs.	  spilperson.	  Trindade	  
et	  al.	  (2002)	  nævner	  endnu	  en	  styrke,	  nemlig	  
at	  virtuelle	  verdener	  giver	  mulighed	  for	  at	  vise	  
komplicerede	  naturvidenskabelige	  processer	  
på	  en	  logisk	  måde.	  Desuden	  giver	  brugen	  af	  
virtuelle	  miljøer	  mulighed	  for	  at	  fortælle	  gode	  
historier.	  Rowe	  et	  al.	  (2009)	  mener,	  at	  brugen	  
af	  virtuelle	  miljøer	  kan	  tvinge	  spillerne	  til	  at	  
stille	  spørgsmål	  og	  konstruere	  hypoteser.	  
Interaktion	  med	  et	  spil	  foregår	  med	  en	  
konstant	  cyklus	  af	  formulering	  af	  hypotese,	  
test	  af	  hypotese	  og	  revision	  af	  hypotese	  (Van	  
Eck,	  2006),	  altså	  erfaringsbaseret	  læring	  jvf.	  
Kolb	  (1984).	  På	  den	  måde	  trænes	  spillerne	  i	  
den	  videnskabelige	  metode.	  Historien,	  som	  
finder	  sted	  i	  det	  virtuelle	  miljø,	  understøtter	  
læringen,	  hvis	  man	  sørger	  for,	  at	  spillets	  
historie	  opbygges,	  så	  læringen	  giver	  mening	  
for	  historiens	  udvikling.

3	  Metodevalg	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  valg	  af	  metoder	  til	  at	  få	  viden	  om	  den	  sekundære	  
brugergruppe.	  Hvorfor	  spørges	  den	  sekundære	  brugergruppe,	  hvilke	  spørgsmål	  er	  relevante	  at	  
stille	  og	  hvordan	  skal	  de	  stilles?	  

3.1	  Begrundelse	  for	  at	  spørge	  den	  sekundære	  brugergruppe	  

Tidligere	  har	  vi	  redegjort	  for	  en	  undersøgelse	  
af	  gymnasieelevernes	  holdning	  til	  
computerspil,	  men	  da	  deres	  holdning	  primært	  
er	  interessant	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  motivation	  
i	  spillet	  og	  mindre	  omkring	  det	  faglige	  indhold,	  
må	  vi	  foretage	  en	  målgruppeundersøgelse	  
blandt	  gymnasielærere,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  er	  
dem,	  der	  kan	  vælge	  at	  bruge	  spillet	  i	  deres	  
undervisning.	  Vi	  forventer,	  at	  lærerne	  vil	  sikre	  
sig,	  at	  spillet	  lever	  op	  til	  en	  række	  
kvalitetskrav,	  som	  vi	  med	  undersøgelsen	  vil	  

forsøge	  at	  afdække.	  Derudover	  besidder	  
gymnasielærerne	  en	  stor	  kapacitet	  i	  form	  af	  
kendskab	  til	  gymnasiernes	  arbejdsmetoder	  og	  
elevernes	  styrker	  og	  svagheder	  i	  arbejdet	  med	  
det	  biologiske	  kernestof.	  Også	  dette	  vil	  vi	  
forsøge	  at	  afdække	  i	  undersøgelsen,	  da	  
praksiskendskab	  øger	  muligheden	  for,	  at	  vi	  
kan	  udvikle	  et	  brugbart	  produkt	  indenfor	  
gymnasiets	  rammer,	  og	  et	  dobbeltsidet	  
kendskab	  til	  eleverne	  vil	  give	  et	  nuanceret	  syn	  
på	  den	  primære	  målgruppe.
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3.2	  Semistrukturerede	  interviews	  

Vores	  primære	  undersøgelsesmetode	  er	  
interviews	  med	  den	  sekundære	  brugergruppe,	  
gymnasielærerne.	  Interviews	  kan	  give	  ophav	  
til	  stor	  datamængde,	  men	  data	  kan	  være	  
svære	  at	  kvantificere,	  især	  hvis	  interviewet	  er	  
ustruktureret,	  hvor	  respondenten	  har	  fuld	  
frihed	  til	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  indenfor	  et	  
emne	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  
Strukturerede	  interviews	  giver	  ligefrem,	  
kvantitativ	  information,	  men	  kan	  miste	  
kvalitet	  undervejs,	  da	  der	  ikke	  spørges	  ind	  til	  
meninger,	  holdninger	  og	  andet	  udtrykt	  i	  svaret	  
(Isaac	  &	  Michael,	  1997;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  
2009).	  Vi	  vælger	  i	  stedet	  det	  individuelle,	  
semistrukturerede	  interview,	  hvor	  vi	  følger	  en	  
prædefineret	  spørgeguide,	  men	  med	  frihed	  til	  
at	  spørge	  ind	  undervejs	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  
2009).	  Det	  semistrukturerede	  interview	  giver	  

kvalitative	  data,	  der	  dog	  på	  grund	  af	  de	  
enslydende	  spørgsmål	  til	  forskellige	  
respondenter	  giver	  relativt	  sammenlignelige	  
svar.	  Når	  vi	  fravælger	  fokusgruppeinterviews,	  
sker	  det	  delvist	  af	  praktiske	  hensyn,	  da	  
målgruppen	  sjældent	  har	  mulighed	  for	  at	  
mødes	  på	  samme	  tidspunkt,	  som	  et	  
fokusgruppeinterview	  kræver.	  Derudover	  
mistes	  den	  relative	  anonymitet,	  der	  er	  i	  et	  
face-‐to-‐face-‐interview,	  når	  gymnasielærerne	  
skal	  diskutere	  problemstillingen	  med	  kolleger	  
fra	  andre	  gymnasier,	  hvor	  der	  er	  risiko	  for	  
bias,	  hvis	  der	  er	  ukendt	  rivalisering,	  
konkurrence	  eller	  andet,	  som	  kan	  få	  
respondenterne	  til	  at	  svare	  anderledes,	  end	  
de	  ville	  have	  gjort	  i	  et	  individuelt	  interview	  
(Oppenheim,	  1992).

3.3	  Spørgeskemaer	  

Vi	  supplerer	  de	  kvalitative	  interviews	  med	  et	  
spørgeskema,	  som	  vi	  sender	  ud	  til	  de	  
gymnasielærere,	  der	  ikke	  har	  reageret	  på	  
første	  mail,	  derudover	  sender	  vi	  
spørgeskemaet	  til	  lærere	  fra	  gymnasier,	  der	  
ikke	  havde	  deltaget	  i	  interviews	  samt	  til	  alle	  
biologiunderviserne	  på	  et	  ekstra	  gymnasium.	  
Digitale	  spørgeskemaer	  har	  den	  fordel,	  at	  de	  
kan	  udfyldes,	  når	  det	  passer	  respondenten.	  
Dermed	  forventer	  vi	  flere	  besvarelser	  og	  
dermed	  et	  kvantitativt	  større	  grundlag	  for	  at	  
kunne	  udvælge	  det	  biologiske	  kernestof,	  
hvilket	  er	  det	  eneste	  spørgsmål	  i	  skemaet,	  der	  
er	  obligatorisk	  at	  besvare.	  Øvrige	  spørgsmål	  
om	  brug	  af	  computer	  og	  elevernes	  tilgang	  
forventes	  ikke	  i	  samme	  grad	  at	  være	  nyttige,	  
da	  ulempen	  ved	  spørgeskemaer	  er,	  at	  vi	  ikke	  
har	  mulighed	  for	  at	  spørge	  uddybende	  ind	  til	  
besvarelsen.	  Spørgsmålene	  medtages	  dog	  
alligevel	  i	  spørgeskemaet,	  idet	  det	  giver	  
mulighed	  for	  at	  høre	  flere	  holdninger	  end	  
interviewpersonernes,	  såfremt	  der	  er	  gode	  
uddybede	  besvarelser	  iblandt.	  	  

Da	  spørgeskemaer	  på	  anden	  måde	  end	  
interviews	  kan	  afbrydes,	  hvis	  respondenten	  
bliver	  irriteret	  eller	  utålmodig,	  er	  det	  
nødvendigt	  at	  overveje	  udformningen	  af	  
skemaet	  (Oppenheim,	  1992;	  Lietz,	  2010).	  
Rækkefølgen	  af	  spørgsmålene	  kan	  have	  
indflydelse	  på,	  hvordan	  respondenten	  svarer,	  
da	  respondenten	  vil	  have	  en	  tendens	  til	  at	  
tilpasse	  deres	  svar	  til	  en	  fortællende	  
sammenhæng	  (Lietz,	  2010).	  Det	  er	  især	  
tilfældet	  ved	  meget	  specifikke	  spørgsmål.	  Hvis	  
de	  således	  har	  svaret	  ”Nej,	  jeg	  finder	  ikke	  
computere	  brugbare	  i	  
undervisningssituationer”,	  vil	  de	  efterfølgende	  
have	  en	  tendens	  til	  at	  svare	  overens	  med	  
dette	  første	  statement,	  fx	  ”Computere	  
forstyrrer	  undervisningen”,	  selvom	  dette	  
måske	  ikke	  er,	  hvad	  respondenten	  ville	  svare,	  
såfremt	  sidstnævnte	  spørgsmål	  kom	  før	  det	  
førstnævnte.	  Ligeså	  vil	  nogle	  fravælge	  at	  
deltage	  i	  et	  spørgeskema,	  hvis	  de	  første	  
spørgsmål,	  de	  bliver	  mødt	  med,	  kræver	  
afgivelse	  af	  personlige	  spørgsmål	  såsom	  køn	  
og	  alder	  (Oppenheim,	  1992).	  I	  udformningen	  
af	  spørgeskemaet	  stiller	  vi	  derfor	  først	  
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Figur 1 Diagram over antal 
svar efter hhv. første udsending 
af mails (n=12), efter udsending 
af reminder-mails efter en uge 
til de personer, der ikke havde 
svaret samt ubesvarede. 
Bemærk at et svar ikke er 
ensbetydende med et interview 
eller et spørgeskema, men også 
tæller svar fra lærere, der måtte 
afvise at deltage. 

	  

generelle	  spørgsmål,	  som	  følges	  op	  af	  
specifikke	  spørgsmål,	  og	  alle	  personlige	  
spørgsmål	  lægges	  på	  sidste	  side	  i	  

spørgeskemaet.	  Skemaet	  er	  delt	  op	  i	  3	  sider,	  
så	  mængden	  af	  spørgsmål	  syner	  mere	  
overkommelig	  (Galesic	  et	  al.,	  2008).

3.4	  Udvikling	  af	  spørgeguide	  og	  spørgeskema	  

I	  spørgeskemaet	  vælges	  multiple	  choice-‐
svarmuligheder	  frem	  for	  en	  åben	  svarkategori	  
i	  det	  tilfælde,	  hvor	  respondenterne	  skal	  
udvælge	  de	  vigtigste	  kernebegreber.	  Dette	  gør	  
vi	  dels	  fordi	  områderne	  allerede	  er	  
prædefinerede	  af	  Ministeriet	  for	  børn	  og	  
undervisning,	  og	  dels	  fordi	  der	  så	  er	  større	  
konsistens	  omkring,	  hvad	  hvert	  kernebegreb	  
dækker	  over.	  I	  interviewene	  får	  

interviewpersonerne	  mulighed	  for	  selv	  at	  
nævne	  kernebegreber.	  Dette	  valg	  er	  baseret	  
på,	  at	  når	  respondenterne	  har	  helt	  frit	  valg,	  
kan	  der	  dermed	  dukke	  muligheder	  op,	  som	  
ikke	  er	  nævnt	  i	  Ministeriet	  for	  børn	  og	  
undervisnings	  guide	  (fx	  supplerende	  stof).	  
Spørgeskemaet	  indeholder	  også	  mulighed	  for	  
at	  tilføje	  andre	  punkter.

3.5	  Udvælgelse	  af	  gymnasielærere

Gymnasielærerne,	  der	  modtog	  mails	  i	  første	  
runde,	  blev	  udvalgt	  efter	  et	  tilfældigt	  mønster,	  
som	  vi	  på	  forhånd	  havde	  defineret	  
(Oppenheim,	  1992).	  Dermed	  var	  udvælgelsen	  
fuldstændig	  uafhængig	  af	  fagsammensætning,	  
alder,	  køn,	  mm.	  To	  fuldtidsansatte	  
biologiundervisere	  på	  hvert	  af	  de	  fem	  
gymnasier	  i	  Odense	  modtog	  således	  en	  
personlig	  mail	  med	  hilsen	  og	  præsentation	  af	  

projektet	  og	  tilbud	  om	  at	  deltage	  i	  interviews.	  
Hvor	  en	  lærer	  fra	  et	  gymnasium	  afslog	  
indenfor	  de	  første	  par	  dage,	  skrev	  vi	  
efterfølgende	  en	  mail	  til	  den	  næste	  person	  fra	  
samme	  gymnasium	  efter	  samme	  mønster.	  
Derudover	  modtog	  tre	  gymnasielærere	  fra	  
Nordfyns	  Gymnasium	  samme	  tilbud.	  Disse	  tre	  
havde	  selv	  meldt	  sig	  efter	  at	  være	  blevet	  
præsenteret	  for	  projektet.	  

4	  Resultater	  
I	  dette	  afsnit	  præsenterer	  vi	  resultaterne	  af	  vores	  undersøgelse	  af	  den	  sekundære	  brugergruppe,	  
herunder	  hvilken	  metode,	  der	  var	  bedst	  egnet	  til	  at	  få	  kontakt	  med	  gymnasielærerne,	  og	  vi	  
præsenterer	  gymnasielærernes	  valg	  af	  nøglebegreber,	  som	  prototypen	  af	  Bee-‐wize	  skal	  dække.	  
Også	  undervisernes	  besvarelse	  af	  de	  sekundære	  spørgsmål	  gengives	  i	  hovedtræk.	  	  

4.1	  Responsrater	  for	  mails	  og	  udsendte	  spørgeskemaer	  
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I	  første	  runde	  sendte	  vi	  11	  mails	  ud	  til	  to	  
gymnasielærere	  fra	  hvert	  af	  fem	  odenseanske	  
gymnasier	  samt	  Nordfyns	  Gymnasium.	  I	  
mailen	  præsenterede	  vi	  projektet	  og	  angav	  40	  
individuelle	  tider	  á	  1	  times	  varighed	  fordelt	  
over	  11	  dage.	  En	  responderede	  hurtigt,	  at	  hun	  
ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  deltage	  på	  de	  foreslåede	  
tidspunkter.	  Dermed	  havde	  vi	  mulighed	  for	  
samme	  dag	  at	  afsende	  en	  mail	  til	  næste	  
gymnasielærer	  på	  listen.	  Fire	  andre	  aftalte	  et	  
interview,	  men	  én	  måtte	  aflyse	  inden	  
interviewet	  fandt	  sted.	  I	  alt	  fik	  vi	  svar	  fra	  5	  af	  
12,	  hvilket	  giver	  en	  responsrate	  på	  42%.	  

I	  anden	  runde	  sendte	  vi	  reminder-‐mails	  ud	  til	  
alle	  lærere,	  der	  ikke	  havde	  svaret	  i	  første	  
runde.	  Denne	  gang	  fik	  de	  også	  mulighed	  for	  at	  
besvare	  et	  spørgeskema	  á	  15-‐20	  minutters	  
varighed	  i	  stedet	  for.	  En	  meldte,	  at	  han	  ikke	  

selv	  kunne	  deltage,	  men	  at	  han	  ville	  
videresende	  mailen	  til	  nogle	  erfarne	  kolleger	  
(ukendt	  antal).	  Andre	  to	  kunne	  ligeledes	  ikke	  
på	  udbudte	  tidspunkter,	  men	  lovede	  at	  svare	  
på	  spørgeskemaet.	  I	  denne	  omgang	  fik	  vi	  svar	  
fra	  3	  af	  de	  resterende	  7,	  hvilket	  tildelte	  runden	  
en	  responsrate	  på	  43	  %.	  Samlet	  var	  
responsraten	  for	  både	  første	  mail	  og	  
reminder-‐mailen,	  at	  i	  alt	  8	  ud	  af	  12	  har	  svaret,	  
svarende	  til	  67	  %.	  

Størst	  responsrate	  blev	  opnået	  ved	  personlig	  
mail	  til	  lærerne,	  hvorimod	  en	  
masseudsendelse	  af	  spørgeskemaerne	  kun	  
resulterede	  i	  en	  enkelt	  besvarelse	  (her	  tages	  
forbehold	  for,	  at	  flere	  besvarelser	  af	  
spørgeskemaet	  var	  anonyme).	  Udsendelse	  af	  
reminder-‐mails	  resulterede	  i,	  at	  responsraten	  
blev	  forøget	  fra	  42	  %	  til	  67	  %.
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I	  tredje	  runde	  sendte	  vi	  ekstra	  spørgeskemaer	  
ud	  til	  lærere	  fra	  de	  gymnasier,	  der	  ikke	  havde	  
deltaget	  i	  et	  kvalitativt	  interview,	  samt	  et	  
ekstra	  gymnasium	  på	  Fyn.	  Der	  blev	  i	  denne	  
runde	  udsendt	  i	  alt	  15	  spørgeskemaer,	  
foruden	  de,	  der	  var	  blevet	  udsendt	  med	  
reminder-‐mailen.	  I	  alt	  blev	  der	  udsendt	  22	  
spørgeskemaer	  resulterende	  i	  5	  besvarelser.	  
Den	  samlede	  responsrate	  var	  altså	  23	  %.	  

Tre	  respondenter	  havde	  valgt	  at	  stille	  sig	  til	  
rådighed	  for	  yderligere	  uddybning	  af	  skemaet,	  
og	  derfor	  var	  vi	  i	  stand	  til	  at	  identificere	  dem.	  
Af	  disse	  3	  havde	  2	  valgt	  at	  besvare	  
spørgeskemaet	  efter	  remindermailen,	  mens	  
én	  havde	  valgt	  at	  besvare	  efter	  udsendelse	  af	  
ekstra	  skemaer.	  17	  udsendte	  spørgeskemaer	  
blev	  ikke	  besvaret.	  

Figur 2 Diagram over 
besvarelsesraten af 
spørgeskema efter reminder-
mails og ekstra-udsendelse af 
skemaer (n=22).  

	  



4.2	  Udvælgelse	  af	  nøglebegreber	  
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Figur 3 Diagram over hvor mange gange hvert emne er blevet valgt af gymnasielærerne i både interviews og 
spørgeskemaer. I spørgeskemaerne blev de bedt om at vælge max 5 emner. 
	  

A Cellers opbygning og funktion 

B Overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA og proteiner 

C Kostens bestanddele (kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer) 

D Fysiologi (muskler, blodkredsløb, åndedræt, centralnervesystem) 

E Hormoner 

F Enzymers opbygning og funktion 

G Genetik og nedarvning 

H Evolutionsteori 

I Populationsbiologi 

J Respiration, fotosyntese og gæring 

K Økologi, herunder økosystemer, fotosyntese og respiration 

L Stofomsætninger i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb 

M Økotoksikologi 

 Andet: Bioteknologi/gensplejsning 

	  

I	  de	  kvalitative	  interviews	  fik	  
interviewpersonerne	  lov	  til	  at	  vælge	  op	  til	  10	  
nøglebegreber,	  som	  de	  fandt	  essentielle	  i	  
gymnasieundervisningen	  indenfor	  biologi.	  En	  
enkelt	  respondent	  udvalgte	  derfor	  10	  
nøglebegreber,	  som	  fordelte	  sig	  på	  ni	  emner,	  

mens	  de	  øvrige	  to	  gav	  hhv.	  et	  og	  tre	  begreber,	  
hvor	  sidstnævnte	  fordelte	  sig	  på	  to	  emner.	  

I	  spørgeskemaet	  var	  emnerne	  defineret	  på	  
forhånd	  på	  baggrund	  af	  
undervisningsministeriets	  lærerplaner	  for	  hhv.	  
C-‐,	  B-‐	  og	  A-‐niveau	  i	  biologi	  på	  STX	  
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(Bekendtgørelse	  for	  biologi,	  2010)	  Der	  blev	  i	  
ingen	  tilfælde	  defineret	  hvilket	  niveau,	  
nøglebegreberne	  skulle	  tiltænkes,	  og	  af	  
samme	  grund	  gav	  vi	  respondenter	  af	  
spørgeskemaerne	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  
deres	  valg.	  Dette	  gjorde	  fire	  respondenter	  
brug	  af	  (se	  bilag),	  hvoraf	  én	  nævner,	  at	  
vedkommende	  har	  valgt	  emnerne	  lidt	  
vilkårligt,	  da	  alle	  punkter	  er	  vigtige,	  mens	  en	  
anden	  nævner,	  at	  vedkommende	  har	  valgt	  ud	  
fra,	  hvilke	  emner	  der	  har	  størst	  behov	  for	  at	  
blive	  suppleret.	  

Økologi	  er	  det	  emne,	  der	  samlet	  fik	  flest	  
stemmer,	  idet	  J,	  K	  og	  L	  alle	  ligger	  indenfor	  
økologiområde	  (i	  alt	  8).	  Dernæst	  fulgte	  A:	  
cellers	  opbygning	  og	  funktion	  (5	  stemmer).	  
Svarmulighederne	  B	  (Overordnet	  opbygning	  
og	  biologisk	  betydning	  af	  DNA	  og	  proteiner)	  og	  
G	  (Genetik	  og	  nedarvning)	  delte	  en	  samlet	  
tredjeplads	  med	  hver	  4	  stemmer.	  Emnerne	  E:	  
hormoner,	  I:	  Populationsbiologi	  og	  M:	  
Økotoksikologi	  fik	  ingen	  stemmer.	  

	  

4.3	  Resultater	  af	  sekundære	  spørgsmål	  

Udover	  at	  afdække	  hvilket	  kernestof	  
betaversionen	  af	  Bee-‐wize	  skulle	  dække,	  ville	  
vi	  med	  interviews	  og	  spørgeskemaer	  forsøge	  
at	  afdække	  gymnasielærernes	  indstilling	  til	  
computerbrug	  i	  undervisningen	  (spørgsmål	  1,	  
3	  og	  4),	  samt	  gymnasielærernes	  indtryk	  af	  
elevernes	  tilgang	  til	  computerbrug	  og	  andre	  

arbejdsformer	  (Spørgsmål	  2	  og	  6).	  Svarene	  fra	  
spørgeskemaerne	  kan	  ses	  i	  deres	  fulde	  længde	  
i	  bilagene,	  hvor	  også	  pointer	  fra	  interviews	  er	  
gengivet.	  Bogstavkoderne	  i	  parenteser	  
herunder	  henviser	  således	  til	  svarene	  i	  
bilagene.	  

4.3.1	  Computerbrug	  i	  undervisningen	  

Alle	  gymnasielærerne	  tilkendegiver,	  at	  IT	  
bliver	  benyttet	  i	  deres	  undervisning	  
(spørgsmål	  1).	  De	  er	  åbne	  for	  at	  bruge	  
computerspil,	  såfremt	  de	  lever	  op	  til	  lærernes	  
krav	  om	  fagligt	  indhold	  og	  udformning	  -‐	  de	  
skal	  understøtte	  læring	  af	  pensum,	  og	  ikke	  
blot	  være	  underholdende.	  Fordelene	  ved	  
computerspil	  er,	  at	  de	  kan	  fungere	  som	  
afvekslende	  elementer	  i	  den	  traditionelle	  
tavleundervisning,	  som	  en	  respondent	  skriver:	  
”[IT]	  giver	  (...)	  god	  afveksling	  i	  undervisningen”	  
(S4),	  og	  flere	  påpeger,	  at	  aktiv	  brug	  af	  IT	  ikke	  
nødvendigvis	  giver	  anledning	  til	  tabt	  
koncentration	  (IC),	  men	  tværtimod	  kan	  skabe	  
større	  fokus	  på	  indholdet	  frem	  for	  på	  
fremgangsmåden	  (IA).	  Da	  især	  mikrobiologi	  og	  
biokemi	  er	  svære	  at	  visualisere	  for	  eleverne,	  
er	  animationer	  og	  små	  spil	  med	  til	  at	  lette	  
læringen	  af	  processer	  såsom	  proteinsyntesen	  
(IA;	  IB;	  IC).	  Da	  læreren	  ikke	  kan	  være	  hos	  alle	  
elever	  på	  en	  gang,	  er	  computerens	  direkte	  
respons	  også	  en	  stor	  hjælp	  for	  eleverne.	  
Således	  angiver	  en	  respondent,	  at:	  ”Fordelen	  

ved	  interaktive	  spil	  er,	  at	  de	  letter	  trykket	  på	  
læreren	  på	  store	  hold	  med	  28+	  elever,	  idet	  
elevernes	  motivation	  hele	  tiden	  stimuleres,	  
fordi	  spillet	  straks	  giver	  en	  feedback,	  som	  ikke	  
på	  samme	  måde	  kan	  forventes	  fra	  en	  lærer,	  
der	  også	  skal	  servicere	  resten	  af	  holdet.”	  (S3).	  

Gymnasielærerne	  mener	  overordnet,	  at	  et	  spil	  
kan	  benyttes	  på	  alle	  tre	  STX-‐niveauer	  
afhængigt	  af	  sværhedsgraden	  (IA;	  IC;	  S3;	  S4;	  
S5;	  S6;	  S7).	  Umiddelbart	  er	  C-‐niveau	  dog	  mest	  
oplagt,	  da	  det	  på	  dette	  niveau	  kan	  være	  svært	  
at	  motivere	  eleverne	  (S3).	  Enkelte	  udtrykker	  
dog	  bekymring	  for,	  om	  der	  er	  tid	  nok	  til	  at	  
benytte	  det	  på	  C-‐niveau	  (IA;	  IC),	  men	  C-‐
niveaustof	  kan	  så	  bruges	  som	  repetition	  på	  
højere	  niveauer	  (IC)	  

Om	  spillet	  skal	  være	  en	  erstatning	  for	  
nuværende	  undervisning	  på	  den	  måde,	  at	  
nogle	  kernestofområder	  kun	  gennemgås	  via	  
computerspillet,	  eller	  om	  det	  skal	  være	  et	  
supplement,	  er	  der	  stor	  uenighed	  om.	  Hvor	  



	   23	  

nogle	  mener	  soleklart,	  at	  det	  skal	  være	  en	  
direkte	  erstatning	  (IA;	  S3;	  S4),	  er	  andre	  af	  den	  
holdning	  at	  det	  kun	  kan	  være	  som	  erstatning	  
(IC;	  S5;	  S7).	  Her	  er	  der	  dog	  også	  uenighed,	  da	  
én	  giver	  udtryk	  for,	  at	  han	  gerne	  vil	  give	  lektier	  
for	  i	  spillet	  (IB),	  mens	  en	  anden	  mener,	  at	  
eleverne	  ikke	  skal	  bruge	  det	  i	  deres	  fritid	  (IC).	  

For	  at	  kunne	  fungere	  som	  erstatning,	  skal	  de	  
læringsmæssige	  effekter	  være	  lige	  så	  gode	  
eller	  bedre	  end	  almindelige	  
undervisningsformer	  (S3;	  S4).	  Som	  
supplement	  kan	  det	  bruges	  til	  at	  lokke	  de	  
fagligt	  svage	  elever	  ind	  i	  processen	  (S7)	  og	  
som	  variation	  til	  den	  almindelige	  undervisning.

4.3.2	  Elevernes	  tilgang	  

Gymnasielærerne	  beskriver	  eleverne	  som	  
vante	  brugere	  af	  computere	  og	  internet,	  og	  
eleverne	  vil	  meget	  gerne	  benytte	  IT	  i	  
undervisningen	  (alle	  respondenter).	  De	  er	  
gode	  til	  at	  benytte	  programmer,	  som	  de	  
bruger	  ofte	  og	  er	  fortrolige	  med,	  hvorimod	  
redskabsprogrammer	  som	  Word	  og	  Excel	  til	  
databehandling	  kan	  resultere	  i	  frustrationer,	  

når	  programmerne	  ikke	  falder	  let	  for	  eleverne	  
(IA;	  IB;	  IC;	  S6).	  Lærernes	  indtryk	  af	  elevernes	  
foretrukne	  arbejdsform	  er,	  at	  variation	  i	  
arbejdsformer	  er	  vigtigere,	  end	  hvilken	  
arbejdsform	  der	  benyttes	  (S4;	  S6;	  S7).	  Nogle	  
fremhæver	  eksperimentelle	  undersøgelser	  
(S3;	  S7),	  og	  andre	  parvis	  arbejde	  (IB)	  og	  
konkurrence	  (S7).	  

5	  Analyse	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for,	  hvilket	  emne	  gymnasielærerne	  mener,	  at	  betaversionen	  
skal	  afdække	  samt	  hvad	  interview	  og	  spørgeskemaundersøgelse	  kan	  bidrage	  med	  af	  pointer	  til	  
Bee-‐wize.	  	  

5.1	  Analyse	  af	  gymnasielærernes	  valg	  af	  kernestof	  

Økologi	  fylder	  ca.	  1/3	  af	  kernestoffet	  på	  C-‐
niveau,	  hvilket	  også	  kan	  forklare,	  at	  
gymnasielærerne	  udpeger	  dette	  som	  et	  vigtigt	  
område	  (25	  %	  af	  stemmerne).	  At	  cellernes	  
opbygning	  får	  stemmer	  fra	  63	  %	  af	  lærerne	  
skyldes,	  at	  cellernes	  funktion	  er	  en	  
fundamental	  del	  af	  al	  biologi.	  Derfor	  er	  en	  
grundlæggende	  forståelse	  essentiel	  for	  al	  
arbejde	  i	  naturvidenskab,	  og	  området	  får	  16	  %	  
af	  alle	  stemmerne.	  En	  person	  angiver	  som	  
begrundelse	  for	  sine	  valg,	  at	  vedkommende	  
har	  valgt	  de	  områder,	  der	  har	  størst	  behov	  for	  
at	  blive	  suppleret	  (S7).	  Dette	  kan	  være	  et	  
gennemgående	  kriterium,	  da	  det	  ses	  af	  
resultaterne,	  at	  netop	  områder,	  som	  eleverne	  
mangler	  interesse	  for	  jvf.	  ROSE-‐undersøgelsen	  
fra	  2004	  (Bush,	  2004),	  bliver	  valgt	  oftere	  end	  
områder,	  som	  eleverne	  lettere	  kan	  relatere	  til	  

(C	  Kostens	  bestanddele,	  D	  Fysiologi,	  E	  
Hormoner).	  Tre	  emner	  får	  ingen	  stemmer,	  
nemlig	  E	  Hormoner,	  I	  Populationsbiologi	  og	  M	  
Økotoksikologi.	  Dette	  kan	  skyldes	  at	  popula-‐
tionsbiologi	  og	  økotoksikologi	  kun	  undervises	  i	  
på	  A-‐niveau,	  hvormed	  disse	  områder	  fylder	  
meget	  lidt	  i	  gymnasiets	  kernestof	  og	  dermed	  
også	  i	  lærernes	  tidsmæssige	  prioritering	  af	  
emnerne.	  Kernestofområdet	  hormoner	  
undervises	  i	  på	  alle	  niveauer;	  fra	  
kønshormonregulering	  hos	  mennesket	  på	  Cc-‐
niveau,	  samt	  hormonelle	  reguleringssystemer	  
på	  B-‐	  og	  A-‐niveau	  (Bekendtgørelse	  for	  biologi	  
A,	  2010;	  Bekendtgørelse	  for	  biologi	  B,	  2010;	  
Bekendtgørelse	  for	  biologi	  C,	  2010).	  Disse	  
forhold	  bør	  haves	  in	  mente,	  når	  spillet	  udvides	  
til	  at	  omfatte	  andre	  emner	  end	  
betaversionens	  økologi.	  



5.2	  Analyse	  af	  elevernes	  tilgang	  

Når	  eleverne	  oplever	  frustrationer	  i	  forbindelse	  med	  brug	  af	  redskabsprogrammer	  til	  
databehandling,	  kan	  det	  blive	  en	  barriere	  mod	  læring	  og	  tage	  fokus	  fra	  formålet	  med	  opgaven	  
(Illeris,	  2006).	  Viden	  om	  elevernes	  foretrukne	  arbejdsform	  kan	  bruges	  til	  at	  udtænke,	  hvordan	  
spillet	  skal	  opbygges.	  Eksempelvis	  kan	  vi	  udnytte,	  at	  eleverne	  foretrækker	  eksperimentelt	  
arbejde	  ved	  at	  udforme	  læringsaktiviteter,	  der	  gør	  brug	  af	  denne	  arbejdsform.	  Viden	  om,	  at	  
elevernes	  computeregenskaber	  ikke	  omfatter	  databehandlingsprogrammer,	  kan	  ligeledes	  
bruges	  til	  at	  udforme	  læringsaktiviteter,	  hvor	  dataindsamling	  og	  -‐indtastningen	  integreres	  i	  
spillet,	  så	  flowet	  opretholdes	  og	  eleverne	  ikke	  oplever	  frustration.	  

6	  Diskussion	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  hvordan	  HOT	  skabes,	  hvordan	  man	  kombinerer	  eksisterende	  
læringsteorier	  og	  moderne	  medier,	  samt	  hvordan	  man	  kan	  drage	  nytte	  af	  erfaringer	  fra	  allerede	  
eksisterende	  computerspil	  i	  udviklingen	  af	  Bee-‐wize.	  

6.1	  Hvordan	  skaber	  vi	  HOT?	  

High	  Order	  Thinking	  er	  det	  vi	  vil	  have.	  Både	  
hos	  gymnasieelever	  og	  hos	  
universitetsstuderende.	  12-‐taller	  gives	  for	  
High	  Order	  Thinking,	  02	  for	  Low	  Order	  
Thinking.	  Kan	  digital	  spil-‐baseret	  læring	  være	  
med	  til	  at	  fordre	  HOT,	  eller	  er	  resultatet	  af	  
DGBL	  hovedsagligt	  LOT?	  Svaret	  er	  
kompliceret.	  For	  ligesom	  almindelig	  
undervisning	  kan	  DGBL	  resultere	  i	  både	  LOT	  og	  
HOT.	  Men	  hvad	  fodrer	  da	  LOT,	  og	  hvad	  fordrer	  
HOT?	  Som	  tidligere	  nævnt	  beskrives	  
læringsaktiviteterne	  i	  henhold	  til	  Blooms	  
taksonomi.	  De	  kan	  udformes	  så	  de	  lægger	  sig	  
op	  af	  enten	  de	  lave	  niveauer	  af	  Blooms	  
taksonomi,	  de	  høje	  niveauer	  af	  Blooms	  
taksonomi	  eller	  en	  blanding.	  For	  eksempel	  kan	  
en	  læringsaktivitet	  ,	  som	  forventer	  et	  
synteseniveau	  i	  kvælstofkredsløbet,	  give	  en	  
forventning	  om,	  at	  eleven	  forstår	  hvordan	  
kvælstof	  bruges	  i	  planter,	  hvordan	  kvælstof	  
omdannes	  i	  kvælstofkredsløbet	  og	  at	  eleven	  
kan	  sammenligne	  og	  kombinere	  denne	  
læringsaktivitet	  med	  andre	  aktiviteter	  om	  
kvælstofkredsløbet.	  Men	  er	  det	  troværdigt	  at	  

forvente	  dette	  ud	  fra	  en	  enkeltstående	  
læringsaktivitet?	  Hvis	  vi	  antager	  at	  dette	  er	  
muligt,	  tages	  der	  ikke	  hensyn	  til,	  at	  læring	  
afhænger	  af	  både	  den	  personlige,	  den	  
sociokulturelle	  og	  den	  fysiske	  kontekst.	  Om	  
eleven	  opnår	  HOT	  ved	  en	  læringsaktivitet	  på	  
et	  højt	  niveau	  af	  Blooms	  taksonomi,	  afhænger	  
i	  høj	  grad	  af	  hvilke	  interaktioner	  eleven	  
foretager	  under	  aktiviteten.	  Alt	  fra	  chat-‐
beskeder	  med	  medspillere,	  som	  er	  en	  
interaktion	  med	  den	  sociokulturelle	  kontekst,	  
til	  handlinger,	  som	  for	  eksempel	  at	  flytte	  ens	  
bistade,	  der	  ændrer	  den	  fysiske	  kontekst	  via	  
det	  virtuelle	  miljø,	  har	  indflydelse	  på,	  hvad	  
eleven	  får	  ud	  af	  aktiviteten	  og	  om	  eleven	  
opnår	  HOT.	  Det	  er	  altså	  ikke	  muligt,	  at	  dele	  
spillet	  op	  i	  læringsaktiviteter	  uden	  at	  se	  det	  i	  
relation	  til	  det	  omgivende	  virtuelle	  miljø.	  Det	  
virtuelle	  miljø	  skal	  skabes,	  så	  det	  støtter	  op	  
om	  læringsaktiviteterne,	  for	  det	  er	  i	  høj	  grad	  
det	  virtuelle	  univers,	  der	  fordrer	  HOT.	  I	  Bee-‐
wize	  vil	  det	  altså	  være	  honningbiernes	  univers	  
og	  de	  strategiske	  handlinger,	  der	  foretages	  
indenfor	  universets	  rammer,	  der	  kan	  bevirke,	  
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at	  eleverne	  når	  op	  på	  de	  høje	  niveauer	  af	  
Blooms	  taksonomi	  og	  opnår	  HOT.	  For	  
eksempel	  når	  eleven	  står	  med	  de	  strategiske	  
overvejelser	  i	  spillet,	  som	  at	  tage	  stilling	  til	  
hvorvidt	  udledningen	  af	  kvælstof	  skal	  stoppes,	  
reguleres	  ned	  eller	  forblive	  på	  samme	  værdi.	  
En	  sådan	  handling	  er	  ikke	  en	  del	  af	  en	  
læringsaktivitet,	  men	  en	  del	  af	  den	  virtuelle	  
verden,	  som	  ændres.	  De	  egentlig	  HOT-‐
handlinger	  er	  altså	  de	  strategiske	  overvejelser.	  
Det	  er	  her	  eleverne	  skal	  sammenligne	  data	  og	  
sammenfatte	  viden.	  Det	  kræver	  et	  komplekst	  
virtuelt	  univers	  at	  skabe	  HOT.	  Så	  når	  
undersøgelser	  viser,	  at	  DGBL	  fordrer	  LOT,	  men	  
at	  eleverne	  ikke	  opnår	  HOT	  (Dunlap	  &	  Pecore,	  
2009),	  afhænger	  det	  af	  hvilken	  type	  DGBL,	  der	  
er	  tale	  om,	  og	  hvordan	  det	  er	  udformet.	  
Derfor	  bruges	  også	  ofte	  ikke-‐læringsspil,	  for	  
eksempel	  The	  Sims	  til	  
samfundsfagsundervisning	  eller	  Zoo	  Tycoon	  til	  
biologiundervisning,	  altså	  computerspil	  
udformet	  til	  leg,	  men	  med	  elementer,	  som	  er	  
brugbare	  til	  læring	  (Gee,	  2003).	  Sådanne	  spil	  
virker	  motiverende	  i	  kraft	  af	  strategidelen	  og	  
det	  komplekse	  virtuelle	  univers.	  Mens	  mange	  
læringsspil,	  som	  for	  eksempel	  læringsspillet	  
CellCraft,	  ikke	  har	  en	  strategidel	  og	  et	  
komplekst	  virtuelt	  miljø.	  Udfaldet	  af	  CellCraft	  
var	  da	  også	  LOT	  og	  ikke	  HOT	  (Dunlap	  &	  
Pecore,	  2009).	  

Som	  det	  ses	  af	  undersøgelsen	  af	  den	  
sekundære	  brugergruppe,	  lægges	  der	  stor	  
vægt	  på,	  at	  eleverne	  lærer	  den	  
naturvidenskabelige	  tankegang.	  Så	  selvom	  
pensum	  skal	  læres,	  og	  eleverne	  helst	  skal	  
opnå	  HOT,	  er	  det	  lige	  så	  vigtigt,	  at	  de	  lærer	  at	  
opstille	  hypoteser,	  indsamler	  data	  og	  vurderer	  
og	  konkluderer	  på	  disse.	  Derfor	  bruger	  flere	  
spil,	  blandt	  andet	  det	  danske	  Det	  Virtuelle	  
Laboratorium,	  også	  virtuelt	  laboratorieudstyr	  
til	  at	  lære	  bioteknologiske	  arbejdsmetoder.	  
Ligeledes	  kan	  virtuelle	  arbejdsmetoder	  
indtænkes	  i	  Bee-‐wize,	  for	  eksempel	  i	  

samarbejde	  med	  arbejde	  i	  felten.	  Økonomi	  og	  
tidsmæssigt	  forbrug	  kan	  være	  hindring	  i,	  at	  
eleverne	  kommer	  ud	  i	  felten	  og	  laver	  
eksperimenter.	  I	  Bee-‐wize	  kan	  dette	  løses	  ved	  
at	  skabe	  feltundersøgelser	  i	  den	  virtuelle	  
verden,	  lig	  feltundersøgelser	  i	  den	  virkelige	  
verden.	  Hvor	  man	  i	  den	  virkelige	  verden	  kun	  
kan	  foretage	  én	  observation	  og	  måling	  i	  en	  
nærliggende	  sø	  i	  løbet	  af	  et	  år,	  kan	  man	  i	  Bee-‐
wize	  foretage	  observationer	  og	  målinger	  
mange	  gange	  om	  året,	  da	  spillet	  konstruerer	  
resultaterne	  for	  en.	  Dette	  giver	  en	  mere	  
komplet	  dataindsamling,	  ligesom	  det	  ville	  
være	  tilfældet	  i	  den	  virkelige	  verden,	  hvis	  der	  
var	  økonomi	  og	  tid	  til	  det.	  Spøgsmålet	  er,	  om	  
man	  kan	  overføre	  den	  virtuelle	  verden	  til	  den	  
virkelige	  eller	  om	  der	  opstår	  en	  
parallelindlæring?	  Eftersom	  den	  virtuelle	  
verden	  opbygges	  som	  en	  kopi	  af	  den	  
realistiske,	  er	  hensigten,	  at	  den	  virtuelle	  
verden	  kan	  kobles	  til	  den	  virkelige	  verden	  og	  
vise	  biologiske	  processer,	  som	  ikke	  er	  synlige	  i	  
den	  virkelige	  verden.	  For	  eksempel	  kan	  
proteinsyntesen	  synliggøres	  i	  en	  virtuel	  
verden.	  Jævnfør	  Paludan	  vil	  der	  altid	  være	  en	  
risiko	  for	  en	  parallelindlæring,	  men	  dette	  vil	  
også	  være	  tilfældet	  ved	  traditionel	  
undervisning.	  Når	  læringen	  sker	  igennem	  leg	  
og	  integration,	  er	  det	  dog	  sandsynligt,	  at	  
risikoen	  for	  parallelindlæring	  er	  mindre	  i	  
DGBL.	  

Digital	  game-‐based	  learning	  er	  et	  hot	  emne.	  Et	  
hot	  emne,	  som	  er	  kommet	  for	  at	  blive.	  Et	  hot	  
emne,	  som	  skal	  resultere	  i	  HOT	  tænkning.	  
Men	  også	  et	  emne,	  som	  er	  svært	  at	  
anskueliggøre.	  For	  modsat	  biologi	  kan	  der	  ikke	  
ændres	  på	  variabler	  og	  konkluderes	  på	  det	  
kognitive	  udbytte.	  Man	  kan	  lave	  nok	  så	  
geniale	  læringsspil,	  der	  fordrer	  HOT	  tænkning,	  
men	  hvis	  ikke	  spillets	  virtuelle	  miljø	  er	  
komplekst	  nok,	  og	  hvis	  ikke	  spillet	  motiverer	  
eleverne	  til	  at	  lægge	  liv	  og	  sjæl	  i	  det,	  er	  det	  
game	  over.	  	  
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6.2	  Gamle	  læringsteorier	  og	  moderne	  medier	  

De	  gamle	  etablerede	  opfattelser	  af	  læring	  
danner	  i	  dag	  fundament	  for	  store	  dele	  af	  
undervisningsverdenen,	  men	  når	  det	  handler	  
om	  udvikling	  af	  et	  computerspil	  og	  læring	  i	  en	  
anden	  kontekst	  end	  en	  traditionel	  
undervisningssituation,	  hvordan	  kan	  disse	  
læringsteorier	  da	  overføres	  til	  det	  moderne	  
medie?	  

Keiding	  et	  al.	  (2003)	  skelner	  mellem	  
læringsspil	  som	  træningsprogrammer	  eller	  
som	  udforskende	  programmer.	  I	  
træningsprogrammerne	  vil	  spilleren	  træne	  en	  
bestemt	  færdighed,	  fx	  lære	  at	  håndtere	  et	  
redskab	  eller	  huske	  en	  mængde	  paratviden,	  
og	  feedback	  gives	  i	  form	  af	  en	  bedømmelse	  
med	  ’rigtigt’	  eller	  ’forkert’.	  Nogle	  avancerede	  
træningsprogrammer	  vil	  have	  en	  
hjælpefunktion,	  der	  leder	  eleven	  frem	  mod	  en	  
rigtig	  besvarelse,	  såfremt	  det	  første	  svar	  er	  
forkert.	  Keiding	  et	  al.	  (2003)	  stiller	  
spørgsmålstegn	  ved,	  om	  træningsprogrammer	  
kan	  bruges	  til	  mere	  kompleks	  læring	  (High	  
Order	  Thinking),	  da	  en	  nuanceret	  feedback	  på	  
en	  kompliceret	  opgaveløsning	  kræver	  indblik	  i	  
elevens	  bagvedliggende	  refleksioner.	  Netop	  
feedback	  er	  uundværligt	  i	  udviklingen	  af	  ny	  
erkendelse,	  mener	  Kolb	  (1984).	  Det	  er	  dog	  
værd	  at	  bemærke,	  at	  Keiding	  et	  al.	  fremsatte	  
sin	  kritik	  i	  år	  2003.	  Udviklingen	  går	  stærkt	  på	  
IT-‐området,	  og	  med	  avanceret	  teknik	  baseret	  
på	  algoritmer,	  der	  monitorerer	  elevens	  fejl-‐
svar	  og	  sammenligner	  med	  svartiden	  og	  
tidligere	  afgivne	  svar,	  er	  det	  sandsynligvis	  
muligt	  for	  den	  erfarne	  programmør,	  at	  
programmere	  spillet	  til	  give	  en	  nuanceret	  
feedback,	  der	  tilnærmer	  sig	  årsagen	  til	  det	  
fejlbehæftede	  svar.	  Hvis	  svaret	  faldt	  prompte,	  
kan	  svartiden	  give	  en	  idé	  om,	  at	  eleven	  
sandsynligvis	  ikke	  har	  reflekteret	  over	  
problemstillingen.	  Dette	  kan	  skyldes	  en	  tvivl	  
på	  egne	  evner,	  og	  dermed	  kan	  programmet	  i	  
anden	  omgang	  bidrage	  med	  hjælp	  ud	  fra	  
socialkonstruktivistiske	  principper.	  

Udforskende	  programmer	  giver	  eleverne	  
mulighed	  for	  at	  udforske	  og	  eksperimentere	  
indenfor	  et	  afgrænset	  fagligt	  emne	  (Keiding	  et	  
al.,	  2003).	  Deres	  primære	  funktion	  er	  at	  
visualisere	  komplekse	  sammenhænge,	  hvor	  
eleven	  får	  mulighed	  for	  at	  ændre	  i	  et	  eller	  
flere	  elementer,	  der	  påvirker	  helheden.	  
Dermed	  har	  eleven	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  
variabler	  og	  observere	  enkle	  kausaliteter:	  
”Hvis	  jeg	  gør	  sådan,	  så...	  Men	  hvis	  jeg	  i	  stedet	  
gør	  sådan,	  så...”.	  Keiding	  et	  al.	  (2003)	  mener,	  
at	  de	  udforskende	  programmer	  altså	  kun	  kan	  
anvendes	  i	  undervisningssituationer,	  hvor	  
opgaven	  ikke	  er	  rettet	  mod	  et	  bestemt	  svar	  
eller	  en	  bestemt	  færdighed,	  som	  
træningsprogrammerne,	  men	  i	  stedet	  går	  ud	  
på	  at	  udforske	  relationen	  mellem	  flere	  
sammenhængende	  variabler.	  Jævnfør	  
foregående	  beskrivelse	  burde	  udforskende	  
programmer	  altså	  føre	  til	  High	  Order	  Thinking.	  
Dette	  ville	  dog	  imidlertid	  kræve,	  at	  eleven	  har	  
et	  formål	  med	  undersøgelsen,	  og	  Keiding	  et	  
al.’s	  formål	  om	  fri	  undersøgelse,	  er	  ikke	  
støttende	  for	  motivationen,	  medmindre	  
eleven	  allerede	  har	  forudgående	  interesse	  i	  
emnet.	  Hvis	  eleven	  derfor	  ikke	  reflekterer	  
over	  variablerne,	  vil	  det	  altså	  kun	  give	  Low	  
Order	  Thinking	  eller	  i	  værste	  fald	  slet	  ingen.	  
Der	  bør	  altså	  være	  en	  motivationsfaktor	  
indbygget	  i	  spillet.	  Enten	  i	  form	  at	  et	  mål	  med	  
undersøgelsen,	  eller	  i	  form	  af	  den	  udbredte	  
Token	  Economy,	  som	  knytter	  sig	  til	  
behavioristisk	  læringsteori	  (bl.a.	  Illeris,	  2006).	  

Om	  Token	  Economy	  vil	  være	  en	  god	  løsning,	  
er	  også	  til	  diskussion.	  Argumenterne	  for	  Token	  
Economy	  er,	  at	  computerspillere	  er	  vænnede	  
til	  at	  modtage	  point	  i	  computerspil.	  Hvis	  
pointene	  dermed	  udelades,	  vil	  motivationen	  
udeblive	  (baseret	  på	  Andersen,	  1998).	  
Omvendt	  er	  spillerne	  måske	  blevet	  for	  vante	  
med	  pointbaserede	  belønninger,	  så	  der	  opstår	  
en	  svækkelse	  af	  motivationen	  i	  forhold	  til	  at	  
opnå	  point.	  En	  løsning	  på	  denne	  diskussion	  
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Figur 4 Gamescreen fra Crystal Island: Outbreak. Eleven ser 
spilverdenen i førsteperson og bevæger sig frit i 
spilverdenen. Interaktion og dialog er begrænset til få 
valgmuligheder. 
	  

kan	  være,	  at	  gøre	  Bee-‐wize	  til	  et	  socialt	  spil.	  
Dermed	  opstår	  muligheden	  for	  at	  konkurrere	  
mod	  andre	  ligesindede,	  hvilket	  
gymnasielærerne	  i	  vores	  undersøgelse	  
bekræfter,	  er	  en	  god	  motivation	  for	  
gymnasieelever.	  Mulighed	  for	  at	  opnå	  social	  
status	  i	  spillet,	  vil	  altså	  drive	  elevernes	  lyst	  til	  
engagere	  sig	  i	  Bee-‐wize.	  

Keiding	  et	  al.	  (2003)	  taler	  om	  forskellige	  
muligheder	  for	  et	  computerspil	  for	  at	  give	  
feedback;	  en	  af	  disse	  muligheder	  er	  baseret	  på	  
feedback	  på	  selve	  håndteringen	  af	  spillet,	  når	  
funktioner	  ikke	  virker	  som	  forventet	  eller	  hvis	  
spilleren	  kommer	  til	  at	  give	  et	  input,	  som	  
spillet	  ikke	  kan	  håndtere.	  Jvf.	  Kolbs	  
erfaringsbaserede	  læring	  bør	  feedback	  dog	  
være	  rettet	  mod	  elevens	  handlinger	  og	  
afprøvning	  af	  hypoteser	  for	  at	  føre	  til	  ny	  
erkendelse.	  For	  derfor	  at	  undgå	  at	  spillet	  giver	  
feedback	  på	  spillerens	  håndtering	  af	  spillet,	  
bør	  brugerfladen	  og	  handlemuligheder	  være	  

intuitive	  og	  ukomplicerede,	  så	  spilleren	  ikke	  
uforvarende	  kommer	  til	  at	  give	  forkerte	  
instrukser	  og	  dermed	  får	  negativ	  feedback	  på	  
sin	  håndtering.	  Spilleren	  skal	  igennem	  spillets	  
spilrelaterede	  feedback	  selv	  erfare,	  hvornår	  
vedkommendes	  hypoteser	  og	  teorier	  ikke	  
virker,	  i	  form	  at	  udeblevet	  pointudbytte.	  Hvis	  
eleven	  eksempelvis	  har	  en	  hypotese	  om,	  at	  
bistadet	  vil	  få	  nemmere	  honning	  hvis	  det	  i	  
foråret	  blev	  flyttet	  til	  en	  blomstermark	  frem	  
for	  at	  forblive	  nær	  en	  mark	  med	  græssende	  
kvæg,	  vil	  eleven	  få	  positiv	  feedback	  på	  sin	  
hypotese,	  når	  bierne	  pludselig	  hjembringer	  
mere	  pollen	  end	  før.	  Når	  eleven	  erfarer,	  at	  en	  
af	  elevens	  egne	  teorier	  ikke	  passer,	  vil	  
vedkommende	  på	  baggrund	  af	  de	  nye	  
erfaringer	  danne	  nye	  teorier,	  som	  bliver	  
bekræftet	  eller	  forkastet,	  når	  computeren	  
generer	  feedback.	  Computeren	  søger	  derfor	  
for	  at	  vedligeholde	  den	  balance,	  som	  Kolb	  
finder	  essentiel,	  hvor	  hvert	  input	  får	  feedback.

6.3	  To	  eksempler	  på	  læringsbaserede	  computerspil	  	  

Crystal	  Island:	  Outbreak	  og	  Zoo	  Tycoon	  er	  to	  
eksempler	  på	  læringsspil.	  I	  deres	  udformning	  
har	  de	  dog	  vidt	  forskellig	  tilgang	  til,	  hvordan	  
spilleren	  lærer	  undervejs	  i	  spillet,	  hvilket	  hver	  
for	  sig	  har	  nogle	  fordele	  og	  ulemper.	  Vi	  vil	  i	  
dette	  afsnit	  redegøre	  for	  disse	  to	  eksempler	  
på	  læringsbaserede	  computerspil,	  og	  
diskutere	  deres	  forcer	  og	  begrænsninger.	  
Dette	  vil	  bidrage	  til	  en	  større	  forståelse	  for,	  
hvordan	  Bee-‐wize	  kan	  udformes	  på	  baggrund	  
af	  de	  anvendte	  læringsteorier.	  

Crystal	  Island:	  Outbreak	  bygger	  på	  en	  historie	  
om	  en	  uidentificeret	  sygdom,	  hvor	  eleven	  skal	  
finde	  kilden	  til	  smitte	  ved	  at	  opnå	  viden	  om	  
mikrobiologi.	  Spilleren	  ser	  hele	  spilverdenen	  i	  
førsteperson.	  Man	  har	  mulighed	  for	  at	  
manipulere	  objekter	  og	  interagere	  med	  
personerne.	  Som	  en	  del	  af	  elevens	  research	  
udspørger	  eleven	  blandt	  andre	  en	  person	  om,	  
hvilke	  fødevarer	  de	  syge	  har	  indtaget	  før	  
infektionen.	  Også	  virtuelle	  forskere	  udspørges,	  
og	  eleven	  må	  studere	  posters	  omkring	  

patogener.	  Strategien	  i	  spillet	  er	  styret	  i	  form	  
af	  begrænsede	  interaktionsmuligheder.	  Eleven	  
må	  gå	  systematisk	  til	  værks	  for	  at	  få	  
indskrænket	  mulighederne,	  så	  den	  helt	  rette	  
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sygdomskilde	  kan	  blive	  identificeret.	  En	  
sygeplejer	  giver	  løbende	  feedback	  på	  det,	  
eleven	  har	  fundet	  ud	  af,	  så	  fejl	  kan	  blive	  
rettet.	  Interaktion	  med	  figurerne	  giver	  eleven	  
information	  til	  at	  løse	  mysteriet.	  
Informationen	  kan	  både	  være	  omkring	  
hændelser,	  der	  gik	  forud	  for	  smitten	  (figur	  6),	  
eller	  det	  kan	  være	  generel	  information	  om	  
mikrobiologi.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

I	  Zoo	  Tycoon	  er	  der	  intet	  narrativ	  som	  i	  Crystal	  

Island:	  Outbreak,	  og	  spillet	  er	  ikke	  et	  
undervisningsmateriale	  som	  Crystal	  Island,	  men	  
læringspotentialet	  er	  stadig	  intakt.	  Synsvinklen	  er	  

en	  dynamisk	  tredjeperson,	  der	  kan	  navigere	  rundt	  
på	  en	  plan	  flade.	  Spilleren	  kan	  klikke	  sig	  ind	  på	  
enkeltdele	  i	  spillet	  og	  læse	  informationer	  om	  

objekterne.	  I	  salgsboderne	  kan	  priserne	  justeres,	  
og	  hos	  dyrene	  kan	  spilleren	  læse	  om	  habitat	  og	  
adfærd,	  altså	  i	  begge	  tilfælde	  informationer,	  som	  

spilleren	  kan	  bruge	  til	  at	  opnå	  større	  indtjening	  og	  
højere	  tilfredshed	  hos	  gæster	  og	  dyr.	  Hvis	  der	  

kommer	  for	  mange	  gæster,	  bliver	  dyrene	  
stressede,	  og	  hvis	  dyrene	  er	  stressede	  bliver	  
gæsterne	  utilfredse.	  Der	  er	  ikke	  noget	  egentlig	  mål	  

andet	  end	  at	  skaffe	  penge	  til	  at	  forbedre	  zoo’en.	  
Derudover	  er	  der	  en	  række	  hæderspriser	  
indbygget,	  som	  spilleren	  kan	  opnå,	  hvis	  

eksempelvis	  truede	  dyr	  formerer	  sig.	  Spilleren	  
vurderer	  og	  fastsætter	  selv	  fordelingen	  af	  dyr	  og	  
menneskeaktiviteter,	  priser,	  antal	  ansatte	  og	  om	  

der	  skal	  bruges	  penge	  på	  forskning	  indenfor	  
berigelse	  og	  nye	  dyrearter.	  Dermed	  er	  strategien	  
helt	  op	  til	  spilleren,	  og	  ikke	  som	  i	  Crystal	  Island	  

defineret	  af	  rammesætningen.

	  

	  

	  

	  

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Figur 5 Eleven bruger laboratorieudstyr til at teste sine 
hypoteser. Resultaterne noteres ind i en digital notesbog.  

	  

Figur 6 Undervejs i spillet bliver eleven ”ringet op” af en 
sygeplejer, som stiller spørgsmål til det, eleven har lært. 
Eleven afgiver sit svar ved multiple-choice. 
	  

Figur 7 Gamescreen fra Zoo Tycoon. Spilleren har en 
dynamisk 3. personssynsvinkel og kan navigere rundt på 
en plan spilleflade. Ved at klikke på objekterne dukker 
information op, som kan bruges til at optimere sin egen 
spilindsats. 
	  



Crystal	  Island	  lægger	  sig	  meget	  op	  ad	  den	  
socialkonstruktivistiske	  læringsfilosofi	  om,	  at	  
eleven	  med	  støtte	  vil	  kunne	  opnå	  større	  viden	  
end	  vedkommende	  ville	  uden	  støtte	  indenfor	  
zonen	  for	  nærmeste	  udvikling.	  Zoo	  Tycoon	  
bygger	  derimod	  primært	  på	  en	  
erfaringsbaseret	  læringstilgang,	  hvor	  spilleren	  
gennem	  afprøvning	  af	  egne	  stategier	  vil	  indse,	  
hvordan	  de	  forskellige	  handlinger	  påvirker	  
udbyttet	  og	  på	  den	  baggrund	  opnå	  en	  større	  
forståelse	  for	  tingenes	  sammenhænge.	  	  

Crystal	  Islands	  begrænsninger	  ligger	  dog	  i,	  at	  
computerens	  vurdering	  af,	  hvor	  meget	  hjælp	  
spilleren	  behøver,	  er	  meget	  simpel:	  Den	  er	  
forudprogrammeret	  og	  ikke	  individuel	  for	  hver	  
enkelt	  spiller,	  og	  derfor	  er	  den	  feedback	  
eleven	  får	  i	  form	  af	  støtte	  ikke	  nuanceret.	  Alle	  
får	  samme	  hjælp	  i	  form	  af	  indbyggede	  
instrukser	  og	  trin-‐for-‐trin-‐systematik,	  og	  
dermed	  indskrænkes	  den	  individuelle	  
udforskning	  af	  spillets	  muligheder.	  I	  Zoo	  
Tycoon	  er	  læreprocessen	  styret	  af	  spilleren	  
selv,	  idet	  succes	  afhænger	  af	  spillerens	  viden	  
om	  dyrenes	  præferencer	  og	  gæsternes	  ønsker.	  
Denne	  viden	  er	  tilgængelig	  i	  spillet,	  men	  
spilleren	  kan	  også	  forsøge	  sig	  frem	  via	  trial-‐
and-‐error.	  Dermed	  er	  læringen	  ikke	  
effektiviseret.	  

Når	  Kolb	  (1984)	  taler	  om	  læring	  som	  en	  
erkendelsesudviklende	  proces	  baseret	  på	  
subjektive	  erfaringer,	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  
computerspillet	  støtter	  eleven	  i	  at	  gøre	  egne	  
erfaringer.	  Hvis	  mulighederne	  er	  begrænsede	  
til	  få	  spilkommandoer,	  som	  når	  spilleren	  af	  
Crystal	  Island	  skal	  udspørge	  virtuelle	  personer	  
i	  spillet,	  er	  rammesætningen	  sat	  til	  en	  
prædefineret	  og	  retningsbestemt	  handling;	  
Eleven	  kan	  ikke	  frit	  udforske	  verdenen	  og	  gøre	  
sine	  egne	  erfaringer	  uafhængigt	  af	  spillets	  
formål.	  Crystal	  Island	  stræber	  efter	  at	  være	  et	  
udforskende	  program,	  men	  i	  kraft	  af	  sin	  ufrie	  
tilgang	  til	  undersøgelserne,	  forbliver	  det	  et	  
træningsprogram,	  om	  end	  af	  mere	  avanceret	  
karakter.	  Bee-‐wize	  bør	  i	  stil	  med	  Zoo	  Tycoon	  
have	  en	  strategidel,	  hvor	  narrativet	  ikke	  er	  

givet	  og	  hvor	  bevægelse	  rundt	  i	  spilverdenen	  
dermed	  er	  fri.	  Derved	  er	  der	  grundlag	  for	  en	  
konstruktivistisk	  læring,	  hvor	  elevens	  nye	  
opdagelser	  konstrueres	  ud	  fra	  egne	  
opdagelser	  og	  assimileres	  ved	  integration	  i	  
elevens	  eksisterende	  virkelighedsopfattelse.	  
Styrken	  af	  læringen	  er	  stærkere	  ved	  
integration	  (Kolb,	  1984),	  men	  en	  
konstruktivistisk	  læringstilgang	  synes	  mindre	  
effektiv	  end	  traditionel	  undervisning,	  og	  dette	  
kan	  blive	  et	  problem,	  da	  underviserne	  i	  
gymnasierne	  melder	  om	  et	  tidsmæssigt	  pres	  
(jævnfør	  interviews	  og	  
spørgeskemaundersøgelse).	  	  

Et	  læringsspil	  som	  Bee-‐wize	  behøver	  ikke	  være	  
enten	  socialkonstruktivistisk	  som	  Crystal	  
Island,	  eller	  erfaringsbaseret	  som	  Zoo	  Tycoon.	  
Hvis	  vi	  kan	  tage	  de	  bedste	  elementer	  fra	  
begge	  spil,	  kan	  vi	  skabe	  en	  effektiviseret	  
konstruktivistisk	  læring,	  der	  ikke	  hæmmes	  af	  
en	  statisk	  spilramme.	  Ved	  at	  skabe	  et	  
dynamisk	  univers	  med	  et	  3.	  persons	  
perspektiv	  som	  Zoo	  Tycoon,	  og	  tilmed	  
implementere	  delelementer	  bestående	  af	  
læringsaktiviteter	  med	  en	  statisk	  3.	  persons	  
synsvinkel,	  hvor	  handlemulighederne	  er	  
indskrænkede	  (som	  enkeltelementer	  fra	  
Crystal	  Island,	  fx	  figur	  5	  og	  6),	  lægges	  
strategien	  helt	  i	  spillerens	  hænder.	  Dermed	  
skabes	  helhedsforståelsen	  igennem	  den	  Zoo	  
Tycoon-‐inspirerede	  udenomsverden,	  mens	  
læringen	  stadig	  er	  effektiv	  i	  form	  af	  de	  
indbyggede	  læringsaktiviteter.	  

Hvor	  motivationen	  i	  Crystal	  Island	  drives	  af	  et	  
ønske	  om	  at	  løse	  gåden	  om	  smittekilden,	  er	  
motivationen	  i	  Zoo	  Tycoon	  implicit	  ved	  et	  
Token	  Economy-‐baseret	  belønningssystem	  i	  
form	  af	  kapital	  til	  udvidelse	  af	  zoo’en.	  Bee-‐
wize	  bør	  også	  benytte	  Token	  Economy	  i	  form	  
af	  honningpoint	  til	  at	  udvide	  bistadet,	  men	  
samtidig	  udnytter	  Bee-‐wize	  mulighederne	  for	  
at	  gøre	  spillet	  social,	  hvor	  konkurrence	  om	  at	  
få	  flest	  point	  og	  dermed	  opnå	  en	  høj	  placering	  
i	  et	  nationalt	  rankingssystem,	  vil	  bidrage	  til	  
motivationen	  for	  den	  enkelte	  elev.	  
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7	  Forslag	  til	  Bee-wize	  	  
I	  dette	  afsnit	  konkretiseres	  hvordan	  læringsaktiviteter	  til	  Bee-‐wize	  kan	  udformes.	  En	  model	  
udformes	  på	  baggrund	  pædagogiske	  teorier,	  som	  er	  præsenteret	  i	  teoriafsnittet,	  Blooms	  
taksonomi	  samt	  forskellige	  arbejdsmetoder,	  og	  ud	  fra	  denne	  model	  udvikles	  fem	  
læringsaktiviteter.	  Da	  læringsaktiviteterne	  imidlertid	  primært	  kan	  give	  Low	  Order	  Thinking,	  som	  
beskrevet	  i	  diskussionen,	  foreslår	  vi	  altså	  at	  spillet	  udstyres	  med	  et	  realistisk	  udenomsunivers,	  
der	  fordrer	  High	  Order	  Thinking	  gennem	  konstruktivistiske	  og	  erfaringsbaserede	  læringsteorier.	  

7.1	  Udenomsunivers	  

Forståelse	  for	  økosystemet	  

Udenomsuniverset	  skal	  støtte	  en	  forståelse	  
for	  økosystemet	  generelt.	  Med	  indbyggede	  
muligheder	  for	  at	  regulere	  biotiske	  og	  
abiotiske	  variabler,	  som	  findes	  i	  forskellige	  
habitater,	  kan	  eleven	  gøre	  sine	  egne	  
erfaringer;	  De	  kan	  for	  eksempel	  flytte	  bikuben	  
til	  et	  sted	  med	  mere	  fordelagtig	  
jordbundstype,	  eller	  de	  kan	  fælde	  nogle	  træer	  
for	  at	  skabe	  mere	  lys	  til	  bevoksningen,	  

herunder	  til	  de	  blomsterbærende	  planter.	  Der	  
vil	  altså	  være	  en	  lang	  række	  iboende	  
egenskaber	  i	  spillet,	  som	  påvirker	  bikuben,	  
afhængigt	  af	  de	  omgivende	  habitater,	  
påvirkning	  af	  landbrug,	  årstidernes	  skiften,	  
mm.	  Alle	  disse	  ting	  vil	  skærpe	  spillerens	  
opmærksomhed	  på,	  hvordan	  
udenomsfaktorer	  påvirker	  spillet	  og	  hvordan	  
den	  viden	  kan	  bruges	  til	  at	  få	  større	  udbytte.	  

Bearbejdning	  af	  data	  

Økosystemet	  indeholder	  mange	  muligheder	  
for	  at	  træne	  eleverne	  i	  at	  lave	  enkle	  
eksperimenter.	  Eksempelvis	  kan	  de	  foretager	  
målinger	  på	  kvælstof-‐	  og	  fosfatindholdet	  i	  
jorden	  og	  i	  søer.	  Eleverne	  må	  foretage	  
udregninger	  på	  de	  målte	  tal,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  
om	  kvælstof	  eller	  fosfat	  er	  i	  underskud	  eller	  
overskud,	  og	  på	  baggrund	  af	  tallene	  er	  det	  op	  
til	  spilleren	  at	  ændre	  på	  parameteren	  
’tilgængelighed	  af	  kvælstof’	  eller	  
’tilgængelighed	  af	  fosfat’.	  Dette	  kan	  ske	  ved	  at	  
sende	  besked	  til	  en	  virtuel	  landmand	  i	  spillet	  

om	  at	  gøde	  sine	  marker	  med	  kunstgødning,	  
når	  N	  og	  P	  er	  begrænsende	  faktorer	  for	  
plantevæksten,	  eller	  spilleren	  kan	  bede	  ham	  
om	  at	  stoppe	  sin	  udledning	  af	  næringsstoffer,	  
når	  N	  og	  P	  er	  i	  overflod.	  Når	  spilleren	  løser	  
opgaven	  korrekt,	  vil	  udbyttet	  af	  honning	  stige,	  
fordi	  der	  er	  bedre	  balance.	  Eleven	  belønnes	  
altså	  for	  at	  foretage	  den	  korrekte	  handling.	  
Hvis	  eleven	  vælger	  den	  forkerte	  handling	  eller	  
ignorer	  problemet	  med	  kvælstof	  og	  fosfat,	  vil	  
vedkommende	  erfare	  konsekvensen	  i	  form	  af	  
faldende	  udbytte.
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7.2	  Læringsaktiviteter	  

Læringsaktiviteterne	  er	  mindre	  spilelementer,	  
som	  spilleren	  møder	  i	  sin	  udforskning	  af	  
universet.	  Til	  hjælp	  til	  udvikling	  af	  
læringsaktiviteter	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  en	  
model.	  Modellen	  tager	  udgangspunkt	  i	  Blooms	  
taksonomi	  og	  benytter	  elementer	  fra	  bogen	  
Metoder	  i	  Naturfag	  –	  en	  antologi	  (Tougaard	  &	  
Kofod,	  2009)	  omkring	  forskellige	  måder	  at	  
lære	  aktivt	  på.	  Bogen	  skelner	  mellem	  fem	  
forskellige	  undersøgelsesmetoder:	  
Observation,	  Prøv-‐dig-‐frem,	  Modeller,	  
Eksperiment	  og	  Søg-‐læs-‐spørg.	  Metoderne	  
står	  sjældent	  alene,	  men	  griber	  ind	  over	  
hinanden.	  De	  forskellige	  metoder	  skal	  alle	  
forklare	  det	  samme	  indhold,	  for	  eksempel	  
kvælstofkredsløbet,	  men	  på	  forskellige	  måder	  
og	  på	  forskellige	  niveauer	  i	  Blooms	  taksonomi.	  
Til	  hvert	  emne	  udvikles	  læringsaktiviteter	  til	  
alle	  niveauer	  i	  Blooms	  taksonomi.	  Desuden	  
skal	  hvert	  emne	  opfylde	  effektmål,	  både	  
kortsigtede	  og	  langsigtede	  mål	  (Tougaard	  et	  

al.,	  2008).	  Indholdet	  defineres	  ud	  fra	  det	  
almene	  gymnasiums	  kernestof.	  Modellen	  har	  
en	  dobbeltpil	  mellem	  vidensniveau	  og	  
indhold,	  fordi	  de	  vekselvirker;	  Indholdet	  af	  
læringsaktiviteten	  afhænger	  af	  
kompetenceniveauet,	  og	  kompetenceniveauet	  
afhænger	  af	  indholdet.	  Vidensniveauet	  
fortæller	  hvilket	  formål	  og	  effekt	  vi	  kan	  
opstille,	  både	  kortsigtet	  og	  langsigtet.	  Når	  alt	  
dette	  er	  defineret,	  kan	  de	  forskellige	  
læringsmetoder	  vælges	  frit	  for	  at	  udvikle	  
læringsaktiviteten.	  I	  udviklingen	  af	  hver	  
aktivitet	  indtænker	  vi,	  at	  aktiviteten	  skal	  være	  
motiverende,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  aktiv	  
bearbejdning	  af	  stoffet,	  og	  at	  det	  skal	  være	  
muligt	  at	  evaluere,	  så	  lærerne	  kan	  sikre	  at	  
eleverne	  opfylder	  fagmålene.	  Endeligt	  skal	  
hele	  læringsaktiviteten	  være	  simpel	  og	  
intuitivt	  at	  gå	  til,	  så	  man	  ved	  hvad	  man	  skal	  
gøre	  og	  så	  der	  ikke	  sker	  fejlindlæring.	  	  

	  

	  

Figur 8 Model baseret på læringsteorier og med udgangspunkt i lærernes krav og ønsker. 
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1.	  Kvælstof	  –	  til	  hvad?	  

Kernestof:	  Økologi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  økosystem	  og	  med	  fokus	  på	  forskellige	  organismers	  

tilpasninger	  og	  deres	  livsytringer,	  herunder	  fotosyntese	  og	  respiration	  
Vidensniveau:	  Syntese	  
Faglige	  mål:	  Analysere	  figurer	  og	  data	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  relevante	  forklaringsmodeller,	  	  

Indhold:	  Kvælstofkredsløbet	  
Formål/effekt:	  	  

Kortsigtet	  mål:	  At	  kunne	  angive	  hvad	  kvælstof	  bruges	  til	  i	  planten	  

Langsigtet	  mål:	  At	  kunne	  angive	  hvad	  kvælstof	  bruges	  til	  i	  andre	  organismer	  (bakterier	  og	  dyr)	  
Motivation:	  Honning-‐point	  (evt.	  battle)	  
Arbejdsmetode:	  Modeller	  

	  
Idé:	  Nitrogen	  optages	  af	  planten	  fra	  jorden	  ved	  absorption	  igennem	  deres	  rødder.	  Nitrogen	  har	  formen	  
NO3

-‐	  eller	  NH4
+.	  Hvis	  nitrat	  absorberes,	  omdannes	  det	  først	  til	  nitrit	  (NO2

-‐)	  og	  derefter	  til	  ammonium.	  

Eleverne	  skal	  angive	  hvordan	  N	  bruges	  i	  planten,	  såsom	  aminosyrer	  (til	  proteiner),	  nukleinsyrer	  (til	  DNA)	  

og	  klorofyl	  (mens	  det	  ikke	  indgår	  i	  fx	  glukose/kulhydrat).	  Elementerne	  præsenteres	  for	  eleven	  én	  ad	  
gangen	  i	  form	  af	  en	  tegning	  og	  et	  navn	  (fx	  tegning	  af	  pollen	  og	  ordet	  ’Pollen’	  skrevet),	  hvor	  eleven	  så	  for	  
hvert	  element	  skal	  angive	  om	  denne	  indeholder	  nitrogen.	  Nogle	  gange	  er	  det	  åbenlyst,	  fx	  en	  aminosyre,	  

mens	  det	  nogle	  gange	  er	  indirekte,	  fx	  pollen	  som	  (skjult)	  indeholder	  DNA	  og	  proteiner.	  Nogle	  elementer	  
kan	  også	  blive	  præsenteret	  ved	  deres	  strukturformel	  (såsom	  glukose/kulhydrat	  eller	  en	  aminosyre).	  Her	  
er	  eleven	  hjulpet	  af,	  at	  de	  kemiske	  symboler	  bliver	  angivet	  i	  formlen,	  så	  de	  kan	  nøjes	  med	  at	  ”scanne”	  

formlen	  for	  om	  den	  indeholder	  N.	  Hvis	  eleven	  svarer	  rigtigt	  på	  et	  vist	  antal	  elementer,	  kan	  der	  være	  
mulighed	  for	  ”bonus-‐honning”;	  her	  skal	  eleven	  angive	  hvad	  en	  af	  de	  før	  viste	  strukturformler	  viser	  (fx	  

vises	  strukturformlen	  af	  en	  aminosyre,	  men	  nu	  skal	  eleven	  selv	  angive	  at	  det	  er	  en	  aminosyre	  og	  ikke	  fx	  
glukose).	  

Det	  kræver	  et	  vist	  ræsonnement,	  at	  kunne	  angive	  hvor	  kvælstof	  findes	  skjult.	  Aktiviteten	  bevæger	  sig	  på	  
et	  synteseniveau	  på	  Blooms	  taksonomi,	  i	  kraft	  af,	  at	  honningpoint	  og	  mulighed	  for	  bonus-‐honning,	  vil	  

være	  motivationsfaktor	  for,	  at	  foretage	  de	  ønskede	  refleksioner,	  der	  kræves	  på	  et	  synteseniveau.	  
Desuden	  vil	  muligheden	  for	  bonus-‐honning	  udfordre	  de	  elever	  der	  fandt	  første	  del	  let.	  Alligevel	  skaber	  
denne	  læringsaktivitet	  ikke	  HOT,	  der	  kræves	  en	  sammenhæng	  med	  det	  omgivende	  virtuelle	  univers	  for	  

at	  eleverne	  opnår	  HOT.	  	  
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2.	  Plantens	  opbygning	  

Kernestof:	  Økologi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  økosystem	  og	  med	  fokus	  på	  forskellige	  organismers	  
tilpasninger	  og	  deres	  livsytringer,	  herunder	  fotosyntese	  og	  respiration	  
Vidensniveau:	  Viden	  

Faglige	  mål:	  Analysere	  figurer	  og	  data	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  relevante	  forklaringsmodeller	  
Indhold:	  Kvælstofkredsløbet	  
Formål/effekt:	  	  

Kortsigtet	  mål:	  Kunne	  redegøre	  for	  plantens	  opbygning	  og	  forskellige	  plantedeles	  funktioner	  
Langsigtet	  mål:	  I	  felten	  at	  kunne	  redegøre	  for	  forskellige	  planters	  opbygning	  og	  plantedelenes	  
forskellige	  funktioner.	  

Motivation:	  Honning-‐point	  (evt.	  battle)	  
Arbejdsmetode:	  Modeller	  
	  

Idé:	  Når	  eleven	  beder	  bien	  flyve	  til	  en	  plante	  for	  at	  hente	  pollen,	  lander	  bien	  ved	  plantens	  
”fod”.	  Derefter	  begynder	  bien	  at	  kravle	  op	  af	  planten.	  Først	  kravler	  den	  op	  ad	  stænglen,	  så	  
passerer	  den	  et	  par	  blade,	  dernæst	  kronblade,	  støvfang	  mm.	  For	  hver	  plantedel	  stopper	  bien	  op	  
og	  eleven	  skal	  nu	  ud	  fra	  en	  række	  muligheder	  angive	  hvilken	  plantedel,	  der	  er	  tale	  om	  og	  
hvilken	  funktion	  plantedelen	  har	  for	  planten.	  Hver	  gang	  bien	  stopper,	  animeres	  modellen	  på	  
anden	  vis:	  Fx	  stænglen	  ”optager	  vand”	  (animation	  af	  hvordan	  der	  løber	  vand	  inde	  i	  stænglens	  
ved),	  ved	  bladende	  optages	  CO2	  osv.	  som	  fungerer	  dels	  som	  hjælp	  og	  dels	  som	  test	  af	  elevens	  
forståelse	  for	  modellen.	  Kun	  den	  helt	  rigtige	  kombination	  af	  1)	  plantedel	  og	  2)	  funktion	  vil	  få	  
bien	  til	  at	  kravle	  højere	  op	  ad	  planten.	  Når	  eleven	  til	  sidst	  får	  angivet	  at	  støvdragerne	  danner	  
pollen,	  får	  eleven	  honningpoint.	  Planterne	  vil	  være	  forskellige	  hver	  gang	  i	  udseende	  og	  form,	  så	  
eleverne	  får	  øjnene	  op	  for	  at	  planter	  ser	  forskellige	  ud,	  men	  grundlæggende	  har	  ens	  funktioner.	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  eleverne	  ikke	  bliver	  bedt	  om	  at	  redegøre	  for	  plantens	  opbygning	  igen	  og	  igen,	  
når	  de	  først	  har	  vist	  tilstrækkelig	  viden	  op	  dette,	  da	  de	  i	  så	  fald	  vil	  miste	  interesse.	  Hvis	  battle-‐
elementet	  indtænkes	  kan	  det	  give	  yderligere	  motivation.	  Her	  skal	  elevere	  på	  hurtigst	  mulig	  tid	  
få	  bien	  til	  at	  kravle	  hele	  vejen	  op	  ad	  blomsten	  og	  få	  fat	  i	  pollen.	  

Denne	  læringsaktivitet	  kræver,	  at	  eleven	  kan	  kombinere	  plantedel	  og	  funktion.	  
Hjælpeanimationen	  visualiserer	  processen	  og	  danner	  dermed	  bund	  for	  konstruktivistisk	  læring	  
på	  baggrund	  af	  observationer.	  Denne	  aktivitet	  bevæger	  sig	  på	  et	  vidensniveau.	  Man	  kan	  
forestille	  sig,	  at	  aktiviteten	  selvom	  den	  bevæger	  sig	  på	  vidensniveau,	  godt	  kan	  være	  efterfølger	  
til	  aktiviteten	  ’Kvælstof	  –	  til	  hvad?’,	  som	  bevæger	  sig	  på	  synteseniveau,	  da	  man	  af	  
motivationsmæssige	  grunde	  starter	  på	  et	  højt	  niveau	  på	  Blooms	  taksonomi	  og	  bevæger	  sig	  ned	  
på	  et	  lavere	  niveau.	  
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3.	  Kvælstofkredsløbet	  på	  Jing-manér	  

Kernestof:	  Økologi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  økosystem	  og	  med	  fokus	  på	  forskellige	  organismers	  
tilpasninger	  og	  deres	  livsytringer,	  herunder	  fotosyntese	  og	  respiration	  
Vidensniveau:	  Forståelse	  	  

Faglige	  mål:	  Analysere	  figurer	  og	  data	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  relevante	  forklaringsmodeller	  &	  
udtrykke	  sig	  både	  mundtligt	  og	  skriftligt	  om	  biologiske	  sammenhænge	  med	  inddragelse	  af	  relevante	  
faglige	  begreber	  

Indhold:	  Kvælstofkredsløbet	  
Formål/effekt:	  	  

Kortsigtet	  mål:	  Forklare	  de	  forskellige	  biologiske	  processer	  i	  kvælstofkredsløbet	  

Langsigtet	  mål:	  Forklare	  de	  forskellige	  biologiske	  processer	  i	  kvælstofkredsløbet,	  også	  når	  
miljøet	  flyttes	  til	  naturen	  

Motivation:	  Der	  er	  visse	  problemer	  med	  motivationsfaktoren	  på	  denne	  læringsaktivitet.	  Problemet	  er	  at	  

der	  ikke	  kan	  evalueres	  på	  om	  spilleren	  forklarer	  processen,	  fordi	  der	  er	  tale	  om	  en	  Jing.	  Dette	  opvejes	  
dog	  af,	  at	  eleverne	  får	  trænet	  mundtligheden,	  som	  er	  en	  vigtig	  del	  økologi	  c-‐niveau,	  derfor	  er	  den	  
medtaget.	  Der	  kan	  derfor	  være	  tale	  om	  en	  primær	  indre	  motivation	  fra	  eleven,	  at	  træne	  mundtligheden,	  

samt	  en	  sekundær	  ydre	  motivation,	  at	  klare	  sig	  bedre	  til	  eksamen.	  Der	  er	  ikke	  her	  tale	  om	  honningpoint	  
eller	  battle-‐elementer,	  som	  kan	  skabe	  en	  ydre	  motivation.	  
Arbejdsmetode:	  Modeller	  

	  
Idé:	  Spilleren	  får	  vist	  en	  figur	  over	  kvælstofkredsløbet.	  Alle	  kemiske	  formler	  og	  processer	  skal	  være	  
repræsenteret	  på	  figuren.	  Samme	  design	  som	  i	  læringsaktiviteten	  ’Bi	  på	  flyvetur’	  (altid	  samme	  

figur/model	  for	  at	  memoteknik	  kan	  bruges).	  Denne	  gang	  skal	  bien	  blot	  samtidig	  forklare	  hvad	  der	  sker	  
kvælstofkredsløbet	  igennem.	  Spilleren	  skal	  derefter	  på	  anden	  tur	  gennem	  kredsløbet	  stoppe	  bien	  proces	  

for	  proces	  og	  ved	  en	  Jing	  (en	  indtalt	  præsentation)	  forklare	  hvad	  der	  sker	  gennem	  hele	  kredsløbet.	  	  
	  

Det	  er	  svært	  at	  evaluere	  på	  en	  Jing	  spilmæssigt,	  men	  Jing’en	  giver	  den	  mulighed,	  at	  læreren	  kan	  
få	  adgang	  til	  elevernes	  Jings	  så	  læreren	  kan	  lytte	  dem	  igennem	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  eleverne	  
har	  forstået	  processerne.	  At	  anvende	  Jings	  i	  læringsaktiviteter	  er	  en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  
træne	  mundtligheden	  hos	  eleverne.	  Hos	  DGBL	  foruden	  traditionel	  undervisning	  er	  det	  ellers	  
normalt	  en	  svaghed,	  at	  det	  kun	  er	  skriftligheden	  der	  trænes.	  

Denne	  aktivitet	  bevæger	  sig	  på	  et	  lavt	  niveau	  af	  Blooms	  taksonomi	  og	  fordrer	  LOT,	  men	  sættes	  
den	  i	  relation	  til	  det	  virtuelle	  miljø,	  hvor	  spilleren	  på	  sin	  vej	  rundt	  i	  kvælstofkredsløbet,	  skal	  tage	  
stilling	  til	  landmandens	  udledning	  af	  kvælstof,	  kan	  den	  fordre	  HOT.	  Denne	  type	  aktivitet	  er	  
blandt	  andet	  medtaget	  på	  baggrund	  af	  innovators	  ønske	  om	  at	  inddrage	  memoteknik,	  som	  en	  
del	  af	  Bee-‐wize.	  Når	  bien	  på	  første	  flyvetur	  fortæller	  hvad	  der	  sker	  undervejs,	  sker	  det	  ud	  fra	  
den	  socialkonstruktivistiske	  tanke	  om,	  at	  eleven	  med	  tilstrækkelig	  støtte	  er	  i	  stand	  til	  at	  nå	  et	  
højere	  vidensniveau,	  end	  vedkommende	  ville	  være	  i	  stand	  til	  på	  egen	  hånd.	  Der	  er	  mulighed	  for	  
at	  spillet	  programmeres	  så	  hjælpen	  er	  baseret	  på	  elevens	  tidligere	  besvarelser,	  således	  at	  
hjælpen	  tilpasses	  lige	  nøjagtigt	  det	  niveau,	  den	  pågældende	  elev	  befinder	  sig	  på.	  Dermed	  bliver	  
hjælpen	  ikke	  for	  stor,	  så	  opgaven	  bliver	  for	  let,	  og	  hjælpen	  bliver	  ikke	  for	  lille,	  så	  udfordringen	  
bliver	  for	  stor.	  Nogle	  elever	  har	  måske	  brug	  for	  at	  bien	  gennemgår	  kredsløbet	  mere	  end	  én	  
gang,	  mens	  andre	  ikke	  har	  behov	  for	  den	  indledende	  forklarende	  flyvetur.	  	  
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4.	  Kvælstofkilder	  omkring	  os	  

Kernestof:	  Økologi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  økosystem	  og	  med	  fokus	  på	  forskellige	  organismers	  
tilpasninger	  og	  deres	  livsytringer,	  herunder	  fotosyntese	  og	  respiration	  
Vidensniveau:	  Viden	  

Faglige	  mål:	  Analysere	  figurer	  og	  data	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  relevante	  forklaringsmodeller	  
Indhold:	  Kvælstofkilder	  
Formål/effekt:	  	  

Kortsigtet	  mål:	  Identificere	  kvælstofkilder	  
Langsigtet	  mål:	  Anvende	  viden	  om	  kvælstofkilder	  til	  at	  tilføre	  eller	  begrænse	  N	  i	  kredsløbet.	  
Arbejdsmetode:	  Prøv	  dig	  frem	  

Motivation:	  Eleven	  tildeles	  ”honningpoint”	  ved	  at	  svare	  rigtigt.	  
	  
Idé:	  Eleven	  præsenteres	  på	  skærmen	  af	  en	  masse	  objekter	  på	  én	  gang,	  hvoraf	  nogle	  er	  kilde	  til	  kvælstof	  

(dvs.	  tilfører	  kredsløbet	  kvælstof	  i	  en	  eller	  anden	  form,	  fx	  ved	  nedbrydning,	  fæces,	  afbrænding,	  mm.)	  
Eleven	  skal	  forbinde	  alle	  genstande	  med	  den	  eller	  de	  form	  for	  kvælstof	  de	  tilfører	  (hvis	  de	  tilfører	  
kvælstof)	  ved	  hjælp	  af	  pile	  fra	  figuren	  og	  ned	  til	  kasser	  med	  kvælstofforbindelser,	  fx	  ’tegning	  af	  en	  fisk’	  -‐-‐

-‐-‐	  NH3	  og	  Org-‐N,	  eller	  ’Osende	  fabrik’	  -‐-‐-‐-‐	  N2.	  Eleven	  må	  prøve	  sig	  frem	  og	  gætte	  ud	  fra	  den	  viden	  han	  
eller	  hun	  besidder	  i	  forvejen.	  Eleven	  vil	  snart	  opdage	  at	  alle	  levende	  planter	  og	  dyr	  tilfører	  Org-‐N,	  at	  
”døde”	  ting	  som	  sten	  og	  olie	  ikke	  tilføjer	  N,	  osv.	  Den	  viden	  eleven	  opnår	  i	  spillet,	  kan	  senere	  bruges	  i	  

spillet	  til	  at	  vurdere,	  hvilke	  ting	  der	  skal	  fjernes/tilføjes	  systemet	  for	  at	  få	  kvælstofbalancen	  i	  top.	  

Afhængigt	  af	  sværhedsgrad	  kan	  objekterne	  kategoriseres	  på	  forhånd,	  således	  at	  alle	  levende	  organismer	  
står	  sammen,	  alle	  affaldsstoffer	  står	  sammen,	  alle	  ”døde”	  ting	  står	  sammen	  mm.	  

Eleven	  får	  løbende	  at	  vide	  om	  en	  pil	  er	  rigtigt	  sat,	  således	  at	  vedkommende	  hele	  tiden	  ved	  om	  den	  

foregående	  handling	  var	  korrekt.	  Ved	  denne	  trial-‐and-‐error-‐baseret	  læringsaktivitet	  er	  læringen	  atså	  
baseret	  på	  de	  erfaringer,	  eleven	  gør	  sig.	  Når	  eleven	  svarer	  forkert,	  vil	  den	  i	  næste	  omgang	  forsøge	  at	  
omsætte	  de	  tidligere	  erfaringer	  til	  nye	  hypoteser,	  som	  afprøves,	  jvf.	  Kolb.	  	  
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5.	  Bi	  på	  flyvetur	  

Kernestof:	  Økologi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  økosystem	  og	  med	  fokus	  på	  forskellige	  organismers	  
tilpasninger	  og	  deres	  livsytringer,	  herunder	  fotosyntese	  og	  respiration	  
Vidensniveau:	  Viden	  

Faglige	  mål:	  Analysere	  figurer	  og	  data	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  relevante	  forklaringsmodeller	  
Indhold:	  Kvælstofkredsløbet	  
Formål/effekt:	  	  

Kortsigtet	  mål:	  Genkende	  kvælstofkredsløbet	  
Langsigtet	  mål:	  Genkende	  kvælstofkredsløbet	  i	  naturen	  
Motivation:	  Ekstern	  motivation	  via	  pensum	  og	  intern	  motivation	  via	  spilmuligheder	  

Arbejdsmetode:	  Model	  og	  memoteknik	  
	  
Idé:	  Kvælstofkredsløbet	  præsenteres	  som	  en	  model.	  	  

	  

Figur 9 N-kredsløbet, efter Arvedlund et al. (2009) 

	  
Kredsløbet	  vises	  som	  en	  animation.	  Bien	  flyver	  gennem	  kredsløbet	  og	  stopper	  fx	  ved	  skyen.	  Ved	  siden	  af	  

skyen	  vises	  N2	  (frit	  kvælstof	  i	  atmosfæren).	  Bien	  flyver	  videre	  til	  næste	  skridt	  i	  kvælstofkredsløbet,	  
planten.	  Her	  sker	  en	  biologisk	  nitrogenfiksering.	  På	  denne	  måde	  fortsætter	  bien	  gennem	  hele	  
kvælstofkredsløbet.	  Nu	  gentages	  ’turen’	  rundt	  i	  kvælstofkredsløbet,	  blot	  udelades	  de	  kemiske	  

betegnelser	  og	  navnene	  på	  processerne.	  	  
Spilleren	  skal	  have	  en	  ’bar’	  med	  alle	  de	  kemiske	  betegnelser	  og	  processerne	  til	  rådighed	  et	  sted	  på	  
spillefladen,	  så	  de	  kan	  hive	  dem	  ind	  en	  for	  en,	  når	  bien	  flyver	  videre.	  	  

	  
Ideen	  er,	  at	  skyen,	  planten	  osv.	  skal	  være	  genkendelsemomenter	  og	  derfor	  bruges	  som	  memoteknik.	  
Læringsaktiviteten	  lægger	  sig	  op	  ad	  ’Kvælstofkredsløbet	  på	  Jing-‐manér’,	  og	  fordrer	  ligesom	  denne	  LOT,	  

men	  har	  mulighed	  for	  at	  sættes	  i	  relation	  til	  det	  virtuelle	  miljø,	  så	  HOT	  opstår.	  	  
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8	  Konklusion	  
Danmark	  har	  brug	  for	  flere	  naturvidenskabeligt	  uddannede	  for	  at	  opretholde	  en	  international	  
konkurrenceevne.	  Hvis	  det	  skal	  ske,	  skal	  gymnasieundervisningen	  i	  naturvidenskab	  reformeres.	  
I	  denne	  rapport	  har	  vi	  undersøgt	  problemstillingen:	  “Kan	  man	  udvikle	  et	  science-‐strategisk	  
computerspil,	  der	  forener	  elevernes	  hjemmebane,	  de	  sociale	  medier	  på	  internettet,	  med	  
gymnasieskolens	  kernestof	  i	  biologi?”	  For	  at	  besvare	  dette,	  har	  vi	  redegjort	  for	  fordele	  og	  
ulemper	  ved	  digital	  spil-‐baseret	  læring,	  samt	  diskuteret	  hvordan	  denne	  undervisningsmetode	  
kan	  bruges	  til	  at	  understøtte	  læring	  i	  naturvidenskab	  i	  det	  almene	  gymnasium.	  	  

På	  baggrund	  af	  empirisk	  undersøgelse	  af	  den	  primære	  brugergruppe	  (gymnasieeleverne)	  og	  
den	  sekundære	  brugergruppe	  (gymnasielærerne),	  har	  vi	  afdækket	  potentialet	  for	  et	  science-‐
strategisk	  computerspil.	  Både	  gymnasieeleverne	  og	  gymnasielærerne	  er	  parate	  til	  et	  
computerspil	  som	  Bee-‐wize,	  men	  gymnasieeleverne	  er	  kritiske	  mediebrugere	  og	  spillet	  skal	  
derfor	  være	  udfordrende,	  og	  det	  må	  ikke	  tale	  ned	  til	  eleverne.	  Gymnasielærerne	  kræver,	  at	  
spillet	  ikke	  blot	  skal	  være	  underholdende,	  men	  skal	  støtte	  læringen	  af	  pensum.	  Hvis	  det	  er	  
tilfældet,	  er	  der	  til	  gengæld	  en	  stor	  styrke	  i,	  at	  computerspillet	  kan	  give	  interaktivitet	  og	  direkte	  
respons.	  Gymnasielærerne	  ønsker	  i	  første	  omgang	  at	  kernestoffet	  indenfor	  økologi	  skal	  indgå	  i	  
Bee-‐wize.	  Det	  skyldes	  først	  og	  fremmest,	  at	  det	  er	  et	  område,	  der	  er	  svært	  at	  gøre	  
vedkommende	  for	  eleverne,	  som	  er	  i	  gang	  med	  en	  identitetsskabelse	  med	  menneskelige	  
værdier	  i	  fokus.	  	  

Der	  er	  flere	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  et	  læringsbaseret	  computerspil,	  men	  for	  at	  opnå	  abstrakt	  
og	  kompleks	  tænkning,	  samtidig	  med	  at	  eleverne	  ikke	  ser	  spillet	  som	  en	  tvungen	  skoleopgave,	  
er	  der	  en	  række	  forhold,	  som	  må	  indtænkes	  i	  spillet.	  	  

• Motivation	  

• Socialkonstruktivistiske	  elementer	  

• Komplekst	  udenomsunivers	  

Motivation	  i	  form	  af	  point	  baseret	  på	  Token	  Economy-‐principper,	  samt	  mulighed	  for	  at	  opnå	  
social	  status	  ved	  en	  høj	  placering	  i	  et	  ranking-‐system,	  kan	  have	  afgørende	  betydning	  for,	  om	  
eleverne	  finder	  spillet	  værd	  at	  spille.	  Brugergruppeundersøgelserne	  viser,	  at	  konkurrence	  er	  et	  
vigtigt	  element	  for	  gymnasieeleverne,	  så	  en	  social	  vinkel	  på	  spillet	  kan	  skabe	  den	  nødvendige	  
egenmotivation.	  

Socialkonstruktivistiske	  elementer	  bestående	  af	  avanceret	  individuel	  hjælp	  af	  computeren,	  
sikrer	  at	  eleverne	  bliver	  udfordret	  i	  tilstrækkelig	  grad.	  På	  baggrund	  af	  komplekse	  algoritmer	  kan	  
der	  tegnes	  en	  kompetenceprofil	  af	  den	  enkelte	  elev,	  baseret	  på	  elevens	  aktiviteter	  i	  spillet.	  Det	  
medfører,	  at	  hver	  elev	  kan	  modtage	  individuel	  hjælp.	  En	  tilstrækkelig	  støtte	  medfører	  at	  
spilleren	  oplever	  flow	  og	  udvikler	  sig	  på	  egne	  præmisser.	  
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Et	  komplekst	  udenomsunivers	  kan	  motivere	  spillerne	  til	  at	  konstruere	  og	  afprøve	  hypoteser.	  
Spilleren	  vil	  igennem	  udenomsuniverset	  mærke	  konsekvenser	  af	  sine	  handlinger	  og	  erfare	  
hvilke	  hypoteser,	  der	  holder	  stik,	  og	  hvilke	  der	  må	  forkastes	  eller	  modificeres.	  Dermed	  lærer	  
eleven	  om	  komplekse	  sammenhænge	  i	  økosystemet	  på	  baggrund	  af	  egne	  erfaringer.	  

Erfaringsbaseret	  læring	  kan	  ses	  som	  en	  evolution	  af	  viden.	  Den	  er	  ikke	  retningsbestemt	  og	  
derfor	  ikke	  effektiv	  i	  samme	  grad	  som	  almindelig	  undervisning.	  Dette	  kan	  være	  et	  problem	  i	  
gymnasiet,	  hvor	  der	  er	  et	  tidspres	  og	  et	  mål,	  i	  form	  af	  en	  eksamen.	  Hvis	  vi	  derfor	  skal	  udvikle	  et	  
spil,	  som	  er	  brugbart	  indenfor	  de	  givne	  rammer,	  må	  vi	  implementere	  effektiviserede	  
læringsmæssige	  elementer.	  Det	  gøres	  i	  form	  af	  læringsaktiviteter,	  som	  koncentrerer	  sig	  om	  
specifikke	  ting	  inden	  for	  kernestoffet.	  

Verden	  venter.	  Der	  er	  et	  stort	  uudnyttet	  marked	  for	  læringsbaserede	  computerspil.	  Hvis	  der	  
skabes	  spil,	  som	  lever	  op	  til	  de	  store	  krav	  der	  stilles,	  er	  der	  uanede	  muligheder,	  der	  breder	  sig	  
ud	  over	  uddannelsesinstitutionerne.	  Dermed	  kan	  læring	  gøres	  tilgængelig	  for	  alle.	  Et	  potentiale,	  
der	  ikke	  begrænser	  sig	  til	  naturvidenskab,	  men	  som	  kan	  få	  alle	  videnskaber	  til	  at	  blomstre.	  
Verden	  kan	  gå	  et	  level	  up.	  
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BILAG	  I	  –	  Bekendtgørelse	  om	  Biologi	  C	  -	  stx	  

	  

Biologi C – stx, juni 2010 

1. Identitet og formål 

1.1. Identitet 

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. 

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene 

gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og 

bioteknologisk forskning. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i 

naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Biologi 

bidrager til menneskets forståelse af sig selv – som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for 

udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. 

1.2. Formål 

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for sig selv og for andre levende 

organismer. 

Biologiundervisningens almendannende mål tilgodeses, især at eleverne opnår faglig baggrund for at forholde sig til anvendelsen af 

biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi. Desuden får de baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, 

bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse og indsigt i livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom. 

Det studieforberedende mål i biologi C nås i særlig grad gennem faglig fordybelse, elevernes erfaring med kritisk informations- og 

litteratursøgning samt planlægning og udførelse af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. Dette omfatter erfaring med 

databearbejdning, rapportskrivning samt anden skriftlig og mundtlig formidling. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne vise kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode, herunder: 

– gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet, under hensyntagen til 

almindelig laboratoriesikkerhed 

– bearbejde og fortolke biologiske data 

– formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter 

– analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller 

– indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

– vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden 

– udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber 

– have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med 

biologisk indhold. 
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2.2. Kernestof 

Kernestoffet bygger overordnet på sammenhæng mellem struktur og funktion på alle organisationsniveauer og på levende 

organismers dynamiske opretholdelse af ligevægt. Naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik er en væsentlig og 

integreret del af kernestoffet. 

Kernestoffet er: 

– pro- og eukaryote cellers generelle opbygning, funktion og evolution 

– overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer 

– eksempler på nedarvningsprincipper, herunder eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket 

– menneskets fysiologi, herunder oversigt over kroppens organsystemer og et udvalgt organsystems opbygning og funktion 

– kønshormonreguleringen hos mennesket 

– økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem og med fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer, 

herunder fotosyntese og respiration 

– eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse. 

2.3. Supplerende stof 

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Kernestoffet og det supplerende stof udgør 

tilsammen en helhed. Det supplerende stof omfatter problemstillinger inden for sundhed, medicin, miljø, biologisk produktion og 

bioteknologi, som uddyber og perspektiverer kernestoffet. Der skal i det supplerende stof inddrages aktuelle eksempler, der belyser 

biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge. Dele af det supplerende stof vælges i samarbejde med eleverne. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen er tematisk og tager udgangspunkt i biologiske problemstillinger, der har personlig eller samfundsmæssig relevans. 

Temaerne vælges, så de belyser biologiens egenart, og de udfoldes såvel i særfaglig undervisning som i samarbejde med andre 

fag. Eksperimentelt arbejde og teori indgår integreret i undervisningen. Eleverne arbejder med naturvidenskabelig metode med 

stigende grad af selvstændighed. Udadrettede aktiviteter indgår i undervisningen. I undervisningen lægges der vægt på at styrke 

elevernes mundtlige og skriftlige formidlingsevne. 

3.2. Arbejdsformer 

Der veksles mellem forskellige arbejdsformer med progression mod selvstændige og studieforberedende undervisningsaktiviteter. 

Elevernes mundtlige formidlingsevne styrkes gennem diskussioner, elevoplæg og lignende. I valget af arbejdsformer skal der tages 

hensyn til at udvikle elevernes erfaring med både individuelle og kollektive arbejdsformer, herunder projektarbejde. 

Det eksperimentelle arbejde, herunder feltundersøgelser, indgår som en integreret del af undervisningen og har et omfang, der 

svarer til ca. 20 pct. af fagets uddannelsestid. 

Skriftlighed i faget omfatter arbejde med fagets forskellige skriftlige genrer og er en væsentlig del af læreprocessen. Skriftlighed 

omfatter blandt andet følgende: 

– journaler over eksperimentelt arbejde og feltarbejde 

– rapporter udarbejdet på baggrund af journalerne 

– forskellige opgavetyper, blandt andet med henblik på træning af faglige elementer og samspil med andre fag 

– andre produkter som f.eks. præsentationer og posters. 
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Skriftlighed i biologi C skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i biologiske problemstillinger og styrke tilegnelsen af biologisk 

viden og arbejdsmetoder. 

Hvis faget har tildelt elevtid, skal det skriftlige arbejde tilrettelægges, så der er progression i fagets skriftlighed og sammenhæng til 

skriftligt arbejde i andre fag i udviklingen af den enkelte elevs skriftlige kompetencer. 

3.3. It 

It indgår som en integreret del af undervisningen og anvendes blandt andet til kommunikation, dataopsamling, databehandling og 

informationssøgning. Der introduceres til anvendelse af relevante it-værktøjer i forbindelse med efterbehandling og afrapportering 

af det eksperimentelle arbejde. 

3.4. Samspil med andre fag 

Biologi C er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen studieforberedelse i overensstemmelse med 

de regler, der gælder for dette forløb. 

Når biologi C indgår i en studieretning, vælges og behandles dele af kernestof og supplerende stof, så det bidrager til styrkelsen af 

det faglige samspil i studieretningen. Undervisningen i beslægtede temaer i studieretningsfagene skal samordnes. 

4. Evaluering 

4.1. Løbende evaluering 

Elevernes udbytte af undervisningen skal evalueres jævnligt, så der er grundlag for en fremadrettet vejledning af den enkelte elev i 

arbejdet med at nå de faglige mål og for justering af undervisningen. 

4.2. Prøveform 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i et eller flere 

af undervisningens temaer og indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale. Det 

eksperimentelle arbejde skal indgå i så mange af opgaverne som muligt. 

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Forberedelsestiden er ca. 24 minutter. 

Hver opgave må bruges to gange. Bilag må genbruges flere gange efter eksaminators valg. 

Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. 

4.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. 

Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: 

– udtrykke sig korrekt og præcist med anvendelse af biologiske fagudtryk 

– strukturere og formidle biologisk stof på baggrund af det udleverede eksamensspørgsmål 

– forstå og fortolke biologiske data 

– inddrage metoder og resultater fra eksperimentelt arbejde 

– forklare modeller, der beskriver biologiske sammenhænge 

– sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger 

– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til biologiske problemstillinger. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. 
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BILAG	  II	  –	  Spørgeguide	  til	  interviews	  

	  

Spørgsmål til nøglepensum og eleverne generelt: 

Formål: At indkredse hvilke nøglebegreber der bør fokuseres på i en tidlig prototype af Bee-wize 

- Hvilke 10 nøglebegreber er vigtigst i pensum generelt? Lærerne bliver bedt om at udtænke før besøget 

- Hvad er efter dit indryk dine elevers foretrukne arbejdsform? 

- Hvilken arbejdsform foretrækker du at eleverne benytter, når de skal løse opgaver og besvare 

spørgsmål? 

 

Spørgsmål til brug af IT i undervisningen: 

Formål: At finde ud af hvordan IT pt. bliver anvendt i undervisningen som læringsredskab og hvordan 

Bee-wize kunne passe ind. 

- Hvad er din holdning til at bruge IT som læringsredskab i undervisningen? IT som fx elevstyret 

internetsøgninger eller fremvisning af youtube-film 

- Hvad er dit indtryk af elevernes indstilling til at bruge IT i undervisningen? 

- Hvordan benytter du IT i undervisningen i dag? 

- På hvilket niveau ville det være muligt, og fordelagtigt, at benytte et spil som Bee-wize til at lære 

pensum? A-, B- eller C-niveau. 

- Hvad er dine umiddelbare tanker om at bruge et computerspil som erstatning for de nuværende 

undervisningsmetoder? Som direkte erstatning eller kun som fritidsbaseret elevstyret supplement? 

 

Spørgsmål til lærerens baggrund:  

Formål: At finde ud af, om en forskel i lærernes baggrund giver udslag i forskellig udpegning af vigtige 

emner og brug af IT i undervisningen. 

- Hvor længe har du undervist i gymnasieskolen? 

 

Slut spørgsmål: 

- Har du ellers nogle ideer eller kommentarer du gerne vil tilføje? 

- Må vi evt. have lov til at kontakte dig senere og måske bruge dine elever til en beta-test af spillet? Ikke 

alle spørges. 

- Hvis der er nogle der nævner at de bruger youtube, kan vi spørge om de efterfølgende vil sende links. 
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BILAG	  III	  –	  Spørgeskema	  

	  

Spørgeskema 

 
Honningkrukken 

Velkommen til en markedsundersøgelse blandt biologilærere for udvikling af et science-strategisk 
computer. Spillets målgruppe er biologielever i gymnasieskolen og er tænkt som et redskab til at 
lære fagets pensum. 

Spørgeskemaet indeholder 10 spørgsmål centreret omkring nuværende brug af IT i 
undervisningen, arbejdsformer og nøglepensum. Forventet tidsforbrug er ca. 15-20 minutter. 

Besvarelsen vil indgå i en større undersøgelse og vil blive brugt i en analyse af spillets 
muligheder til intern brug i spillets udviklingsfase. 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer undervejs, er du meget velkommen til at kontakte os 
på: katrine.lerke.sdu@gmail.com 

Med venlig hilsen 

Katrine Bergkvist Hansen og Lerke Johansen 

Kandidatstuderende i biologiformidling, Syddansk Universitet 

Februar 2012 

 

Side 1 

 

 

Spørgsmål til brug af IT i undervisningen 

 

1: Hvad er din holdning til at bruge IT som læringsredskab i undervisningen? Benytter du selv IT i 
undervisningen? 

Informationsteknologi (IT), såsom computere og ipads, til eksempelvis elevstyrede 
internetsøgninger eller fremvisning af youtube-animationer. 
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2. Hvad er dit indtryk af elevernes indstilling til at bruge IT i undervisningen? 

 

 

3. På hvilket niveau ville det være muligt (evt. fordelagtigt) at benytte et spil som Honningkrukken 
til at lære pensum? 

A-, B- eller C-niveau? Flere niveauer? 

 

 

4. Hvad er dine umiddelbare tanker om at bruge et computerspil som erstatning for de 
nuværende undervisningsmetoder 

Som direkte erstatning eller kun som fritidsbaseret, elevstyret supplement? 

Spørgsmål til nøglepensum og eleverne generelt 

 

5. Hvilke nøglebegreber finder du vigtigst i pensum generelt? (Vælg venligst max 5 emner) * 

Der tænkes ikke på noget specifik niveau her, og begrundelser er ikke det primære, da listen blot 
skal bruges til at afgrænse betaversionens fokusområder. 

•   Cellers opbygning og funktion 
•   Overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA og proteiner 
•   Kostens bestanddele (kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer) 
•   Fysiologi (muskler, blodkredsløb, åndedræt, CNS) 
•   Hormoner 
•   Enzymers opbygning og funktion 
•   Genetik og nedarvning 
•   Evolutionsteori 
•   Populationsbiologi 
•   Respiration, fotosyntese og gæring 
•   Økologi, herunder økosystemer, fotosyntese og respiration 
•   Stofomsætninger i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb 
•   Økotoksikologi 
•   Andet: 
 

Har du behov for at præcisere dine valg, så skriv det venligst her: 

 

 

6. Hvad er efter dit indtryk elevernes foretrukne arbejdsformer? 

Fx individuelt, parvis, grupper, aktivitet, hands-on, konkurrence, arbejdsark, mm. 

Side 2 
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Baggrundsinformationer 

 

7. Hvilke fag underviser du i udover biologi? * 

 

 

8. Hvor længe har du undervist i gymnasieskolen? * 

 

 

9. Har du ellers nogle ideer eller kommentarer du gerne vil tilføje? 

 

 

10. Hvis vi må have lov til at kontakte dig igen for eventuelle uddybninger, kan du skrive din mail 
her: 

 

 

Mange tak for din tid!	  
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BILAG	  IV	  –	  Resultater	  

	  

	  

Resultater af interviews og spørgeskemaer besvaret af 
gymnasielærere i biologi 
	  

1	  kolonne:	  ID-‐nummer	  (I	  =	  Interview,	  S	  =	  Spørgeskema	  
Samlet:	  8	  besvarelser	  (3	  interviews,	  5	  spørgeskemaer)	  

	  

1: Hvad er din holdning til at bruge IT som 
læringsredskab i undervisningen? Benytter du selv IT 
i undervisningen?	  
IA	   • Spørgsmål	  om	  fokus.	  It	  kan	  flytte	  fokus.	  Dengang	  var	  fokus	  på	  at	  lave	  

udregningerne.	  Eleverne	  kan	  koncentrere	  sig	  om	  det	  biologisk	  
faglige,	  så	  det	  mekaniske	  med	  at	  lave	  udregninger	  klares	  af	  
maskinen.	  	  

• (Ville	  man	  kunne	  bruge	  computerspil	  og	  film	  i	  undervisningen?)	  	  
computer	  som	  filmapparat.	  Undgår	  film	  med	  mand	  der	  taler.	  	  

• Animationer	  	  fokus	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  	  
Proteinsyntesen,	  kan	  kun	  vises	  som	  animation.	  Tilsvarende	  gælder	  for	  DNA-‐
replikation.	  

IB	    Generelt	  rigtigt	  godt.	  Men	  det	  bruges	  for	  lidt	  på	  skolen.	  Der	  er	  ikke	  
smartboard	  i	  biologilokalerne.	  Der	  er	  godt	  nok	  computere	  i	  lokalerne	  
og	  de	  bruges	  til	  indtastning	  ved	  forsøg/eksperimenter.	  Det	  er	  ikke	  en	  
fast	  del	  af	  undervisningen.	  

 ”Fremviser	  du	  youtube-‐film/animationer?”	  Ja,	  det	  gør	  jeg.	  (Martin	  
har	  sendt	  links	  til	  os).	  	  

 Proteinsyntesen	  er	  god	  at	  vise	  ved	  animationer.	  	  
	  

IC	    Langt	  hen	  ad	  vejen	  er	  IT	  fint	  
 Aktivt	  brug	  af	  IT	  (animationer	  eller	  interaktive	  sites	  fx	  

proteinsyntese)	  	  fungerer	  rigtigt	  godt,	  ingen	  på	  fb	  
 Jing’s	  fungerer	  rigtigt	  godt.	  
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 PDF’e	  noter	  så	  eleverne	  kan	  hente	  noter	  efter	  timen	  
 Normalt	  pressede	  ved	  at	  skrive	  noter.	  Forstår	  alligevel	  ikke	  deres	  

noter.	  Lærer	  ikke	  at	  skrive	  noter	  i	  biologi,	  det	  må	  de	  lære	  i	  et	  andet	  
fag.	  

	  

 Har	  et	  ønske,	  vision	  om	  at	  blive	  bedre	  til	  at	  bruge	  elektroniske	  tavler.	  
Taget	  fat	  i	  web	  2.0	  redskaberne	  i	  stedet.	  Gode	  pædagogiske	  
redskaber	  (google	  docs	  og	  jing)	  

	  

S3	  

	  

IT	  indgår	  i	  alle	  undervisningssammenhænge	  og	  på	  alle	  niveauer	  i	  et	  STX-‐
gymnasium.	  	  

Anvendelse	  af	  spil	  som	  led	  i	  undervisningen	  indgår	  i	  begrænset	  omfang,	  men	  har	  

dog	  været	  afprøvet	  -‐	  f.eks	  det	  interaktive	  undervisningssysten	  Viten	  på	  
http://www.viten.no/nob/.	  Vi	  har	  ofte	  diskuteret,	  om	  man	  kunne	  anvende	  nogle	  af	  
de	  eksisterende	  spil	  til	  at	  illustrere	  forskellige	  aspekter	  af	  indlæringsmekanismer	  og	  

hukommelsesdannelse,	  men	  det	  er	  bortset	  fra	  nogle	  hjemmelavede	  
reaktionstidsspil	  og	  spil	  til	  test	  af	  korttidshukommelse	  blevet	  ved	  tanken.	  	  

Fordelen	  ved	  interaktive	  spil	  er,	  at	  de	  letter	  trykket	  på	  læreren	  på	  store	  hold	  med	  
28+	  elever,	  idet	  elevernes	  motivation	  hele	  tiden	  stimuleres,	  fordi	  spillet	  straks	  giver	  

en	  feed	  back,	  som	  ikke	  på	  samme	  måde	  kan	  forventes	  fra	  en	  lærer,	  der	  også	  skal	  
servicere	  resten	  af	  holdet	  

S4	   Jeg	  mener	  brug	  af	  IT	  er	  et	  vigtigt	  læringsredskab	  i	  undervisningen.	  Dels	  giver	  det	  
nogle	  pædagogiske	  muligheder	  og	  dels	  giver	  det	  god	  afveksling	  i	  undervisningen.	  

S5	   IT	  kan	  fint	  anvendes	  på	  linje	  med	  andre	  gode	  didaktiske	  redskaber.	  I	  et	  vist	  omfang	  

anvender	  jeg	  det	  selv	  i	  min	  undervisning:	  Informationssøgning,	  fællesskrivning	  i	  
Googledocs,	  kommunikation,	  mindmaps,	  diaspræsentationer,	  smartboard,	  
dataopsamling,	  ...	  

S6	   Positiv	  og	  ja	  

S7	   Hele	  tiden	  og	  i	  alle	  former	  
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2. Hvad er dit indtryk af elevernes indstilling til at 
bruge IT i undervisningen?	  
IA	   • Eleverne	  har	  det	  godt	  med	  internettet.	  Men	  når	  det	  kommer	  til	  

regneark	  er	  der	  knapt	  så	  gode.	  Præformerede	  regneark.	  	  
	  

IB	    Eleverne	  bruger	  det	  ekstremt	  meget	  selv.	  Gode	  til	  de	  programmer	  de	  
bruger	  hver	  dag.	  Men	  dårlige	  til	  excel	  og	  logger	  pro.	  Kniber	  med	  
dataindsamling	  og	  databehandling.	  Vil	  gerne	  bruge	  det,	  men	  de	  
synes	  det	  er	  svært.	  

	  

IC	    Det	  synes	  de	  er	  sjovt,	  men	  variation	  er	  vigtigt	  
 Langt	  hen	  ad	  vejen	  glade	  for	  at	  arbejde	  med	  IT,	  men	  når	  det	  ikke	  

fungerer,	  resulterer	  det	  i	  frustration	  
	  

S3	   Eleverne	  er	  altid	  positive,	  hvis	  det	  kan	  fange	  deres	  interesse	  og	  hvis	  de	  kan	  se	  
mening	  med	  det	  

S4	   Eleverne	  vil	  meget	  gerne	  anvende	  IT	  i	  undervisningen	  -‐	  de	  er	  så	  at	  sige	  vokset	  op	  

med	  brugen	  heraf	  og	  er	  meget	  fortrolige	  med	  dette	  redskab.	  

S5	   Det	  vil	  de	  gerne,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  de	  synes	  det	  er	  noget	  særligt	  -‐	  det	  er	  jo	  en	  helt	  
naturlig	  del	  af	  deres	  hverdag.	  

S6	   Det	  kommer	  an	  på.	  	  

Tekstbehandling:	  OK,	  	  
Sociale	  medier:	  YES	  
Regneark:	  Helst	  ikke	  

Fagprogrammer:	  Det	  er	  svært.	  
PowerPoint:	  Fint	  
Fagspil	  (eksempelvis	  cellekampen):	  OK	  

Animationer:	  OK	  

S7	   Fint	  hvis	  det	  varierer	  undervisningen,	  
Det	  virtuelle	  laboratorium,	  samt	  screencasting.	  I	  forløbet	  arbejdes	  rundt	  i	  den	  
didaktiske	  trekant,	  men	  en	  god	  form	  for	  progression	  i	  tilgangen	  til	  læring.	  

Omdrejningspunktet	  er	  et	  IT-‐støttet	  læringdesign,	  hvor	  eleverne	  er	  i	  
læringsrummet	  ”Træningsrum”	  og	  træner	  processerne	  i	  allerede	  gennemgået	  stof.	  
Eleverne	  har	  brug	  for	  metoder	  til	  at	  kunne	  overskue	  den	  overordnede	  proces.	  De	  

har	  i	  forlængelse	  af	  dette	  også	  brug	  for	  et	  redskab	  til	  at	  få	  en	  mere	  affektiv	  tilgang	  
til	  arbejdet.	  Undervisningsforløbet	  er	  tilrettelagt,	  så	  alle	  elever	  dels	  

gennemarbejder	  og	  diskutere	  de	  enkelte	  trin	  før,	  og	  dels	  skal	  de	  individuelt	  kunne	  
beskrive	  hvert	  enkelt	  trin	  i	  deres	  screencast.	  
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3. På hvilket niveau ville det være muligt (evt. 
fordelagtigt) at benytte et spil som Honningkrukken til 
at lære pensum?	  
IA	   • Intet	  til	  hinder	  for,	  at	  det	  kunne	  bruges	  på	  alle	  niveauer.	  Nemmest	  

på	  A-‐niveau	  fordi	  man	  har	  bedre	  tid.	  
	  

IB	    Både	  biologi	  C	  og	  biologi	  B.	  Måske	  lidt	  barnlig,	  men	  så	  alligevel.	  Hvis	  
de	  kan	  se	  et	  formål	  med	  det,	  vil	  det	  give	  mening	  for	  dem.	  

	  

IC	    Ved	  ikke	  så	  meget	  om	  spillet.	  	  
 Variation	  	  sandsynligvis	  ikke	  hver	  time.	  Varierende	  element	  i	  

undervisningen.	  	  
 Repetition	  og	  ikke	  ny	  læring.	  Gennemgang	  og	  så	  elever	  på	  en	  side.	  	  
 Fedt	  hvis	  det	  blev	  interaktivt,	  ligesom	  proteinsyntese	  sites.	  Fx	  mRNA	  

streng	  og	  så	  lave	  kopi	  osv.	  Så	  man	  hele	  tiden	  arbejder	  med	  
hænderne.	  

 Biotek	  man	  kan	  gensplejse.	  
 Interaktivitet	  medfører,	  at	  det	  kan	  bruges	  som	  en	  del	  af	  læringen	  og	  

ikke	  blot	  som	  repetition.	  
 Alle	  niveauer.	  C-‐niveau	  er	  tidspressede,	  bundet	  på	  42	  moduler.	  Om	  

ikke	  andet	  kan	  man	  repetere	  sit	  C-‐niveau	  stof	  hvis	  man	  fortsætter	  på	  
A-‐niveau.	  

 Interaktiv	  glykolyse,	  TCA	  og	  elektrontransportkæden,	  noget	  større,	  
kræver	  mere	  

	  

3	   Uden	  at	  have	  afprøvet	  spillet,	  ville	  jeg	  tro,	  at	  det	  kunne	  anvendes	  på	  alle	  niveauer.	  
Specielt	  for	  1.g-‐er,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  holde	  fokus	  ret	  længe	  af	  gangen,	  er	  det	  
vigtigt	  at	  kunne	  variere	  undervisningsformer,	  og	  her	  ville	  spil-‐konceptet	  gøre	  god	  

fyldest.	  

4	   Jeg	  tror	  det	  kan	  anvendes	  på	  flere	  niveauer	  -‐	  det	  afhænger	  jo	  helt	  af	  temaerne	  og	  
sværhedsgraden.	  

5	   Alle	  niveauer,	  dog	  helt	  afhængigt	  af	  det	  faglige	  indhold	  og	  de	  kompetencer	  det	  skal	  
hjælpe	  med	  at	  styrke.	  

6	   C-‐niveau	  først	  og	  fremmest.	  Ellers	  flere	  niveauer.	  

7	   Flere	  niveauer	  som	  supplement.	  Men	  generelt	  er	  multiple	  choice	  lidt	  problematisk	  
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4. Hvad er dine umiddelbare tanker om at bruge et 
computerspil som erstatning for de nuværende 
undervisningsmetoder	  
IA	   • Skal	  være	  en	  erstatning.	  Gøre	  klart,	  at	  noget	  af	  pensum	  kun	  

gennemgås	  via.	  computerspillet.	  Lærer	  skal	  kunne	  tjekke	  hvad	  
eleverne	  arbejder	  med	  og	  hvordan	  de	  klarer	  sig	  i	  spillet,	  for	  at	  vide	  
om	  de	  har	  opnået	  viden	  om	  de	  kerneområder	  de	  har	  arbejdet	  med.	  

• Sortere	  i	  pensum,	  hvad	  skal	  med	  og	  ikke	  med.	  	  
	  

IB	    Godt	  forestille	  sig	  at	  give	  lektier	  for,	  at	  bruge	  spillet	  på	  en	  eller	  anden	  
led.	  Men	  jeg	  kunne	  også	  meget	  nemt	  forestille	  mig	  at	  bruge	  det	  en	  
fredag	  kl.	  14.30,	  det	  gør	  jeg	  allerede	  med	  andre	  ting.	  Fx	  youtube	  
animationer	  på	  en	  fredag	  eftermiddag.	  

	  

IC	    Supplement	  til	  undervisning	  
 Ikke	  noget	  de	  skal	  gøre	  i	  deres	  fritid	  

	  

3	   Hvis	  den	  læringsmæssige	  effekt	  er	  lige	  så	  god,	  som	  ved	  andre	  undervisningsformer,	  
ser	  jeg	  ingen	  problemer	  i	  at	  lade	  spil/interaktive	  læringssystemer	  erstatte	  

traditionel	  undervisning	  

Læringseffekten	  er	  stærkt	  afhængig	  af	  om	  eleverne	  aktivt	  undersøger/bearbejder	  
et	  problem.	  Dette	  kunne	  gøres	  ved	  der	  til	  spillet	  er	  knyttet	  konkrete	  opgaver	  -‐	  eks.	  
strategier	  for	  optimering	  af	  et	  bistades	  produktion	  og	  energieffektivitet.	  

4	   Jeg	  mener	  sagtens	  et	  computerspil	  kan	  erstatte	  "almindelig"	  undervisning	  -‐	  der	  er	  
jo	  også	  nogle	  på	  markedet	  f.eks."cellekampen",	  som	  handler	  om	  immunforsvaret),	  
som	  jeg	  ofte	  har	  brugt	  med	  godt	  udbytte.	  

5	   Se	  pkt.	  1.	  

6	   Ja	  det	  erstatter	  vel	  ikke	  det	  hele...	  

7	   Helt	  som	  supplement	  og	  for	  at	  lokke	  svagere	  elever	  ind	  i	  processen	  
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5. Hvilke nøglebegreber finder du vigtigst i pensum 
generelt?	  
IA	   • Nøglebegreber	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  er	  gældende	  lov	  og	  ret.	  

Kernepensum	  læse	  ti	  ord	  op.	  Der	  er	  ikke	  engang	  ti	  forskellige	  
begreber	  i	  nøglepensum	  på	  C-‐niveau	  

• Evolutionsteori	  
• Slå	  fast	  at	  der	  har	  været	  en	  evolution	  –	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  

anden	  ting	  der	  er	  vigtigt	  i	  biologi	  –	  nemlig	  fascinationen.	  	  
• Naturvidenskabelig	  tankegang	  

	  

IB	    Økologi-‐del:	  gerne	  nære	  natur.	  Indtastning	  af	  parametre.	  Økologiske	  
kredsløb.	  Eleverne	  synes	  denne	  del	  af	  pensum	  er	  kedelig.	  	  

 Kredsløb	  biologi	  C:	  carbon,	  kvælstof	  og	  vand.	  
 Fotosyntese	  og	  respiration.	  	  

	  

IC	    Enzymer	  
 Respiration	  og	  fotosyntese	  
 Kostens	  bestanddele,	  kulhydrater,	  protein	  og	  fedtstoffer	  
 DNA	  
 Molekylet	  
 (C-‐niveau	  eller	  A-‐niveau?)	  
 Proteinsyntese	  (obl.	  B	  og	  A)	  
 Bioteknologi	  –	  gensplejsning	  
 Nedarvningsmønstre	  
 Stofkredsløb:	  kulstof	  nitrogen	  
 Evolution	  

	  

S3	   A	  B	  D	  G	  K	  

S4	   A	  B	  G	  K	  

S5	   A	  B	  C	  F	  J	  

S6	   A	  D	  G	  H	  K	  

S7	   D	  G	  H	  K	  
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Har	  du	  behov	  for	  at	  præcisere	  dine	  valg,	  så	  skriv	  det	  venligst	  her:	  

S3	   Selv	  om	  jeg	  har	  udvalgt	  fem	  nøgleemner,	  gør	  jeg	  opmærksom	  på,	  at	  alle	  emnerne	  
indgår	  på	  alle	  niveauer	  i	  STX	  biologi.	  Se	  venligst	  læreplaner	  og	  vejledninger	  på	  

følgende	  link:	  http://www.uvm.dk/Uddannelser-‐og-‐dagtilbud/Gymnasiale-‐
uddannelser/Studieretninger-‐og-‐fag/Studentereksamen-‐(stx)/Fag-‐paa-‐stx/Biologi-‐
stx	  

S4	   -‐	  

S5	   Det	  er	  et	  lidt	  vilkårligt	  valg,	  for	  alle	  punkter	  er	  vigtige.	  

S6	   Hvis	  det	  er	  til	  c-‐niveau	  skal	  det	  svare	  til	  c-‐niveau	  

S7	   Har	  valgt	  det	  stof	  der	  har	  størst	  behov	  for	  at	  blive	  suppleret	  
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6. Hvad er efter dit indtryk elevernes foretrukne 
arbejdsformer?	  
IA	   • Blanding	  af	  gruppearbejde	  og	  individuelt	  arbejde.	  	  

• Starter	  med	  et	  kvarters	  teorigennemgang	  på	  tavlen,	  bagefter	  
gruppearbejde	  –	  spørgsmål	  stilles	  så	  de	  udfordrer	  eleverne,	  men	  
relevante	  i	  forhold	  til	  det	  stof	  der	  er.	  Kan	  godt	  lide	  bogen.	  Vil	  helst	  
have	  et	  spørgsmål	  som	  kan	  besvares	  ud	  fra	  bogen.	  Har	  en	  eukaryot	  
celle	  en	  cellekerne?	  I	  stedet:	  Hvordan	  er	  det	  med	  sædcellen	  fra	  en	  
løve,	  har	  den	  flageller?	  Har	  den	  cellekerne?	  Nervecelle	  fra	  en	  
antilope,	  findes	  der	  mitochondrier	  i	  den?	  	  

• Konkrete	  er	  vigtigt.	  Det	  kan	  de	  godt.	  	  
	  

IB	    Fungerer	  ofte	  godt	  når	  de	  er	  sammen	  to	  og	  to.	  Ikke	  fem	  og	  fem.	  
Ellers	  skal	  grupperne	  være	  konsistente	  over	  tid,	  så	  det	  bliver	  
studiegruppe-‐agtigt.	  Medmindre	  grupperne	  ikke	  fungerer.	  

	  

IC	    Gruppearbejde:	  2-‐3	  personer	  	  flere	  =	  for	  mange	  passive.	  Færre,	  
nogle	  kommer	  aldrig	  ud	  af	  stedet.	  

 Individuelt:	  Arbejde	  med	  Jing	  –	  hver	  deres	  PC	  og	  hver	  har	  et	  produkt	  
	  

S3	   Elevernes	  foretrukne	  arbejdsform	  er	  så	  absolut	  eksperimentelle	  undersøgelser.	  

S4	   Jeg	  tror	  det	  væsentlige	  for	  eleverne	  er	  at	  undervisningen	  er	  afvekslende.	  De	  har	  
forskellige	  læringsstile,	  så	  nogen	  har	  mere	  udbytte	  af	  nogle	  former	  andre	  af	  andre.	  
Skal	  jeg	  nævne	  en	  enkelt	  tror	  jeg	  hands-‐on	  appelerer	  til	  mange	  elever.	  

S5	   -‐	  

S6	   Der	  er	  ikke	  en	  foretrukken	  form	  

S7	   Det	  varierer	  fra	  elev	  til	  elev	  mange	  er	  glade	  for	  variation.	  Biologi/idræt	  klasser	  er	  
meget	  galde	  for	  konkurrence	  
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8. Hvor længe har du undervist i gymnasieskolen?	  
Svarenes	  rigtige	  rækkefølge	  er	  udeladt	  her	  for	  at	  sikre	  repondenternes	  anonymitet.	  

	  

Svar:	  2	  år,	  4	  ½	  år,	  7	  år,	  9	  år,	  12	  år,	  17	  år,	  30	  år,	  30	  år.	  (Gennemsnit	  =	  15	  år)	  

	  

Kommentar:	  Det	  ser	  ikke	  ud	  til,	  at	  lærernes	  faglige	  baggrund	  og	  undervisningserfaring	  har	  indflydelse	  på	  
deres	  holdning	  til	  at	  bruge	  IT.	  Således	  var	  alle	  åbne	  over	  for	  at	  benytte	  et	  computerspil	  i	  

biologiundervisningen.
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9. Har du ellers nogle ideer eller kommentarer du gerne vil 
tilføje?	  

IA	   -‐	  

IB	    Spændende	  fordi	  det	  giver	  variation	  i	  undervisningen	  og	  inddrager	  
eleverne.	  Det	  kunne	  måske	  være	  med	  til	  at	  løfte	  økologidelen	  som	  
fylder	  1/3	  til	  ¼	  del	  af	  biologidelen	  på	  C-‐niveau.	  

 Al	  variation	  i	  undervisningen	  er	  kærkommen.	  Spillet	  kunne	  måske	  
vække	  drengene.	  Pigerne	  er	  særligt	  engageret,	  men	  gymnasiet	  er	  
ved	  at	  blive	  en	  pigeskole.	  Hvis	  man	  kan	  få	  et	  konkurrenceelement	  
ind,	  kan	  man	  måske	  få	  drengene	  med,	  hvis	  spillet	  appellerer	  til	  
drengene.	  Gøre	  drengene	  mere	  interesserede	  og	  motiverede.	  Bruge	  
de	  medier	  de	  bruger	  i	  dagligdagen.	  	  

 Indtastning	  af	  ting	  	  ligesom	  logger	  pro.	  Mulighed	  for	  at	  få	  
resultater	  fra	  bierne.	  Træning	  i	  metoden.	  Spillet	  kunne	  have	  en	  del	  
hvor	  der	  var	  mulighed	  for	  at	  hente	  empiri	  og	  data	  ud	  som	  de	  kan	  
behandle,	  fordi	  de	  kæmper	  hårdt	  med	  at	  behandle	  data.	  	  

 Interessant	  at	  det	  omhandler	  deres	  levevis	  og	  adfærd,	  så	  man	  kigger	  
specifikt	  på	  netop	  den	  art.	  Man	  må	  gerne	  kigge	  særligt	  på	  en	  
nøgleart.	  	  

 Kobling	  mellem	  økologi	  og	  genetik	  og	  kromosomer.	  
	  

IC	   -‐	  

S3	   Bare	  klø	  på	  -‐	  interaktive,	  elevaktiverende	  undervisningsformer	  er	  vejen	  frem.	  

Moderne	  elever	  gider	  ikke	  høre	  ret	  længe	  på	  envejskommunikation.	  	  

Men	  sørg	  for	  at	  eleverne	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  stilles	  til	  regensab	  for	  det,	  de	  
burde	  lære	  af	  spillet.	  Det	  øger	  vigtigheden	  af	  at	  involvere	  sig	  og	  lægge	  en	  kvalitet	  i	  
at	  arbejde	  med	  spillet.	  

Der	  sker	  ikke	  noget	  ved	  at	  indlægge	  små	  pusterum	  i	  spillet	  i	  form	  ef	  mere	  

"gaggede"	  indslag	  som	  f.eks	  sjove	  animationer	  eller	  gode	  YouTube	  videoer.	  
Problemet	  med	  at	  hyperinks	  hurtigt	  bliver	  forældede	  kunne	  løses	  ved	  at	  i	  supplere	  
hyperlinks	  med	  gode	  nøgleord	  til	  søgning.	  

S4	   -‐	  

S5	   -‐	  

S6	   -‐	  

S7	   vil	  gerne	  høre	  når	  det	  kan	  prøves	  

	  


