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Indledning 
Udviklingsprojektet ”Børn som kompetente brugere af det Fælles 
Bibliotekssystem” blev gennemført i 2016 og har haft til formål at udvikle et 
undervisningsforløb, hvor børn på 3.-6. klassetrin introduceres til systematisk 
søgning i det nye bibliotekssystem, der tages i brug af næsten alle landets skoler 
og biblioteker i 2017. I projektet deltog de Pædagogiske Læringscentre (PLC’er) 
og børnebibliotekerne fra Aabenraa og Kolding kommune, spilfirmaet GameCraft 
og børnebogsforfatteren Jim Højberg. Projektet er støttet af Slots- og 
Kulturstyrelsen (se nærmere på projektets hjemmeside). 
 
Det følgende er følgeforskning udført i tilknytning til projektet, og som forskning 
skal det forstås lidt anderledes end en traditionel evaluering, for mens det 
sidstnævnte primært sætter fokus på et konkret projekt med henblik på at 
vurdere, om de mål, der var fastlagt forud ved projektstart, er indfriet, så er 
sigtet med følgeforskning at sætte fokus på, hvad vi kan udlede af projektet i 
mere almen forstand. Derfor handler denne rapport ikke kun om projektets 
undervisningsforløb virker, men i høj grad om hvorfor, det virker. I dette tilfælde 
handler det almene om spil som læremiddel, mens det specifikke handler om 
børns søgekompetencer.  
 
Med det Fælles Bibliotekssystem får skoler og biblioteker et system med nye 
søgefunktioner og en ny brugerflade, som børnene har brug for at lære at kende, 
så de kan bruge det som et redskab i undervisningen. Det 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. Gennem undervisning i skolen og på folkebiblioteker 
introduceres børn allerede i dag til den type søgning på de nævnte klassetrin. 
Målet med projektet var at udvikle nye undervisningsforløb, der bruger et 
digitalt spil, BIBgame, som omdrejningspunkt ud fra den antagelse, at spillet ville 
motivere børn til at lære om et emne, der kan forekomme dem abstrakt og 
uvedkommende, men som de får brug for at vide noget gennem hele deres 
uddannelse. 
 
Projektets vigtigste målsætning var derfor at udvikle børn generelle 
søgekompetencer som et led i at lære dem at navigere i de enorme 
informationsmængder, de er omgivet af. Når man beskæftiger sig med børns 
søgekompetencer i dag er der ofte fokus på nettet og dermed næsten pr. 
definition på Google, som børn bruger i stor stil, også de børn, der deltog i dette 
projekt. Google-søgninger er præget af at give uoverskuelige resultater, og de er 
ofte ikke velegnede i undervisning af de yngre klassetrin, der endnu ikke kan 
overskue mange disparate informationer og ikke har de udviklet de kritiske 
evner, der skal til for at vælge mellem kilder. Set i relation til børns læring i 
skolen er bibliotekernes ordnede og kuraterede samlinger mere velegnede, fordi 
børn her nemmere får succes med deres søgninger og undgår at støde ind i en 
overvældende mængde af uanvendelige og ofte vildledende informationer.  
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Et vellykket læringsspil 

Det er ikke nogen nem opgave for børn at søge på folkebibliotekerne og 
skolernes biblioteker. 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.  
 
Søgning i de tilgængelige samlinger på bibliotekerne kræver som nævnt mere 
end tekniske færdigheder. Gode søgekompetencer opnås kun på grundlag 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 i vanskeligt at opnå, og 

Figur 1 Skærmbillede fra BIBgame 
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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. I det følgende 
vil baggrunden for spillets kvaliteter blive forsøgt udfoldet. 
 

Kaos og orden 

BIBgame er en klassisk spiltype, hvor spilleren bevæger sig rundt i en labyrint og 
konstant møder nye opgaver, der skal løses. Spilleren samler point i form af 
guldmønter, alt efter om opgaven løses rigtigt elle forkert, og mønter kan bruges 
til at købe ting, der er anvendelige i spillets univers. Men andre ord en spiltype, 
der er velkendt for børn og samtidig en type, der er velegnet til læring, fordi den 
den forlanger en arbejdsindsats af spillerne. De er nemlig tvunget til selv at finde 
ud, hvordan de stillede opgaverne skal løses. Spillerne ved ikke på forhånd, hvad 
de skal, men må regne det ud ved at prøve sig frem. Heri adskiller øvelser i spil 
fra øvelser i meget anden undervisning, og heri ligger et også grundlæggende 
læringsprincip, som vil blive behandlet senere i denne tekst.  
 
BIBgame er elementært spændende spil med en grundlæggende konflikt mellem 
to hovedpersoner, Bogduhr og Halsuhr , som er henholdsvis en god og en ond 
bibliotekar. Plottet i spillet er, at Halsuhr er blevet vred over noget i fortiden og 
hævner sig på Bogduhr ved at lave rod i den fint ordnede bogsamling i Bogtårnet 
i Det Magiske Bibliotek. Her er er således ikke bare tale om en hvilken som helst 
konflikt, men en konflikt, der tematiserer en grundlæggende modsætningen 
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 i sigter mod. 
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. Spillernes opgaver handler alle om at ”ordne” ved 
at arbejde som Bogduhr’s assistent og hjælpe ham med at finde de rette pladser 
til de bøger, Halsuhr har skabt uorden i. For at kunne gøre det, skal spillerne 
bruge eksterne redskaber i form af Skoleportalen (Cicero Web), Biblo.dk, 
Forfatterweb og Faktalink.   
 
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. Af den grund har utallige læringsspil forsøgt at 
anvende disse træk, dog som nævnt med skiftende held, fordi det vanskeligt at 
balancere mellem motivation og læringsmål. I spil kommer motivationen ikke 
slet og ret fra spillernes lyst til at lære noget fagligt, men fra den fornøjelse, 
spillet kan skabe. Spillere spiller kort sagt, fordi det er engagerende, 
underholdende og sjovt, mens de spiller, både i en individuel og i en social 
sammenhæng, vel at mærke mens spillet er i gang. I den forstand er indholdet i 
spil i almindelighed kun vigtigt for spillerne, hvis det kan bidrage til at skabe en 
legende stemning , og det at lære noget, der kan anvendes efterfølgende og i 
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andre situationer end i selve spillet, interesserer ikke spillerne (Jessen 2008). 
Sådan er det naturligvis ikke i spil til undervisningsbrug. Hvis et læringsspil ikke 
fører til målrettet læring, er det mislykket med sin mission. På den anden side er 
det naturligvis også mislykket, hvis spillerne ikke gider spille 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. I de værste tilfælde er der 
ingen sammenhæng overhovedet, men i stedet fungerer spillet som en udvendig 
belønning. Spillerne skal f.eks. løse en regneopgave eller stave ord for at få lov til 
at spille et spil, hvis indhold intet har med regning eller stavning at gøre. Den 
slags spil bygger på en behavioristisk tankegang, hvor læring ses som en 
indøvelse af en færdighed eller en adfærd, og det har sine begrænsninger ved 
ikke at skabe forståelse (Egenfeldt-Nielsen 2011).  BIBgame formår imidlertid 
med succes at udvikle børns forståelse, netop fordi der er en indre sammenhæng 
mellem de faglige mål og spillets univers. 

Følgeforskningen 

Det centrale mål med BIBgame og undervisningen i tilknytning hertil er lære at 
børnene at søge, både på de pædagogiske læringscentre og på folkebibliotekerne. 
Læringsmålene er opdelt i tre niveauer, som svarer til tre levels i spillet. Level 1 
handler om at søge i Cicero Web, og målene er, at børnene lærer at kende forskel 
på skønlitteratur og faglitteratur og har viden om, at en bog eller et andet 
materiale er defineret ved titel, forfatter, udgivelsesår og en decimalklasse. På 
level 2 tilføjes søgninger i biblo.dk, Forfatterweb og Faktalink. På level 3 tilføjes 
yderligere avanceret søgning i Cicero Web med f.eks. materialetyper og 
kombineret søgning.  
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Tanken er, at de tre levels spilles på 
forskellige klassetrin, så 3. klasse 
spiller level 1, 4. klasse, hvor 
folkebibliotekerne står for 
undervisningen, spiller level 2, og level 
tre spilles af 5. og 6. klasse. Spillet 
bliver mere og mere avanceret og sigter 
på nye søgekompetencer for hvert 
level. Undervisningen på hvert af de tre 
niveauer indeholder fagligt stof til fire 
lektioner á 45 min. Ud over spillet 
omfatter undervisningen også en 
introduktion til eleverne om både 
spillet og om søgning, herunder to film 
fra ”Søgsmart”-projektet. Der er 
udarbejdet vejledninger til lærere og et 
forslag til undervisningsmateriale, som 
lærerne frit kan bruge (se projektets 
hjemmeside). 
 
I følgeforskningen er der foretaget undersøgelser før og efter gennemførelsen af 
de nævnte undervisningsforløb på alle klassetrin. I førtesten inden 
undervisningsforløbet blev børnenes eksisterende viden om bibliotekssystemer 
afdækket gennem spørgeskemaer med opgaver, observationer af søgeadfærd og 
kvalitative interviews med de i alt 38 elever, der indgår følgeforskningen. Disse 
er ligelig fordelt på 3., 4., 5. og 6. klassetrin og fra to skoler i Aabenraa kommune, 
Hjordkær Skole og Løjt skole. Eleverne gennemførte først en individuel test, hvor 
de besvarede en række spørgsmål, som krævede brug af bibliotekssystemerne. 
Eksempelvis blev de bedt om at finde 
navnet på en forfatter ud fra en titel, 
ligesom de blev bedt om at angive, om en 
bog var skøn- eller faglitteratur og om at 
finde DK5-numre. Undervejs blev eleverne 
observeret, og efterfølgende blev de 
interviewet i grupper.  
 
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 

Figur 2 Et eksempel på en opgave i kvantitativ 
test 
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efterfølgende interview. 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. Børnene i de ældste 

klasser kunne finde rundt i faglitteraturen på deres eget 
skolebibliotek på baggrund af fysiske plancher med 
oversigter over bestemte emner, der var ophængt på 
biblioteket (se illustration), men de kunne ikke overføre 
det til online-søgning, og i interviewene gav den alle 
udtryk for, at de ikke brugte systematikken på 
folkebibliotekerne. Deres 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.  
 
I spørgeskematesten blev det undersøgt, om de ældste 
elever i 5. og 6. kunne anvende avanceret søgning med 
flere parametre, bl.a. med spørgsmålet ”Hvor mange 
bøger udgivet i 2010 om kæledyr findes der på jeres 
skolebibliotek?” Omkring halvdelen af elever var i stand 
til at foretage en sådan søgning, bedømt ud fra 
spørgeskemaerne.  

 
Der kan imidlertid være usikkerhed omkring det 
resultat, en usikkerhed, som gælder hele den 
individuelle test. Af pladsmæssige hensyn sad 
eleverne relativ tæt på hinanden i to og to, og 
kunne tale sammen. Selv om det blev pointeret, at 
de skulle løse opgaverne alene, så viste 
observationerne, at de på det nærmeste var 
umuligt for eleverne ikke at diskutere og dele 
deres resultater. Det er formodentlig et 
karakteristisk og i øvrigt positivt træk ved danske 
skoleelever, at de er vant til at arbejde sammen 
og udveksle viden, og i dette projekt er det i sig 
selv et vigtigt aspekt (jf. nedenfor om spil og 
læringsfællesskaber).  
 
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.  
 
Stort set alle eleverne kunne søge sig frem til en bogtitel via et forfatternavn og 
omvendt til en forfatter via en titel. Det er til gengæld søgninger, der fungerer på 

Figur 3 Det var nærmest umuligt at få 
børnene til at arbejde individuelt med 
test 
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samme måde som Google-søgninger, som alle eleverne i interviewene nævnte at 
de brugte.  
 

 
 
I december 2016 og i marts 2017 blev der gennemført undersøgelser efter to 
undervisningsforløb med klassetrinnene 3.-6. på de to testskoler i Aabenraa. Ud 
over introduktionen til Cicero Web, blev børnene også præsenteret for søgning 
via to korte film fra ”SøgSmart”-projektet, henholdsvis Film1 "Om biblioteket" og 
FDilm 7 "Om DK5 (se http://søgsmart.dk). 
 
Undersøgelserne har som førtesten omfattet som både spørgeskemaer med 
opgaver, observationer og kvalitative interview. Fokus har været på, hvorvidt 
undervisningen og spillet tilfører brugerne ny viden om søgning, herunder ikke 
mindst en bedre forståelse for den systematik, biblioteker benytter til at 
organiserer materialer. Det sidstnævnte vurderer især, om spillet BIBgame giver 
børnene relevante søgekompetencer i forhold til deres videre uddannelse. På 
grund af tidspres på skolerne blev der kun gennemført undervisningsforløb i 
tilknytning til level 1 og 2.  
 
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 (dette uddybes senere i afsnitte om ”Læringsformen i spil”). Et andet 
vigtigt aspekt er, at spil også kræver, at eleverne er i besiddelse af en vis 
forhåndsviden om, hvad spil er, og hvordan man spiller de forskellige genre. Den 
viden og kunnen har børn som hovedregel, når det gælder et spil som BIBgame, 
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men et fåtal har ikke, fordi de mangler interessen i computerspil og for den 
særlige måde, spillerne skal finde ud at løse opgaver uden forhåndsviden. Der 
findes elever, som foretrækker at blive instrueret, fordi det giver en sikker viden 
om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er nemt at overse de børn i en klasse, hvor 
det store flertal er stærkt motiveret for at spille og ivrigt kaster sig over spillene.  
 

 
Figur 4 Interview med børn på Hjordkær skole 

 

BIBgame som læringsspil 

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. Teknisk sket dette ved et klik med musen, men 
spillerne skal forlade spiluniverset med dens særlige fortælling, logik og 
brugerinterface il fordel for et helt andet univers, der fungerer efter andre 
logikker. Sådanne skift ofte vil ofte være et problem i læringsspil, fordi de 
afbryder spiloplevelsens karakter af flow, og dermed risikerer at forringe 
oplevelsens på samme måde, som når man som læser eller seer konstant 
afbrydes af udefrakommende forstyrrelser. Børnene udtrykte imidlertid ikke 
nogen form for utilfredshed med de mange skift, spillet kræver. Der er antagelig 
to årsager hertil, én, der skyldes spillet, og en anden, der har at gøre med 
aktiviteten.  
 
For at tage det sidste først, så gav børnene klart udtryk for et aspekt ved spil som 
læremiddel, som i realiteten intet har med spil at gøre. Bare det, at aktiviteten 
ikke er almindelig undervisning, virker motiverende i sig selv. Årsagen er, at 
børnene ikke skal lytte, men selv får lov til at være aktive, hvis man skal tro 
børnene. Spil er med andre ord mindre kedelig, ifølge børnene, end undervisning 
almindeligvis er. I det perspektiv – dvs. spil i en undervisningskontekst – er spil 
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ikke motiverende, fordi det er en leg, men fordi spillerne er aktive. Selv om det 
ikke er nogen overraskende pointe, så er det 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, især fra 
dem, der går under betegnelsen ”edutainment”, hvor ”education” og 
”entertainment” blandes, meget ofte uden af der er en naturlig sammenhæng 
mellem de to størrelser (Egenfeldt-Nielsen 2011). Den type spil trækker som 
nævnt på en ren behavioristisk tænkning, hvor spillerne belønnes med at få lov 
til at spille, hvis de udfører en arbejdsopgave korrekt. Den slags virker, men kun i 
kort tid og kun til rene træningsopgaver. Den ydre motivering, der principielt 
svarer til at belønne børn med slik, skaber ikke forståelse for det, der arbejdes 
med. Ved spil af denne type bliver de faglige opgaver netop afbrydelser, der 
opleves som irriterende af spillerne. 
 
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.  

Fremgang på alle klassetrin 

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. 

Figur 5 En opgave fra eftertesten 
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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. På alle klassetrin kan børnene finde ud af, hvilket DK5-nummer et 
bestemt emne har, og de kan ikke kun aflæse skærmen, men ved også, hvad DK5 
dækker over. På samme måde forholder det sig med udgivelsesår og søgning på 
emne. Kombineret søgning, hvor der er behov for at bruge to parametre, f.eks. 
både emne og alder, er det kun de ældste børn, der kan, men den del af 
søgemulighederne er heller ikke behandlet i BIBgame.  
 
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.  
 
Det hører naturligvis med til vurderingen, at undervisningen også har omfattet 
introduktion til søgning og videoer fra Søgsmart. Det mest sigende er imidlertid 
ikke det, man kunne se i testene, men i stedet den sikkerhed, børnene udviser, 
når de taler om bøger og biblioteker. Det er vurderingen, at sikkerheden skyldes 
spillet, som har tvunget børnene til at foretage mange flere søgninger, end en 
almindelig undervisning ville gøre. Dertil kommer, at de også har haft anledning 
til og behov for at udveksle viden mellem hinanden og med underviserne. Som 
det vil fremgå nedenfor, er den form for kollaboration en af fordelene ved spil set 
i et læringsperspektiv.  
 

Figur 6 Et eksempel på en opgave med dk5 i BIBgame 
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Samarbejdet i projektet 

Når det er lykkes at skabe et spil af den høje kvalitet som BIBgame, skyldes det i 
høj grad et godt samarbejde mellem alle parter i projektet. Årsagen hertil skal 
søges i flere forhold. Dels var projekt-teamet sammensat af folk med en solid 
faglig viden og mangeårig erfaring med deres respektive faglige områder. Det 
gælder såvel børnebibliotekarerne, skolebibliotekarer, børnebogsforfatteren og 
spilproducenten. Dette kan også være en væsentlig årsag til at alle parter havde 
evnen og – ikke mindst – viljen til at lytte ud fra en gensidig respekt for 
hinandens faglighed. Ligeledes havde alle parter både evnerne og lysten til at 
lære nyt, også når det blev udfordrende. Blot et enkelt eksempel skal nævnes: 
Børnebogsforfatteren, som har en lang karriere som både børnebibliotekar og 
forfatter, fortæller, at han har lært noget nyt i samarbejdet med spilproducenten, 
nemlig at et spil ikke er en bog og omvendt. Jim Højberg siger: ”På et tidspunkt et 
stykke henne i processen begyndte jeg at skrive med udgangspunkt i det spil, der 
var ved at blive skabt. Det blev bare ikke godt. Det var ikke interessant at læse 
om, at man skulle spille sig igennem en bane. Et spil og en bog er meget 
forskellige. Men begge dele tager udgangspunkt i den gode historie.” Forfatterens 
åbenhed er selvsagt af stor betydning for et projekt som BIBgame, fordi det er en 
anerkendelse af spil som et egenartet medie, der kræver noget andet end tekster, 
og dermed også underforstået en anerkendelse af spiludvikleres særlige 
kompetencer.  
 
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.   
 

Læringsformen i digitale spil  

Som nævnt i indledningen handler følgeforskning om andet og mere end det 
konkrete projekt, og i det følgende sættes der fokus på spil som læremiddel, og 
på børns læringskompetencer, som viste sig i projektet. Disse kompetencer er af 
betydning, fordi det peger på, hvordan undervisningen med spillet BIBgame – og 
med andre spil – bør tilrettelægges og gennemføres.  
 
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 give plads og rum for nogle individuelle og sociale aktiviteter, hvis 
betydning og værdi nemt overses.  
 
Det er en udbredt myte, at børn har nemt ved at lære at bruge it og digitale 
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medier. De kaldes ”digitale indfødte”, og det er nærmest som om, de er født til at 
jonglere med computere, tablets og smartphones. Hvor de fleste voksne, de 
såkaldt ”digitale indvandrere”, må slide for at forstå nye teknologier, sker det 
tilsyneladende nærmest af sig selv for børn. Det gælder ikke mindst med 
computerspil.  
 
Myter er ofte falske, men det sker, de rummer en sandhed. Børn kan faktisk 
noget med it, som voksne har sværere ved, og den sandhed rummer et budskab, 
som ikke handler om teknologi, men om læring.  
 
Børns it-kompetencerne ligger naturligvis ikke i generne. Det, børn og unge har 
til forskel fra mange voksne, er nem adgang til en ekspertviden om it, der 
cirkulerer i deres sociale netværk børn og børn imellem. Gennem disse netværk 
tilegner børn sig konkret viden, de kan bruge her og nu, men de tilegner sig 
samtidig også noget endnu vigtigere, nemlig grundlæggende kompetencer i at 
lære på en anden måde end i det formelle skole- og uddannelsessystem.   
 
Disse grundlæggende læringskompetencer springer ikke ud af teknologien. 
Tværtimod er det omvendt sådan, at børn nemmere lærer at beherske ny 
teknologi, fordi de besidder sådanne læringskompetencer. Den sandhed, som 
myten om børn og it rummer, er derfor i virkeligheden en sandhed om børn og 
læring 
 
Digitale spil er et relativt nyt undervisningsmateriale, og som alle andre 
materialer har det sine egne egenskaber, også i forbindelse med læring. Gode 
læringspil faciliterer læring, der sker via den lærendes egen aktive handlinger og 
refleksioner. I disse spil begynder spillerne fra bar bund, kun med en nødtørftig 
viden eller slet ingen om spillets univers. Opgaven for spillerne er at lære spillets 
verden og principper at kende ved at prøve sig frem. Måske er det mest slående 
og interessante budskab, vi kan hente ud af børns brug af digitale spil, at børn 
rent faktisk kan lære relativt komplicerede verdener at kende på den måde. 
Projektet med BIBgame har vist, at det også gælder den verden, som den 
systematiske ordning af informationer udgør.  
 
Den læringsform, spil benytter, er den mest grundlæggende, vi mennesker 
anvender, nemlig erfaringsdannelse gennem ”learning by doing”, eller bedre 
udtrykt ”learning through reflection on doing” (Kolb 1984), som kognitivt hviler 
på det, der kort kan beskrives som hypotesedannelse, afprøvning og refleksion 
over resultatet, som efterfølges af en ny hypotese, såfremt resultatet er uventet 
eller ikke er brugbart. Processen kan illustreres sådan, inspireret af Kolbs kendte 
”læringscyklus”, som bygger på bl.a. Dewey, Lewin og Piaget:  
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Det skal understreges, at læring i denne form er noget, børn kan, og ikke noget, 
de først skal lære. De gennemfører denne proces konstant, ofte ubevidst, og 
naturligvis ikke kun, når de spiller. Digitale spil har imidlertid den store fordel, at 
spillerne rent faktisk kan afprøve deres hypoteser i spillets verden og lære af den 
feedback, de får, individuelt og i sociale fællesskaber. I den proces lærer spillerne 
at afkode de ”regler”, der fungerer i spillets verden, og det er netop reglerne, der 
er interessante i et læringsperspektiv, for i det perspektiv kan digitale spil 
faktisk bedst beskrives på linje med et fysisk materiale, som man kan lære at 
kende ved at manipulere og eksperimentere med det og få feedback. Den proces 
kan også beskrives som en ”afkodning” af materialets ”regler”.  
 
Spil er i den forstand et ”materiale”. Det særlige ved digitalt materiale til forskel 
fra fysisk materiale er, at ”reglerne” frit kan udformes og indkodes i 
udviklingsprocessen. Spil er derfor et yderst fleksibelt materiale, der kan 
tilpasses mange forskellige undervisningsmål, samtidig med at de ovennævnte 
grundlæggende læringsformer udnyttes. Et godt kommercielt eksempel på det, 
er spillet ”Angry Bird” (Moore-Russo 2015), hvor spillerne skal skyde forskellige 
bygningskonstruktioner ned med en slangebøsse. Selv om spillet ikke er skabt til 
læring, er det velegnet til matematikundervisning, fordi de indkodede regler 
bygger på matematiske formler for flyvende objekter, og disse regler lærer 
spiller at bruge, men ikke nødvendigvis at forstå. Det vender vi tilbage til lidt 
senere.  
 
Spil hviler grundlæggende på synlig læring, også ifølge John Hattie, der har 
eksemplificeret sin teorier om god undervisning med netop computerspillet 
”Angry Bird” (Hattie 2013). Her rammer han noget helt generelt ved læring, som 
stikker langt dybere end den aktuelle diskussion om ”synlig læring”. 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 

Handlinger ud fra 
antagelser om verden

Reflektion over 
resultat af handlinger

Dannelse af (ny) 
hypotese/antagelse 

Afprøvning af 
hypoteser/antagelser 
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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.  
 

Rammer for læringsfællesskaber  

Den læringsform, som spil lægger op til, kræver tid og rum, hvor den lærende får 
tilstrækkelige muligheder for at gentage, og derved kan lære i sit eget tempo. 
Dertil kommer et andet aspekt, som har betydning for den enkelte elevs succes, 
det sociale aspekt. Forskningen i computerspil, både som underholdningsspil og 
læringsspil viser, at spil virker bedst til læring, når de bliver en del af et konkret 
læringsfællesskab (lærernetværket.dk., Jessen 2008). 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. 
 
Læringsfællesskaberne rækker som regel langt ud over børnegruppen, idet der 
hentes viden fra andre, ofte ældre børn, unge eller fra voksne. I fællesskaberne 
opbygges og cirkuleres viden. 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 
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til at kommunikere på kryds og tværs, så ideer og løsninger kan opstå og brede 
sig. Samtidig er det afgørende, at det, de skal lære, og den viden, de skal dele i 
den forbindelse, er noget, de selv skal udvikle. De skal med andre ord ikke vide 
alt, når de begynder på et spil. Undervisningen forud for spillet bør tænkes som 
en kortfattet introduktion, der skal fokusere børnenes opmærksomhed, men 
ikke give dem den faglige viden, der er læringsmålet. Underviserens rolle er altså 
ikke at vise og forklare. Viden er noget, børnene skal arbejde aktivt for.  
 
Læringsfællesskaber er eksplorative af natur, og når det er tilfældet, er der 
naturligvis ingen absolut garanti for, hvad der udvikles og dermed læres. På den 
anden side er det i et spil som BIBgame umuligt at opnå succes uden viden om 
bøger og søgning. Spillet udfordrer i særlig grad spillerne på det punkt ved at 
indeholder opgaver, der kræver samme viden, men er udformet forskelligt. 
Eksempelvis skal spillerne i nogle opgave finde det korrekte svar, i andre afløse 
falske informationer i form af ”falske bøger”, dvs. bøger med forkerte 
oplysninger.  
 

Fra implicit til eksplicit viden 

Opgaven for underviseren i forbindelse med spil er tosidig, dels at skabe de rette 
rammer for elevernes læreprocesser, og dels – og nok så vigtigt – at sørge for, at 
elevernes læring overskrider spillets eget univers. 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.  
 
Grundlæggende handler det om, at hjælpe børnene med at udvikle svar på 
spørgsmålet om, hvorfor det, der virker i spillet, rent faktisk virker. 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. Det skal 
dog tilføjes, at jo tættere sammenhæng, der er mellem spillets univers og det 
faglige univers, spillet sigter imod at give spillerne en forståelse af, jo bedre vil 
læringen fungere.  
 

Spil og læring til fremtiden 

Der er yderligere aspekt ved BIBgame og læring med spil, som kun indirekte er 
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behandlet ovenfor, og ganske kort skal behandles her, nemlig 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.  
 
Samfundet i dag er præget af konstant forandring, og det er også betydningsfuldt 
for den måde, vi må tænke børns udvikling og læring. Vi kommer fra et samfund, 
hvor viden, færdigheder og kunnen var nogenlunde konstante størrelser, der kun 
langsomt ændrede sig. For et par generationer siden foregik teknologiske, 
kulturelle og sociale ændringer i et tempo, der eksempelvis gjorde det muligt at 
tage en uddannelse som ung og bruge den som livsgrundlag resten af livet. I dag 
forældes den viden, unge henter fra deres grunduddannelse, i løbet af få år. 
Vores job forandrer indhold eller forsvinder helt til fordel for nye jobs, og den 
udvikling vil accelerere i fremtiden (EMU). Livslang omstilling og livslang læring 
er et vilkår, ikke noget, der kan vælges til og fra.  
 
En så radikal forandring af livsvilkår må naturligvis få betydning for, hvor vi 
tilrettelægger det pædagogiske arbejde omkring børn. 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.  
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