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Hvad er literacy?  
“Literacy involverer en 

integration af det at lytte, 

tale, læse, skrive og at tænke 

kritisk, og det inkluderer den 

kulturelle viden, der gør det 

muligt for en taler, skriver 

eller læser at genkende og bruge 

sprog i forskellige sociale 

situationer” (Gibbons) 

Multimodal forståelse af literacy  

 

 



Pointer 
Spil kan engagere gennem brug af 21st century skills 

Børn bruger megen tid på at spille computerspil – men på 

relativt forskellige måder; det kan have positive og negative 

effekter på udvikling af ”skole literacy” 

Computerspil udgør multimodale interaktive tekster, som 

kræver specifikke læsestrategier; behov for et fagligt 

metasprog 

Konstruktion i og af spil kan anvendes som afsæt for at 

arbejde med faglig læsning 



Mange danske børn bruger  

mere end 2 timer hver dag  

på computerspil og sociale  

medier (WHO, 2016) 

 

Begrænsede it-kompetencer 

- på trods af god adgang 

til it både i og udenfor  

skole (ICILS, 2013) 

 

Der er behov for at udvikle 

børns læseevner med afsæt i  

deres livsverden 

 









Tid brugt på spil  

kan fjerne fokus  

fra skolearbejde 

 

Samtidig er det 

tydeligt, at børn  

lærer engelsk, når   

de spiller  

 

Relationer mellem spilvaner og karakterer 

(Sletten, Strandbu & Gilje, 2015) 



Spil og læsning (PISA 2012) 
Analyse baseret  

på PISA 2012: 

26 lande, N=150k 

 

Mere positive  

effekter for  

drenge i fht.  

skærmlæsning 

 

(Borgonovi, 2016) 

 

 

 



Læsning rundt om WoW 
WoW gamers læser tekster som  

en del af deres spilpraksis 

Spilteksterne har ofte  

kompleks informationsværdi 

 

Svage læsere (gamers) kan 

læse væsentligt sværere  

spiltekster end de kan med  

tilsvarende ”skoletekster” 

 

(Steinkuehler et al., 2010) 



Hvordan kan man ”læse” spil som tekst?  
Navigation 

Interaktionsmuligheder 

Spilmekanikker (genre) 

Funktioner -> handlinger 

Spilverden  

Audiovisuelt udtryk 

Spillets rum og narrativ 

Avatar 

Spillerens figur/karakter 

 





Når man spiller... 
Gameplay 

Fremdrift  Udfordringer 

Med eller uden liv! 

Spildynamikker 

Samarbejde, konkurrence, 

vidensdeling… 

 

Kommunikation 

In game og Off game 

Paratekster 

Gamer sprog 

 



Literacies – på tværs af spilkontekster 

In game 
 
Spillets audiovisuelle udtryk 
 
Chat og mundtlige samtaler (sprog)  
 
Bevægelses- og handlemuligheder avatar (gestik) 

 

Off game 
 
Tekster om spillet   
 
Videoer online-fora fx ‘how-to-build’ 
 

Kommentarer og chat i online fora    



Puzzle-platform game 

PEGI: 18 år  

Demo: 12 år 

Trailer (link) 

 

 

Eksempel: LIMBO 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4HSyVXKYz8


Koblinger af spil og fag 

(Hanghøj, 2017; Hanghøj et al, på vej) 



Elever afkoder deres 

egen tekst: 

grøn = sanser 

blå = gyser 

orange = novelle 

gul = fantasy 

LIMBO  backstory 







Limbo paratekster 
Anmeldelser 

Walkthroughs (YouTube) 

Wiki guides (link) 

Fan art 

Fortolkninger 

http://www.ign.com/wikis/limbo
http://www.ign.com/wikis/limbo


Minecraft  og faglig læsning 
Faglig brug af Minecraft som designredskab 

Eksempel:  

Som en del af læseugen skal 

elever i 5. klasse tilegne sig  

viden om Kina og bygge  

konstruktioner i Minecraft 

 

Inspiration: saadanborjeg.dk 

 

Baseret på opgave af Linda Ravn og Marianne Borup (MIL) 

 

 

http://www.saadanborjeg.dk/


Opgave 
Eleverne skal arbejde med 

 

- Mål for faglig læsning 

- Mål for samarbejde 

 

Brug af Book Creator (iPads) 

til præsentationer 

 

 

 







Refleksioner over byggeproces 







Opsummering 
Eleverne finder inspiration på saadanborjeg.dk og på YouTube 

i forhold til at konstruere kinesiske bygninger 

- Engagement 

- Nødvendighed af have viden om det man skal bygge 

- Behov for at stille sig selv udfordringer i spillet 

- Fokus på samarbejde og processtyring 

- Stolthed over at vise konstruktioner frem 



Afslutning 
Brug af spil som situeret ramme for læsning 

- Analyse og fortolkning af spil som multimodale tekster 

- Design i Minecraft som afsæt for faglig læsning 

 

Brugen af spil kræver, at læreren er spilkompetent og kan 

opstille gode match mellem spillets mål og de faglige mål 

 

- forudsætter game literacy og game mastery (link) 

 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/01_LT3_denspilkompetente_web.pdf


Bonus level slides 



 

Spiller I computerspil? 

 

Ser I jer selv som “gamers”? 

 

Kunne I finde på at bruge computerspil i jeres undervisning? 

Hvad er jeres spilvaner?  



 

 

 

 

 

Real-time written communication among players 

Game generated ”quest texts” 

Extended fictional narratives (Thorne, 2012) 

 

Sprog i spil - chateksempel fra Lineage  



Forløb med Torchlight II - “Sæt skolen i spil”  
Formål 

Brug af spil til at fremme  

social og faglig inklusion  

gennem samarbejde 

 

Læringsmål 

Brug af spillet som 

meningsgivende ramme for 

faglige opgaver i dansk og  

matematik (3.-6. klasse) 

 

 





Udvikling af ekspertise (eleven som guideskriver) 



Int: Hvad var det, du godt kunne lide ved den [opgaven]? 
 
Ofelia: Jeg kunne godt lide, at man skulle skrive den til 
nogen, man slet ikke kendte, man slet ikke havde hørt om. 
Man ikke kendte personen. Det synes jeg var lidt sjovt 
 
Int: Og er det anderledes end andre opgaver man har i 
skolen, synes du? Det der. 
 
Ofelia: En lille smule 
 
Int: Hvordan er det anderledes, synes du? 
 
Ofelia: Man plejer jo bare at skulle skrive til sine 
lærere, eller nogen man kender. Men her skal man skrive til 
nogen, man slet aldrig har hørt eller mødt 

 





Int: Hvordan det har været at arbejde med personkarakteristik i 

forhold til det indre og ydre  

M: Altså det var lidt svært med det indre, for man ved jo ikke, hvad 

personen har inden i spillet. Men det ydre, det var sådan okay nemt, 

synes jeg... 

Int: Ja, okay 

E: Det var faktisk rigtigt. Man kunne ikke skrive det der med indre, 

det eneste, jeg skrev der, det var et eller andet med, at man kan 

bestemme, hvordan den skal gå i krig, og at den skal... ej... sådan 

stille og roligt, at den hjælper dig med at angribe og aggressiv og 

gunnede og bare gøre alt, hvad den kan for at slå dem ihjel, og så 

når den dør, så kommer den bare tilbage til et eller andet punkt og 

angriber videre 

M: (griner) 

 

 

 



The Battle 
Det var en hel normal dag. Jeg var i skole og kom hjem og spillede og gik i seng osv, men næste 

morgen var ikke normal. Der var ikke en lyd og det plejer der at være. Jeg gik ned i stuen og 

mærkeligt nok, var der en rød portal. Jeg så et mærkelig uhyr med horn og den havde mine 

forældre. Jeg måtte efter dem. Det var meget svært fordi han havde en million minions, men da jeg 

var inde i portalen så jeg en magiker, som hjalp mig og med et hug var alle hans minions døde. 

Uhyret  løb videre med mine forældre. “Martin” sagde magikern “mit navn er martin og ham fyren 

der, han er General Grell. jeg har brug for din hjælp” det var helt utroligt at han havde brug for min 

hjælp “og jeg kan se du også er magiker” jeg kiggede ned på mig selv og ja det var jeg. Jeg havde 

så svært ved at tro det, men det var jeg altså rigtigt. Så jeg fandt min is økse og min gift hammer 

frem og vi løb efter Grell, men han kastede den farligste minion, han havde, og det var en boss 

battle, så vi kæmpede mod ham og nakkede ham. Det var en episk kamp, men kampen mod grell 

ville blive endnu mere episk så vi gik der ned og kæmpede og magnus blev dræbt og så spillede 

jeg også død så Grell gik og så lavede jeg baghold og dræbte Grell redet mine forældre.    

 












