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BIBgame - ”Børn som kompetente brugere af fælles bibliotekssystem”    
 

En kort sammenfatning 

I forbindelse med udvikling og implementering af det ny fælles bibliotekssystem, Cicero, 

blev Aabenraa Kommune sammen med Horsens valgt som pilotkommune.  

Vi ønskede samtidigt at sætte fokus på elevernes læring og trivsel, så i 2015 søgte vi 

derfor midler til et udviklingsprojekt, der havde fokus på, hvordan det fælles 

bibliotekssystem kunne bruges til at styrke elevernes trivsel og læring i skolernes PLC’er 

og på folkebibliotekerne.  

Med projektet ønskede vi at gøre børn til kompetente brugere af det fælles 

bibliotekssystem. 

Skole- og folkebiblioteksområdet i Aabenraa og Kolding Kommuner gik ind i projektet 
sammen med producenten af bibliotekssystemet, Systematic, og fik bevilget 672.000 kr. 
fra Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje til udviklingen af et læringsspil, hvor det 
faglige grundlag var Folkeskoleloven og Fælles Mål for 3.-4. klasse og 5.-6. klasse.  
Projektet blev efterfølgende organiseret med en styregruppe, en projektgruppe og en 
projektleder. 
På grund af store forsinkelser og et uudviklet og ufærdigt bibliotekssystem udarbejdede vi 
en revideret projekt- og handleplan, og i december 2015 godkendte Kulturstyrelsen en 
forlængelse af projektet til d. 31.12.2016 og et revideret budget. 
I den indledende fase blev der sparret med Redia/Alexandra Instituttet i forhold til 
udviklingen af interaktive, digitale lærings- og oplevelsesløsninger til undervisning og 
formidling. Som baggrundsviden for projektet har vi også inddraget forskningsresultater 
om spil og børns multimodale kompetencer.  
I forhold til tilgængelighedsaspektet blev der sparret med læsekonsulenter, læsevejledere 
og specialskoler.  
Efter en længere periode med teoretiske og faglige input, idéudvikling og sparring med 
bl.a. firmaer valgte vi ildsjælen Pelle Sølvkjær Christensen og hans firma Gamecraft, som 
producent af læringsspillet, BIBgame. 
Først i juni blev projektgruppen enige om, at en forfatter til spillets fortællinger ville 
kvalificere projektet, og Jim Højberg blev hyret til opgaven. 
I hele processen har vi involveret elever i forskellige aldre i testningen af delelementer i 
BIBgame.  
Carsten Jessen har været evaluator på projektet, og han har løbende beriget det 
teoretiske arbejdsgrundlag med oplæg og input om især spil, leg og læring. 
48 elever fra 3., 4.,5. og 6. klasser på Hjordkær og Løjt Kirkeby Skole har deltaget i før – 
og efterevalueringen af børns informations- og søgekompetencer.  
D. 15. december 2016 holdt vi afslutningskonference med 110 tilmeldte deltagere, der alle 
fik adgang til en demoudgave af BIBgame. Samme dag gik BIBgames nye hjemmeside i 
luften på www.systematic.com/bibgame 

http://www.systematic.com/bibgame


Hver gang spillet lægges ud i nye sammenhænge, vejlægges en detaljeret vejledning, og 
vi henviser til spillets hjemmeside, hvor de nyeste informationer og vejledninger altid 
ligger. De nye brugere opfordres til at komme med feedback på spillet, så erfaringerne kan 
bruges til udvikling af spillet. 
I februar 2017 blev BIBgame frit tilgængeligt for alle skoler og folkebiblioteker på App 
Store og via download til PC. 
Her d. 29-3-17 ligger nyeste version af BIBgame (1.0.6) på App Store, Google Play og kan 
downloades til PC fra www.gamecraft.dk/downloads/BIBGame.zip 

Det har været en udfordring med de store forsinkelser på bibliotekssystemet, som også 
har forsinket dette udviklingsprojekt, så selvom projektet officielt er afsluttet d. 31. 
december 2016, arbejdes der videre med at forbedre og udvikle BIBgame og den 
tilhørende hjemmeside. En anden udfordring har været det parallelle arbejde med at 
forsøge at få Skoleportalen udviklet og tilrettet til skolernes behov.   
Systematic forventer nu, at en nyudviklet udgave af Skoleportalen kommer i maj 2017. Det 
er et positivt resultat af en lang proces, for først med den nye udgave vil BIBgame kunne 
fungere optimalt. 
De mange afprøvninger af BIBgame på skoler har været både lærerige og fantastiske 
oplevelser. Vi har oplevet et stort engagement hos både elever og lærere. Børnene har 
kunnet spille i 90 minutter uden at tænke på frikvarter, og som Carsten Jessen konkluderer 
i sin evalueringsrapport, så er alle elever blevet dygtigere (Se evalueringsrapport). 
 

 
 
Det tværfaglige samarbejde i projektgruppen har været lærerigt og positivt, også selvom 
projektet er fortsat langt ud over den aftale periode. 
På samme måde som dette udviklingsprojekt har været et samarbejdsprojekt, bliver 
kommunernes håndtering af BIBgame det også. Vi har udstukket nogle retningslinjer for 
brug af spillet, men det bedste resultat vil man få, hvis skolernes PLC’er og 
folkebibliotekerne i fællesskab aftaler, hvordan samarbejdet omkring BIBgame skal være. 
 
Projektets målsætning 
Dette projekt har søgt midler under ”Biblioteksbetjening af børn”. 



I forbindelse med implementeringen af 
folkeskolereformen er der lagt op til et 
tættere samarbejde mellem 
folkeskoler og folkebiblioteker, og det 
har også været et af målene i dette 
projekt, som både i processen og i 
forhold til produktet fordrer 
samarbejde mellem de to områder. 
Sammen har vi udviklet et lærings- og 
oplevelsesspil, der kan styrke trivsel, 
facilitere fællesskaber, inspirere til 
oplevelser og samtidigt kvalificere 
børns brug af søgeportaler og 
webressourcer. Med moduler både i 
folkeskolen og på biblioteket, kan 
konceptet både være en del af den 
understøttende undervisning og den 
fagopdelte undervisning. 
PLC’erne og bibliotekerne kan i 
samarbejdet omkring BIBgame danne 
ramme for lærende og legende 
børnefællesskaber.  
Fra Carsten Jessens 
evalueringsrapport: ”BIBgame er i det 
perspektiv et meget vellykket 
læringsspil, der udnytter spilgenrens 
muligheder til fulde. BIBgame formår 
således at kombinere spils motiverende effekt med et relevant fagligt indhold, der er 
målrettet mod børnenes opøvelse af søgekompetencer”. ”BIBgame må derfor betegnes 
som et imponerende resultat og et eksempel til efterlevelse”.  
 
 
Udvalgte faglige mål fra Fælles Mål 
Målet med BIBgame er kompetente brugere af nyt, fælles bibliotekssystem.   
Spillet skal styrke børns søgekompetencer, så de kan søge kvalificeret både på PLC’erne 
(skolebibliotekerne) og på folkebibliotekerne.  
BIBgame er baseret på en læringsmålorienteret undervisning og John Hatties synlige 
læring. I forhold til Fælles Mål og elevernes læring har vi fokus på følgende udvalgte mål 
fra Fælles Mål 
 

3.- 4. klasse - Kompetencemål:  
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden 
 
DANSK   Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klassetrin)  

- Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og på 
biblioteket  
- Eleven har viden om hjemmesiders struktur 
- Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål  
- Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder på internettet 
 
5.- 6. klasse - Kompetencemål: 
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge 



 
DANSK   Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)   
- Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider  
- Eleven har viden om søgerelaterede læsestrategier 
 
I forhold til det tværgående tema It og Medier er især følgende to elevpositioner i spil: 
- Eleven som analyserende modtager 
- Eleven som kritisk undersøge 
 
Eksempler på nedbrudte læringsmål – level 1 

Søge viden i søgeportalen Cicero Web 
Skelne mellem skønlitteratur og faglitteratur 
Kende forskel på titel, forfatter og DK5 (=decimalklassedeling)  
Kunne søge på titel, emne og forfatter i Cicero Web  
Kende kategorier, som man kan søge på 

 
Som en del af startoplægget og det faglige indhold inddrager vi 2 relevante film fra 
SøgSmart projektet, som også er støttet af Slots- og Kulturestyrelsen: 
Film1 "Om biblioteket" og film 7 "Om DK5" 
https://www.youtube.com/channel/UCkfYiXC5pA_6yWIBVjAPVFw/videos 

 
Der er en faglig progression i de tre spil fra start til slut, så børnene udfordres og lærer at 
bruge de muligheder, der er i PLC’ernes og folkebibliotekernes søgesystemer på en mere 
og mere avanceret måde. I spillet er det synligt for eleverne, at der sker læring, og at de 
bliver bedre og bedre til at søge.  
Fra Carstens Jessens evalueringsrapport: ”De mål, der blev opstillet i projektet for 
undervisningsforløb med BIBgame, må siges at være opfyldt. Børnene kan søge viden i 
søgeportalen Cicero Web på alle klassetrin, de skelner nu mellem skønlitteratur og 
faglitteratur, og de jonglerer relativ ubesværet med titel, forfatter, emner og DK5. På 4.-5. 
og 6. klassetrin kan børnene bruge både biblo.dk og Forfatterweb”. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCkfYiXC5pA_6yWIBVjAPVFw/videos


Metode:  
I projektet har vi anvendt konceptudviklingsforløb med brainstorming og prototyping. Fra 
mock-ups til at udvikle dele af funktionaliteten for at afprøve på brugerne og derefter 
videreudvikle på spillet. Carsten har beriget processen med teoretiske input. 

 
Hjemmeside / Vejledning: 
Til spillet hører en hjemmeside, som udbygges løbende: www.systematic.com/bibgame 
Her finder man navnede på deltagerne i projektet, præsentation af spillets forfatter og 
producent, billeder fra processen, vejledning til selve spillet, uddybning af de faglige mål, 
slides til oplæg før der spilles, forskningsresultater og supplerende inspiration til arbejdet 
med søgning og kildekritik.  

 
Tilgængelighed: 
I forhold til tilgængelighedsaspektet har vi sparret med læsekonsulenter, læsevejledere og 
specialskoler. 
Igennem hele spillet bliver fortællingen og opgaver læst højt. Det er muligt at fravælge 
denne funktion under indstilling i starten af spillet.  
Her er det også muligt at nulstille spillet, så man kan starte forfra, hvis man har brug for at 
få genopfrisket den læring, der ligger i spillet.  
Adgang med Uni-Login er også tilpasset, så f.eks. elever med udfordringer altid kan spille 
BIBgame på level 1, selvom eleven måske går i 7. klasse. 
 

 
 
 
BIBgames opbygning: 
BIBgame består af 3 spil (levels). 
Level 1: For 3.-4. kl. Spilles på skolernes PLC’er. Her søges især i Skoleportalen.dk 
Level 2: For 4. kl. Spilles på folkebibliotekerne evt. kun med opstart på folkebibliotekerne. 

Her søges især i Biblo og på folkebibliotekets hjemmeside. 
Level 3: For 5.-6. kl. Spilles på skolernes PLC’er. Her søges især i Skoleportalen.dk 
Derudover søges der i Forfatterweb, i FaktaLink Light og i Google. 

 

http://www.systematic.com/bibgame


Bibgame og adgang via Uni-Login: 
I forhold til elevers adgang til spillet via Uni-Login er der sendt anmodninger om 
godkendelse af dataaftaler til alle skoler i Danmark. Før der kan spilles, skal en 
brugeradministrator godkende "Aabenraa Kommune Læringsspil" under dataaftaler på 
https://brugeradministration.emu.dk/ 
2. kl. har ikke adgang til BIBgame 
3. kl. får adgang til level 1 
4. kl. får adgang til level 1 og 2 
5. kl. og 6. kl. får adgang til level 1, 2 og 3  
7. kl. har adgang til level 1, 2 og 3 
Vi vedlægger vejledningen hver gang BIBgame lægges ud i nye sammenhænge eller 
henviser til hjemmesiden, så undervisere og elever/børn kan få en god oplevelse med 
spillet. 
 
 
Budget 
På trods af løbende kommunikation om regnskabet siden januar og indsendt regnskab 
med tilhørende bilag har kommunens revisionsfirma imod vores forventninger og aftaler 
ikke nået at revidere regnskabet for projektet. Derfor har vi været nødsaget til at anmode 
om udsættelse til torsdag d.13. april 2017. 

 
Budget beretning 
I 2015 bevilgede Kulturstyrelsen 672.000 kr. til udviklingsprojektet: ”Børn som kompetente 
brugere af fælles bibliotekssystem”. 
På baggrund af bibliotekssystemets forsinkelse i ¾ år godkendte Kulturstyrelsen d.17-12-
15 en forlængelse af projektet til 31.12.2016 og et revideret budget med en 
budgetomplacering, så lønudgifter på 497.000 kr. blev flyttes til udgifter til konsulenter.  
Kulturstyrelsen godkendte også, at Gamecraft overtog hosting og drift af læringsspillet. 
De to involverede firmaer i BIBgame er altså Gamecraft og Systematic A/S. Begge firmaer 
har udvist stort engagement og positiv velvilje i forhold til udvikling af spillet og den 
tilhørende hjemmeside, som ligger hos Systematic.  
I forhold til hosting, drift og support af BIBgame, er der lavet aftaler med både Gamecraft 
og STIL (Uni-Login) for de kommende 6 år. En fordobling i forhold til de 3 år, som blev 
angivet i 
projektansøgningen. 
Som krævet er der 
således ingen 
begrænsninger af 
hverken 
folkebibliotekernes eller 
skolernes anvendelse af 
BIBgame de næste 6 år.  
 
Bibliotekssystemets og 
Skoleportalens enorme 
forsinkelser har sat 
projektet under stort 
tidspres. De ansøgte 
midler til f.eks. materialer 
blev derfor ikke udnyttet 
fuldt ud. Vi ville være 
sikre på, at indholdet på 

https://brugeradministration.emu.dk/


kommende plakater, foldere og flyers er korrekt. Derfor har vi stort set kun anvendt digital 
PR, som har kunnet ændres og tilpasses virkeligheden med updates.  
Det gælder også i forhold til opgaver, som vi forventede skulle købes, dem lavede og 
tilpassede vi og Gamecraft selv f.eks. 3 film til PR for projektet, PR i aviser, blade, 
hjemmesider på Facebook og i digitale og analoge konferencer 
 
Da Skoleportalen endnu ikke lever op til skolernes behov og opgaverne i BIBgame, 
finansierer projektdeltagerne selv det fortsatte arbejde med læringsspillet og kommende 
PR med bogmærker, foldere, plakater mm., når Skoleportalen kommer i en ny og forbedret 
udgave til maj 2017. Selvom projektet officielt er afsluttet, arbejder alle fortsat med 
forbedringer af BIBgame og den tilhørende hjemmeside, som tilpasses efter de erfaringer, 
som vi har gjort på testskoler her i januar, februar og marts 2017.   

 
 

 
 
Følgeforskning og evaluering  
Evaluator af projektet er Carsten Jessen, som har stået for følgeforskningen og udarbejdet 
vedlagte rapport: ”Kan man spille sig til søgekompetencer? Følgeforskning til projekt 
”Børn som kompetente brugere af det Fælles Bibliotekssystem”” ved Carsten Jessen, 
Aarhus Universitet 2017. Det følgende indhold er fra rapporten. 
Sigtet med følgeforskning er ”at sætte fokus på, hvad vi kan udlede af projektet i 
mere almen forstand. I dette tilfælde handler det almene om spil som 
læremiddel, mens det specifikke handler om udvikling af søgekompetencer hos børn.” 
Et nyt bibliotekssystem ”forudsætter ikke bare en teknisk viden om det nye system, men 
også en grundlæggende forståelse af søgning i strukturerede og systematiserede 
informationer, sådan som de er organiseret i bibliotekssystemer på skolernes biblioteker 
og på børnebibliotekerne.” 
”Projektets vigtigste målsætning var derfor at udvikle børns generelle søgekompetencer 
som et led i at lære dem at navigere i de enorme informationsmængder, de er omgivet af.” 
”Interviews med børn i projektet viste, at de uden undervisning i emnet foretager 
usystematiske søgninger, hvor de kigger rundt på reolerne efter en lærers eller en 



bibliotekars anvisning af f.eks. et emne. De udnytter ikke søgninger i databaser, og de 
finder ofte ikke noget brugbart eller aldersvarende, men bruger det, de finder”. 
”Gode søgekompetencer opnås kun på grundlag af en forståelse for samlingernes struktur 
og materialernes forskellige egenskaber, og en sådan får kun meget få børn ved at lytte til 
en forklaring i undervisningen. Som på de fleste andre områder kræver udviklingen af 
kompetencer øvelse og gentagelser i praksis, men det kan være svært at motivere børn 
på de pågældende klassetrin til at gentage søgninger mange gange. Digitale spil er her 
et perfekt læremiddel, fordi de motiverer spillerne til at gentage processer, og dermed 
giver den nødvendige øvelse.”  
”BIBgame er i det perspektiv et meget vellykket læringsspil, der udnytter spilgenrens 
muligheder til fulde. BIBgame formår således at kombinere spils motiverende effekt med et 
relevant fagligt indhold, der er målrettet mod børnenes opøvelse af søgekompetencer. 
Det sidste er vanskeligt at opnå, og læringsspil lider ofte af den skavank, at de enten er 
motiverende, dvs. gode spil på spilgenrens egne betingelser, men til gengæld ikke 
målrettede, eller omvendt er målrettede, men til gengæld kedelige for spillerne. BIBgame 
må derfor betegnes som imponerende resultat og et eksempel til efterlevelse”. 
”BIBgame er elementært spændende spil med en grundlæggende konflikt … en god og en 
ond bibliotekar… en konflikt, der tematiserer en grundlæggende modsætning mellem 
orden og kaos, som i spillet konkret er repræsenteret i en modsætning mellem systematik 
og rod i en bogsamling. Fortællingen er enkel og fængende, samtidig med at den 
behandler de faglige mål, som undervisningen sigter imod. Det er med andre ord lykkes at 
skabe et spilunivers, der handler om at sortere og bringe bøger på rette plads efter den 
logik, som systematiserede informationssamlinger bruger.” 
BIBgame udfordrer med andre ord børnene til at udforske, opdage og løse de indlagte 
opgaver, hvilket er klassiske træk ved computerspil, der har tiltrukket og motiveret brugere 
siden de første digitale spil (Greenfield 1985, Jessen1995) og fortsætter med at gøre det.” 
”En god balance mellem det motiverende og det faglige kan bedst opnås, hvis der er en 
indre sammenhæng mellem spillenes univers og et faglig indhold og læringsmålene, 
sådan at de sidstnævnte virker som en naturlig del af spillet. I mange læringsspil er denne 
balance slet ikke til stede…” 
”BIBgame formår imidlertid med succes at udvikle børns forståelse, netop fordi der er en 
indre sammenhæng mellem de faglige mål og spillets univers”. 
 
Før-test med 2 x 48 elever fra 3., 4., 5. og 6. klasse 
”Konklusionen på disse undersøgelser viste, at der var brug for de kompetencer, projektet 
sigter på at give eleverne via spillet. Flertallet af eleverne havde ikke viden om 
bibliotekernes systematik, og de var usikre på en række grundlæggende begreber, som er 
nødvendige for at have gode søgekompetencer. I 3. og 4. klasserne var der ikke kendskab 
til forskellen på fiktion og fakta, og børnene kunne ikke skelne mellem fagbøger og 
skønlitteratur. De fleste børn i 5. og 6. klasserne kunne svare korrekt på det spørgsmål i 
testen, men de færreste kunne redegøre for forskellen i de efterfølgende interviews. Den 
divergens skyldes givet, at eleverne kunne afkode betegnelserne for henholdsvis fag- og 
skønlitteratur, som det Fælles Bibliotekssystem benytter på skærmbillederne, men de 
havde ingen egentlig forståelse for, hvad forskellen dækkede over.” 
”På tilsvarende måde manglede eleverne – med få undtagelser – viden om den 
systematisering af faglitteraturen, som biblioteker benytter.” 
”Elevernes ”forståelse er med andre ord bundet til den fysiske lokalitet og indretningen på 
det lokale skolebibliotek, men forståelsen overføres ikke til andre lokaliteter eller til 
onlinesøgninger.” 



”Observationer viste også, at de 
fleste børn – men igen ikke alle – 
var gode til at aflæse skærmen 
for oplysninger, når deres 
opmærksomhed blev styret i en 
bestemt retning. Det var f.eks. 
tilfældet med DK5, som de 
måske ikke forstod, men fint 
kunne aflæse, og det samme 
gjaldt lix- og lettal.” 
 

 
 
Efter-test med de samme 2 x 
48 elever fra 3., 4., 5. og 6. 
klasse 
”Undersøgelserne viser klart, at 
der er fremgang på alle klassetrin og hos næsten alle de børn, der deltog. Der er kun 
enkelte blandt de 38 børn, der ikke har opnået ny viden, hvilket viser, at undervisningen 
med læringsspil ikke er nogen garanti for, at alle elever opnår nye kompetencer, lige så lidt 
som i anden undervisning. Et væsentligt aspekt ved undervisning med spil er, at det stiller 
høje krav til elevernes egen aktive indsats, og samtidig skal indsatsen være motiveret af 
nysgerrighed, hvis fordelen ved spil som læremiddel skal udnyttes optimalt.” 
”BIBgame var populær på alle klassetrin på de to skoler, og de fleste børn var 
topmotiverede til at løse de mange opgaver af faglig karakter, spillet indeholder. Et af de 
kritiske punkter i spillet er, at spillerne hele tiden skal skifte mellem spillet og 
søgeportalerne….Sådanne skift vil ofte være et problem i læringsspil, fordi de afbryder 
spiloplevelsens karakter af flow…Børnene udtrykte imidlertid ikke nogen form for 
utilfredshed med de mange skift, spillet kræver.” 
 
Det er ”værd at være opmærksom på, at spil er gode til at gøre børn aktive og tillige til at 
fokusere deres aktivitet til spillets univers. BIBgame er her et godt eksempel, fordi 
universet og de faglige læringsmål hænger fint sammen via spillets bibliotek med en 
systematisk ordnet bogsamling. 
Netop her adskiller BIBgame sig positivt fra mange andre læringsspil.” 
”Belønning for korrekte svar er sådan set også i brug i BIBgame, men de faglige opgaver 
og spillet hænger sammen på en måde, så det ikke opleves som en afbrydelse for 
spillerne, men som en naturlig kontinuitet. Der er en indre sammenhæng mellem 
spilfigurens rolle og de faglige opgaver. BIBgames fortælling og univers integrerer på 
eminent vis søgekompetencer og samtidig spillets udformning, struktur, grafik og 
brugerflade på et højt kvalitativt niveau”. 
”Som nævnt virker undervisningen med læringsspillet. Spørgeskemaerne i eftertestene 
viser, at der er fremgang i børnenes på alle klassetrin. Det gælder ikke mindst evnen til at 
skelne mellem fiktion og fakta. Børnene nu lært at skelne og forstår begreberne 
faglitteratur og skønlitteratur. De kan ikke kun betegnelserne, men har en forståelse for 
forskellen som henholdsvis noget virkeligt og noget opdigtet. På 3. klassetrin er der fortsat 
en vis usikkerhed, men to ud af tre har tilegnet sig den nye viden, mens det på 4. 
klassetrin er tre ud af fire og kun er enkelte børn, der er usikre (jf. ovenfor om motivation). 
På 5. og 6. klassetrin er alle kommet med. I de interviews, der blev gennemført efter testen 
med spørgeskemaer og i observationerne fremgik det, at der er tale om en sikker viden, 
der bunder i forståelse”. 



”Generelt er børnene blevet meget mere sikre i brugen af Skoleportalen og Biblio.dk, og 
det skyldes primært deres forståelse for, hvad en bibliotekssamling er. Det viser sig i deres 
viden om DK5, og hvordan decimalinddelingen skal bruges”. 
”Børnene har fået ord og begreber for det, der sker, når de søger informationer, og de ved, 
hvordan de skal bruge såvel onlinesøgninger som det fysiske bibliotek. De mål, der blev 
opstillet i projektet for undervisningsforløb med BIBgame, må siges at være opfyldt. 
Børnene kan søge viden i søgeportalen Cicero Web på alle klassetrin, de skelner nu 
mellem skønlitteratur og faglitteratur, og de jonglerer relativ ubesværet med titel, forfatter, 
emner og DK5. På 4.-5. og 6. klassetrin kan børnene bruge både biblo.dk og 
Forfatterweb”. 
 
”Gensidig respekt og en deraf følgende åbenhed overfor den viden og de forskellige 
synsvinkler, deltagerne møder op med, møder man ikke i alle udviklingsprojekter. En 
central årsag til, at det positive samspil var, at projektet var velforberedt i alle faser. 
Eksempelvis var processen med at finde den rette spilproducent en lang og tidskrævende 
udvælgelsesprocedure, hvor flere virksomheder var på banen, og hvor der blev holdt flere 
møder. Det gav i sidste ende pote i form at et spil, hvor de faglige mål og spiloplevelsen 
hænger godt sammen. Alt i alt var det et veltilrettelagt og velorganiseret projekt”. 
 
”Rammerne omkring spil som læremiddel bør tænkes og struktureres med et klart fokus på 
børns egne læringsevner og deres egne læringsfællesskaber. Det betyder ikke, at 
børnene skal overlades til sig selv, men det betyder, at undervisere skal give plads og rum 
for nogle individuelle og sociale aktiviteter, hvis betydning og værdi nemt overses”. 
”Gode læringspil faciliterer læring, der sker via den lærendes egen aktive handlinger og 
refleksioner.” 
 
Synlig læring og feed back 
”Hatties afsæt er, at jo mere, vi kan vise børn, hvad succes er, dvs. hvad de konkrete 
læringsmål er, jo mere motiverede vil de være, simpelthen fordi de ved, hvad de skal 
kunne og ikke er usikre. Hattie understreger, at det alt for ofte glemmes i skolens 
undervisningen, men det er netop omvendt i gode computerspil. Her ved spillerne helt 
præcis, hvad de skal opnå, og de ved, hvornår de har opfyldt målet. Så snart et mål er 
nået, sætter spillene til gengæld et nyt mål, og overraskende nok kaster spillerne sig glade 
ud i at nå det. Hattie fremhæver, at ud over de klare mål, så er spil også karakteriseret ved 
at give en konstant feedback, der hjælper spillerne på vej.” 
”Man kan med begreber fra en anden pædagogisk tænker, Gregory Bateson, beskrive det, 
der sker omkring spil som ”feedback” og ”kalibrering”, og det er grundlæggende for læring, 
at den lærende får chancen for at prøve, rette til og prøve igen – og igen. Med andre ord at 
øve sig, vel at mærke med en klar viden om, hvad målet er, så den enkelte kan vurdere 
succesraten. Spil er som nævnt velegnede hertil, fordi de bygger på regler”. 
”Ovenstående er en anden måde at beskrive det ovenfor nævnte princip om 
hypotesedannelse, afprøvning og refleksion”. 
 
”Børn etablerer hurtigt uformelle læringsfællesskaber, når de spiller computerspil, i fritiden 
såvel som i skolen, såfremt der er mulighed for det. I de fællesskaber udveksler børnene 
viden om spillene, de udvikler og afprøver ideer om, hvad der virker, og de diskuterer og 
reflekterer sammen. Det aspekt af deres læringsfællesskaber kan beskrives med 
betegnelser som ”mesterlære”, ”peer-to-peer learning” eller praksislæring (Wenger 2004). 
Det er sådan, børn lærer sig at mestre spil og it generelt”. 
 



”Vi skal sikre, at børn får 
kompetencer, der sætter dem i 
stand til at tilpasse sig 
forandringer ved konstant at 
lære nyt i et højt tempo. Én af 
de oplagte måder at 
imødekomme det behov på, er 
læring i sociale fællesskaber. 
Når børn spiller, udvikler de 
fællesskaber, der 
demonstrerer, hvordan de kan 
tilegne sig ny viden uformelt, 
og læringsspil kan derfor 
danne grundlag for etablering 
af fremtidsrettede 
læringsmiljøer, der er 
karakteriseret af andre måder 
at lære på end dem, der 
kendes fra mere planlagte 
indlæringsaktiviteter. Projektet ”Børn som kompetente brugere af det Fælles 
Bibliotekssystem” viser, at sådanne miljøer også kan etableres i sammenhæng med en 
målrettet faglig undervisning.”  
 

 
 
Carsten Jessens anbefaling til underviserne 
”Når spil bruges i undervisningen bør rammerne derfor tilrettelæggelse, således at spiller 
har: 
1) Mulighed for på egen hånd at udforske spillet, dvs. uden ret meget forhåndsviden 
2) Tid til udvikle hypoteser og afprøve dem, dvs. at de har lov til at fejle, gerne flere gange 
3) Tilladelse til at dele deres viden socialt, uformelt og frit, dvs. at det er tilladt at bevæge 
sig rundt 
Om det er muligt, afhænger af hvordan undervisningen struktureres, og ligeledes af hvad 
der betragtes som legitim adfærd i undervisningsrummet. For at viden reelt kan deles og 
læringsnetværk opstå, er det nødvendigt, at børn har frie tøjler til at kommunikere på kryds 
og tværs, så ideer og løsninger kan opstå og brede sig.” 
”Det er en vigtig opgave for undervisere at sikre, at der skabes en dybere forståelse hos 
spillerne for reglerne i spillene. Gennem learning by doing lærer spillerne at bruge 
”reglerne” i praksis, men det fører ikke altid til en eksplicit viden eller til viden, der rækker 
ud over spillets univers. Det er derfor underviserens opgave at ændre spillernes viden fra 
intuitiv og tavs viden til eksplicit, verbaliseret viden, der kan overføres til andre 
fænomener.” 
”Lærerne kan – fx gennem fælles diskussion og refleksioner i klassen – hjælpe eleverne 
med at gøre deres viden eksplicit og dermed hjælpe dem med at få et begrebsapparat, der 
skaber forståelse for, at de regler, der er indkodet i spillene, gælder i andre 
sammenhænge. Digitale spil er sjældent, om nogen sinde, i sig selv nok til at skabe den 
læring, eleverne har behov for, men den implicitte viden om de fænomener, der er 
indkodet i spillenes verden, som spillerne erhverver, skaber et erfaringsgrundlag, som 
undervisningen kan tage afsæt i, og som gør undervisningsmålene mindre abstrakte og 
mere konkrete for eleverne”. 
 



”...spils betydning for udvikling af generelle læringskompetencer. Her er det særligt den 
eksplorative form, der er central, fordi den styrker børns kompetencer til selvstændigt og 
kollaborativt at lære nyt. I et fremtidsperspektiv bliver det stadig vigtigere, og det er et af 
tidens paradokser, at børn og unges læring i højere grad rettes mod formelt planlagte og 
målrettede læreprocesser i en tid, hvor samfundets forandringstakt øges betydeligt med 
det til følge, at vi ikke ved, hvad børn vil få brug for at kunne i fremtiden”. 
 

 
 
BIBgame er relevant for alle skoler og folkebiblioteker i Danmark 
Både i skole- og fritiden har børn behov for at kunne finde relevante analoge og digitale 
læremidler/materialer via søgning i det nye fælles bibliotekssystem. Folkeskolens nye 
Fælles Mål definerer, at børnene skal opnå kompetencer i at sortere, vælge og redigere 
information til bestemte formål, samt benytte målrettede strategier til søgning, analyse og 
vurdering af information kildekritisk i en multimodal kontekst. I folkebibliotekerne er 
behovet øget i takt med udvidelsen af selvbetjente åbningstider. 
BIBgame kan understøtte elevernes læring på disse områder. 
Som Carsten Jessen skriver, så er der et stort behov for den læring som BIBgame tilbyder. 
Næsten alle skoler og folkebiblioteker i Danmark får det ny bibliotekssystem, og interessen 
for vores projekt har da også været meget overvældende. 
 
BIBgame og den tilhørende hjemmeside kan 

• frit anvendes af alle skoler og folkebiblioteker 
• understøtte brug af nyt bibliotekssystem i hele Danmark 
• fremme partnerskaber mellem skoler og folkebiblioteker 
• være et redskab, når PLC’er og folkebiblioteker skal understøtte Fælles Mål 
• Fremme oplevelser og trivsel i læringsfællesskaber 

 
PR for ”BIBgame” og formidling af resultater  
BIBgame og udviklingsprojektet er bl.a. præsenteret digitalt i konferencer, på Facebook, i 
artikler, på hjemmesider og analogt i fagblade, på konferencer, kurser og møder. 
D.15. december 2016 holdt vi afslutningskonference for 110 deltagere. Herefter har 
interessen været enorm. Nedenunder et lille udsnit af formidlingen. Resten følger på 
hjemmesiden og i Projektbanken. 
 
PR/artikler om BIBgame: 
Nyeste PR-film til afslutningskonferencen: https://player.vimeo.com/video/195484959 

PR-film på YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=UkJ0xVE6FV0 

PR-film om BIBgame: https://vimeo.com/191853853 

https://player.vimeo.com/video/195484959
https://www.youtube.com/watch?v=UkJ0xVE6FV0
https://vimeo.com/191853853


BIBgame - Børn som kompetente brugere af fælles bibliotekssystem www.systematic.com/bibgame 

Lene Pagh: Det ny bibliotekssystem handler også om læring og søgning  
https://da.systematic.com/library-learning/nyheder/2016/det-faelles-bibliotekssystem-handler-ogsaa-om-laering-og-soegning/ 

Jim Højberg: Spil som magisk læremester 
http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2017/1/SpilSomMagiskLaeremester  

Film fraTV-syd om BIBgame: Spil lokker børn på biblioteket Nyt link  

Artikel fra TV-syd om projektet: Nyt spil skal gøre børn til bedre biblioteksbrugere 
http://www.tvsyd.dk/artikel/nyt-spil-skal-goere-boern-til-bedre-biblioteksbrugere 

 

Fremtiden 
Samarbejdet omkring BIBgame har været interessant og meget lærerigt.   
Projektgruppens samarbejde omkring BIBgame og hjemmesiden fortsætter indtil BIBgame 
og hjemmeside fungerer optimalt. Det forventer vi bliver senest d. 1-7-17.  
Hjemmesiden vil blive udbygget og færdiggjort i løbet af foråret. 
Når det teknisk er muligt, kommer alle bilag fra projektet op i Projektbanken. 
 
Projektdeltagerne takker for de tildelte midler og står til rådighed for yderligere 
informationer om udviklingsprojektet. 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Pagh 
Projektleder / Skolekonsulent IT og LæringsCenter 
Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) 
Skole og Undervisning 
e-mail:  lhp@aabenraa.dk 
tlf.: 73768035  mobil: 21447725 
 
Aabenraa Kommune 
Børn og Skole 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev 
www.aabenraa.dk 
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