Hey Trine – vi har lige klaret
General Grell

Af Trine Nyvang

Lærer ved Skovbyskolen, Skanderborg Kommune
e-mail: trine.nyvang1@skolekom.dk

Game Based Learning
(GBL) & Gamification i
matematikundervisningen
Fra august 2014 har min teammakker (dansklærer) og jeg deltaget i et projekt, som i meget korte
træk handler om computerspil i undervisningen i
6.b. Tore Neergaard Kjellow og Stine Melgaard Lassen havde arbejdet med projektet på specialskolen Columbusskolen i Skanderborg Kommune, som
hører sammen med min folkeskole. De var efterfølgende blevet frikøbt som konsulenter af Skanderborg Kommune fra august 2014 til januar 2015.
Ønsket var, at de skulle afprøve konceptet fra deres specialklasse på Columbusskolen i en almindelig folkeskoleklasse.

ments. For os handler gamification mere om kontekst og mening end om point og badges. Point,
progressbars og lignende er ikke-gamification, men
et redskab til at synliggøre udvikling i en spilramme.
Ingen spiller for at få point, men point gør det muligt at følge med i, hvor godt det går.
http://www.skolenispil.dk/p/om-projektet.html

Stine og Tore definerer Game Based Learning og
Gamification på følgende måde:
Game Based Learning (GBL): At tilegne sig viden
og/eller færdigheder gennem spil. Mange af de
forhold, der er med til at skabe effektiv læring, er
de samme, der skaber et fængende spil. Derfor er
spil på mange måder at sidestille med en slags læringsmaskiner. Det er bl.a. konkrete overskuelige
opgaver, direkte og umiddelbar feedback, variation,
belønning (i små doser for delopgaver, i store doser for slutmål) og et passende udfordringsniveau.
I vores projekt betyder det, at vi udvælger spil, som
efter vores vurdering indeholder læringspotentialer,
som matcher både fagligt indhold, lærerens ønsker
og elevernes forudsætninger.
Gamification: At gøre brug af spil-struktur og
virkemidler i ikke-spils aktiviteter. I vores projekt
betyder det, at vi sætter skoledagen i en spilramme,
der omfatter en eller anden form for historie/
storyline, mål og delmål, point, levels og achieve-

Eksempel på arbejdsseddel – Elite

Min kollega og jeg samt Stine og Tore blev enige
om, at det første computerspil, vi ville bruge, skulle
være Torchlight 2. Mit første arbejde i projektet
var at forberede forløbet. Jeg har i min matematikundervisning været vant til at lave arbejdssedler
til mine elever – inddelt i tre niveauer. Dette kom
mig til gavn, idet jeg let kunne overføre det til tankerne bag GBL-undervisningen. I samarbejde med
Tore fik jeg udarbejdet 3 niveaudelte arbejdssedler, baseret på begreber fra Torchlight 2 – normal,
veteran & elite.
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Arbejdssedlen er bygget op som en Progress-bar,
hvor eleverne som minimum skal opnå 100 %, de
første 25 % kaldes for Tutorial, 50-100 % kaldes
for Main og 125-150 % kaldes for End-game. Disse
begreber er en del af gamification-delen, hvor man
inddrager begreber fra spilverdenen i rammen om
undervisningen. Tutorial fungerer som en introduktion til stoffet, hvor de grundlæggende begreber og metoder præsenteres, Main er selve træningen, og End-game består af mere komplekse
og abstrakte opgaver.

Are Looking For) på deres arbejdsseddel, som viser en klar målsætning for, hvad de skal lære, og
hvad vi skal kigge efter for at se, om de har lært
det, vi ønsker. WALT og WALF bruges også, når
eleverne spiller Torchlight 2, idet der også her er
fokus på, hvad eleverne skal lære. På denne måde
er eleverne også meget bevidste om, hvad de skal
lære, når de spiller computerspillet.

Undervejs i forløbet flytter eleverne deres eget navn
på klassens fælles Progress-bar, så deres udvikling bliver synlig. Og ved forløbets afslutning skal
alle elever gerne have nået 100 % som minimum.
Eleverne arbejder med forløbets indhold på tre
forskellige niveauer, som er reguleret i forhold til Progress-baren, så eleverne på hvert niveau følges ad.

Der spilles Torclight 2

Klassens fælles Progress-bar

I hvert forløb bliver eleverne introduceret for aktiviteten Portalopgaver. Portalopgaver er opgaver, som
binder spillet og det matematisk faglige indhold sammen. I vores første forløb arbejdede eleverne med
”Brøker, procent og decimaltal”, og på teksterne
ved siden af skærmbillederne kan I se eksempler på,
hvordan dette matematikfaglige indhold er sat i forbindelse med begreber og situationer fra spillet. Se
fotoet "Eksempel fra Portalopgave" på næste side.

Eksempel på WALT og WALF i Torchlight

Endvidere bliver eleverne præsenteret for begreberne WALT (We Are Learning To) og WALF (We

Målet med koblingen mellem det matematisk faglige indhold og computerspillet er, at eleverne gennem matematikken bliver bedre til at spille spillet,
og samtidig får de også trænet nogle andre kompetencer i spillet, som de kan tage med sig over i
matematikundervisningen. Eleverne oplever, at når
de bliver gode til matematik, bliver de også bedre
til at spille spillet, og omvendt bliver de også bedre
til at lære matematik, når de i spillet øver sig på at
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Eksempel fra Portalopgave

samarbejde, koncentrere sig, holde fokus, have
overblik osv. Samtidig er disse Portalopgaver også
med til at skabe mening for eleverne – det bliver
lige pludselig rigtig relevant for eleverne at mestre de matematiske færdigheder og kompetencer.

Oversigt over Virtue-Coins og Class Virtues

Den ekstra gevinst er, at computerspillet og Gamification-delen motiverer rigtig mange elever, så de
får lyst og mod til at udfordre sig selv endnu mere.

Indenfor Gamification-delen ligger vores virtuelle
økonomi, hvor eleverne modtager Virtue-Coins,
når de opfylder forskellige krav (On Time, Help,
Fumble, Crit, Perfect), som vi lærere har opstillet
for alle elever.
Eleverne belønnes med en
Virtue-Coin, hvis de kommer til tiden, hjælper en
klassekammerat, tør fejle,
gør noget ekstraordinært
eller noget perfekt. Disse
Virtue-Coins kan eleverne
bruge til at købe sig til
forskellige Class Virtues –
eksempelvis kan de købe
sig 5 min. før fri, ½ times
Torchlight 2 i lektiecaféen, 10 min. til et andet
fag osv., hvilket i høj grad
er motiverende. Eleverne
vokser med opgaven, når
de har tilladelse til at foretage egne valg i deres skoletid. Det udfordrer dem
til, at de selv er aktive i at tage beslutninger, og
dermed får de også større ansvar for deres egne
læreprocesser. Samtidig fungerer skemaet som et
redskab for lærerne til at observere, hvilke elever
der kun får få streger. Det kan vi bruge til at give
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de elever ekstra opmærksomhed, så også de bliver
set og anerkendt på de gode ting, de gør.
Vi har elever, som i matematikundervisningen har
det svært og er dem, som ofte har brug for hjælp.
Nu får de lige pludselig lov til at opleve at hjælpe
klassekammeraterne, idet de ofte er rigtig gode til
at spille computerspil. Det er en succes, at alle elever oplever, at de er gode til noget og kan hjælpe
andre.
Dette projekt er et af de mest spændende og udfordrende, som jeg i mit godt 9-årige lærerliv har
deltaget i. Når jeg sidder og laver Portalopgaverne,
er jeg maksimalt udfordret, for jeg skal på samme
tid have overblik over det matematiske indhold,
samtidig med at jeg skal koble det med begreber
og funktioner i computerspillet, hvilket er rigtig
svært. Men det er det hele værd, da jeg mærker
elevernes fremgang og vilje til at lære. Og når jeg
ved et forløbs afslutning kan konstatere, at 92 %
af mine elever i 6. klasse som minimum har nået

100 % i deres første GBL-forløb i matematik, så er
det det hele værd. Endnu bedre er det, at 62 %
har nået mere end 100 % af forløbet, og man kan
udlevere en personlig Achievement til hver elev!

Eksempel på en personlig Achievement på 100 %

Hvis du selv har fået lyst til at gå i gang med spilbaseret læring, kan du skrive en mail til:
kontakt@skolenispil.dk eller finde inspiration og
materialer på hjemmesiden: www.skolenispil.dk

Mindeord Olav Lunde
Olav Lunde sov ind den 30.12. 2014 efter kort tids sygdom
Olav Lunde var psykolog og
tidligere leder af pædagogisk-psykologisk rådgivning
i Klepp i Norge og senere til-
knyttet Kompetencecentret
i Kristiansand og Høgskolen
i Agder ("Forum for matematikkvansker").

Håper dere finner en ordning for kommende år!”
Olav Lunde besad en omfattende forskningsbaseret viden om elever med matematikvanskeligheder,
og danske forskere og matematiklærere ydede ham
stor respekt. En del af Olavs produktioner er oversat
til dansk, heriblandt er ”Rummelighed i matematik,
bind 1, 2 og 3” og ”Nu får jeg det til …” kendt af
mange studerende og matematiklærere.

I de seneste år har Olav Lunde holdt flere oplæg på
foreningens konferencer, og vi mærkede, at Olav meget gerne kom her til Danmark. Olav havde også lovet at holde et foredrag på sommerkursus 2014 med
titlen: ”Det første og det andre møtet med matematikken i skolen. Om talblindhet/matematikkvansker – tiltak og forebygging.” Da vi måtte meddele
ham, at sommerkurset blev aflyst, skrev han: ”Hallo,
dette var en trist besked. Sommerkurset er jo sentralt i foreningens arbeid, slik som det er for Lamis i
Norge. Ja, jeg er redd, vi får noe av det samme her
også. Har sett antydninger til, at kommunene styrer
annerledes enn før.
Kari og jeg hadde sett fram til å møte dere. Vi husker fortsatt den gode stemningen, vi opplevde forrige gang!

I MATEMATIK nummer 2, 2003 skrev Olav Lunde en
artikel med titlen: ”Har eleven matematikkvansker –
og hvad skal vi da gjøre?”Artikel kan downloades fra
artikeldatabasen på www.dkmat.dk
Når man søger i basen på Olav Lunde, fås en lang
liste, da rigtig mange forfattere har henvist til ham.
Redaktionen havde også fået tilsagn om to artikler
mere med titlerne ”Tetraeder” og ”Anmeldelse af
SFI-rapporten”, som skulle være bragt her i foråret,
men det blev desværre ikke sådan.
Olav er kendt for sit stille væsen og til enhver tid positive tilgang i omtalen af især de svage elever, hvor
vi mødte ham i faglige sammenhænge. Olav Lunde
har haft stor betydning for matematikundervisningen, også i Danmark.
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