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“Learners are not empty vessels waiting to be
filled. They come to the classroom with
preconceptions about how the world works;
some of them are misconceptions. The best way
for children to learn is in an environment that
builds on their existing knowledge; if teaching
does not engage their prior knowledge, students
often learn information just well enough to pass
the test” (Sawyer, 2014: 2)



Kontinuitet og diskontinuitet
• Kontinuitet

– Skapes sammenheng mellom erfaringer elevene 
gjør i skolen og utenfor skolen

• Diskontinuitet

– Oppstår brudd mellom erfaringer elevene gjør i 
skolen og utenfor skolen



• En tematikk som har vært sentral siden John 
Dewey 

– Dewey (1959) skrev om viktigheten av å skape læringssituasjoner i 
skolen hvor elevene gis muligheter til å utvikle erfaringer som “vokser 
gradvis utfra” (s. 23) erfaringene som elevene kommer med til skolen. 
Det å sørge for at elever får oppleve en “kontinuerlig rekonstruksjon av 
erfaringene sine” (s. 23) er en skolens fremste oppgaver
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Ulike spillgenre
• Actionspill

• Eventyrspill

• Rollespill

• Strategispill

• Simulatorspill

________

• Kommersielle spill
vs

• Læringsspill
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Spillbasert læring

• Viktig å ta hensyn til både hvilke muligheter som 
ligger i spillene, og det pedagogiske designet som 
spillet inngår i

• Dataspill er ikke statiske læringsmaskiner, men heller 
fleksible verktøy med ulikt innhold og formål som 
kan brukes (og misbrukes) i klasserommet



Dataspillenes potensial for læring

– Dataspilling kan i seg selv 

være motiverende i 

læringsprosessen 
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Dataspillenes potensial for læring

– Elever blir mer aktive i kunnskapsproduksjonen. 

Gir den lærende stor 

grad av medvirkning i 

læringsprosessen 
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Dataspillenes potensial for læring

– Som simulering av 

virkeligheten gir dataspilling

spilleren muligheten til å 

lære ting som faktisk blir 

gjort utenfor formelle 

læringskontekster 
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Dataspillenes potensial for læring

• Aktiv læring: 

– Erfare verden på nye måter

– Å kunne tenke om en praksis på

meta-nivå

– Forberedelse til fremtidig 

læring
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Dataspillenes potensial for læring

• Gode dataspill: 
– Gir spillere muligheten til å løse oppgaver og håndtere 

utfordringer gjennom konkret erfaring

– Spillere må lære hvilke ressurser man må bruke, og 
hvordan man kan bruke ressursene, for å håndtere disse 
utfordringene

– Gir spillere muligheten til å reflektere over innviklede og 
komplekse forhold ved den simulerte verdenen handlingen 
i spillet foregår i  
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• Det å spille gir også muligheten for å 
inngå i ulike meningsfulle interaksjoner 
hvor spillere deler og skaper kunnskap 
sammen



• Dataspill kan trigge spenningsforhold som kan brukes til å 
fasilitere dialog
– Kan handle om hvordan ulike spillere erfarer et spill og hvordan deres 

erfaringer knytter seg til faglige temaer fra læreplanen

– Kan handle om forholdet mellom spillnarrativer og scenarioer fra den virkelige 
verden

• For eksempel hvordan blir den kalde krigen beskrevet i spill og hvordan er den 
beskrevet i lærebøker 

– Kan handle om forholdet mellom spillmekanikk og virkelige praksiser

• For eksempel hvordan byplanlegging blir simulert i et spill og hvordan det faktisk 
skjer i det virkelige liv 



• Viktigheten av lærerens rolle!



Spillbasert læring i skolen

Læreren kan:

• Hjelpe elevene til å fortolke spillet og temaet som blir tatt 
opp i spillet

• Hjelpe elevene med å gjøre koblinger mellom spillingen og 
fagstoffet og læreplanmål

• Korrigere eventuelle misforståelser hos elevene etter 
spillingen 

• Bringe sammen elevers ulike erfaringer med spillet

• Fasilitere faglige samtaler med elevene om temaer i og 
rundt spillet
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Dataspill som ressurser 
for faglige samtaler

• Elevers spill-kompetanser blir relevante i 
undervisningsopplegget

• Men, disse erfaringene er ikke nok for at 
elevene skal kunne utvikle avansert 
kunnskap om teamet som adresseres i 
spillet
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Dataspill som ressurser for faglige 
samtaler (Silseth, 2012)

• Lærerens rolle: 
– Fasilitere diskusjoner på bakgrunn av spillingen
– Bruke elevenes egne erfaringer fra spillingen i diskusjonen
– Få elevene til å ta standpunkt til ulike temaer med 

utgangspunkt i egne erfaringer 
– Vurdere ulike perspektiver på bakgrunn av spillingen
– Skape koblinger til andre læringsbaner som elever har 

påbegynt utenfor skolen
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The GTDT model (Games as Tools for 
Dialogic Teaching) 
• Målet med denne modellen er å gi lærere et verktøy for å 

fasilitere produktive interaksjoner i og rundt spill 

• Å støtte læreres pedagogiske og didaktiske strategier

• Gi læreren et verktøy for å planlegge og gjennomføre 
undervisning med dataspill

• Verktøy for å vurdere hvorvidt et spill og 
undervisningsopplegget rundt dette har god nok kvalitet 
(representasjoner i spillet og hvorvidt det er egnet til å støtte 
læring gjennom dialog)  
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