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1. Indledning og baggrund: 
Udarbejdelse af spilbaserede læringsobjekter kan til tider være en kompliceret affære, da der i 
planlæggelsen og realiseringen indgår aktører fra mange forskellige professioner (undervisere, 
biblioteksfagligt personale, spildesigner og programmør), som ikke har samme faglige baggrund eller 
taler samme ”sprog”. Følgende rapport er blevet til på baggrund af et særligt delprojekt under DEFF 
projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices - hvordan kan det digitale bibliotek 
bidrage til employability? og er et forsøg på, at supplere en traditionel projektplanlægning bestående af 
budget og tidsstyring, med et framework for den interaktion og de dokumenter der udveksles imellem 
de enkelte aktører. 

Rapporten præsenterer således et framework, der er blevet udviklet med hjælp fra flere parter 
(programmøren Thomas Frost fra Webcoders, spildesigneren Thomas Dehn, Tactile.tools samt 
bibliotekspersonale og undervisere fra VIA University College, Campus Aarhus Nord, Københavns 
Erhvervsakademi og Tornbjerg Gymnasium, Odense). Selve frameworket er præsenteret grafisk i 
Appendix 1: Infograph. Frameworket er projektets konklusion/produkt og hensigten er, at dette 
framework kan inspirere og guide kolleger i uddannelsesbibliotekerne, til selv at gå i gang med at udvikle 
spilbaserede læringsobjekter. Med framework menes der: retningslinjer og styringsdokumenter, der kan 
guide den biblioteksfaglige medarbejder gennem hele processen, fra ide til spilskabelon. Dette 
framework er som sagt præsenteret som en ”Infograph”, der skaber overblik over processens forskellige 
elementer. Vi håber, at alle som ønsker at udarbejde spilbaserede læringsobjekter, kan hente inspiration 
i dette framework. 

Nærværende rapport er således dels et arbejdspapir der beskriver de dele af arbejdsprocessen der er 
identificeret i frameworket (Appendix 1: Infograph) og består af afsnittene: Aktører (afsnit 1.2 på s. 7) og 
Dokumenttyper (afsnit 2.2 på s. 8). Disse beskrivelser er essentielle for at forstå frameworkets grafik og 
få nuancerne med. 

Derudover er nærværende rapport også en dokumentation og rapportering af projektets metoder og 
resultater (her særligt Appendix 2: Teori og Metode; Appendix 3: De tre cases, samt Appendix 4: 
Eksempel på Termliste). 

Vores målsætning har under hele arbejdsprocessen været, at udarbejde dette case-framework således 
at det var klar til udfoldelse i henholdsvis universiteter-, professionshøjskoler-, erhvervsakademier- og 
gymnasieuddannelsers virtuelle læringsmiljøer. Frameworket er derfor afprøvet i tre kontekster: 
Professionshøjskole (VIA), Erhvervsakademi (Københavns Erhvervsakademi) og i Gymnasieskolen 
(Tornhøj Gymnasium, Odense). Afprøvningen og spildesigners forslag til læringsobjekter i disse tre 
institutioner, er vedlagt rapporten som bilag (bilag 1, 2 og 3). 

Ideen med spilbaserede læringsobjekter er forankret i Trine Schreibers anbefalinger (Schreiber, 2015) af 
fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer. Hun nævner 
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særligt case-konceptet som interessant i forbindelse med fokus på employability1, der har haft DEFF-
projektets fokus: ”Dette koncept forstår en case som en praksisnær opgave, dvs. en opgave eller et 
problem, der baserer sig på en situation, som de studerende kan komme ud for som færdiguddannede. 
Casekonceptet bygger endvidere på ideen om at den studerende skal stilles opgaver under 
uddannelsesforløbet, hvori han eller hun får mulighed for at indtage rollen som en færdiguddannet. ” 
(Schreiber, 2015, side 51) 

Ligeledes nævnes gamification som et andet vigtigt fokus der: ”(…) går ud på at udvikle e-
læringsobjekter ved at tilsætte spilelementer.” (Schreiber, 2015, side 39). 

Disse to koncepter er således blevet forenet i dette delprojekt Framework for bibliotekers udvikling og 
implementering af spilbaserede læringsobjekter. Delprojektet har løbet i tidsrummet december 2015 – 
maj 2016. Asger Hansen fra Juridisk Fakultetsbibliotek på Københavns Universitet og Solveig Johnsen, 
Aarhus University Library har været tovholdere. 

Der er taget udgangspunkt i litteratur omkring spiludvikling blandt andet: (Koster, 2005; Reiners & 
Wood, 2015), samt i PRINCE2 (Office of Government Commerce & The Stationery Office, 2007). 

  

                                                           
1 DEFF projektet: ”E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices - hvordan kan det digitale 
bibliotek bidrage til employability? ” definerer employability på følgende måde: ”(…)at den 
færdiguddannede person har de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne opnå, fastholde og skifte 
til et nyt formelt job, hvis det er nødvendigt. Det er samtidig en ”kontinuerlig udviklingsproces, som ikke 
stopper, når den færdiguddannede er i job”” (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), 
2014, side 1). 
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2. Framework 
Det udarbejdede framework består af tre dele. Det primære dokument er et diagram over 
arbejdsprocessen i udarbejdelse af et spilbaseret læringsobjekt fra idé til designbeskrivelse. 
Dertil kommer beskrivelse af aktører og dokumenttyper forbundet med processen. Det udarbejdede 
materiale er testet i samarbejde med virtuelle læringsmiljøer ved henholdsvis en professionshøjskole-, 
et erhvervsakademi- og en gymnasieuddannelse (se Appendix 2 for detaljer og Bilag 1-3 for resultatet). 

Diagrammet skal forstås på følgende måde:  
De fire kasser illustrerer:  

• Biblioteksfaglig person (projektleder) 
• Underviser 
• Spildesigner 
• Programmør 
 
Det er muligt, at de enkelte persontyper involverer kollegaer eller underleverandører i forhold til at løse 
en given opgave. Fra vores vinkel (den biblioteksfaglige person) er kommunikationen mellem disse 
tredjeparter imidlertid irrelevant, da den ikke kræver vores involvering, og disse personer er derfor ikke 
omfattet af frameworket. Det vil sige, at de nævnte fire personkategorier på hver deres måde, er de 
primære indholdsleverandører i forhold til læringsobjektet. I dette framework er det den 
biblioteksfaglige person, der agerer projektleder i udarbejdelsen af spilbaserede læringsobjekter. 
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Figur 1 – Diagram over processen i udvikling af spilbaseret læringsobjekt - grafik udarbejdet af Pernille 
Sihm 2016 (vedlagt i fuld størrelse i appendix 1). 

Pilene imellem de enkelte aktører viser den primære strøm af information fra en aktør til en anden. 
Dobbeltrettede pile symboliserer en strøm af data som går i begge retninger (sparring). 
Den cirkulære pil i midten af billedet symboliserer en gentagende proces, der cyklisk skifter mellem de 
enkelte aktører i en løbende godkendelsesproces, såfremt der indtræffer ændringer. Det er vigtigt at 
påpege at det i dette framework er den biblioteksfaglige person, der agerer projektleder og dermed er 
styrende for processen. 

De hvide kasser med tekster som læringsmål, idé-specifikation og designdokument er de 
dokumenttyper, der er knyttet til informationsflowet imellem to parter. Dokumenterne er beskrevet i 
afsnit 2.2 og tjener to formål: beslutningsgrundlag og dokumentation af indgåede aftaler parterne 
imellem. 
De to kasser: læringsobjekt og tilpasning er det faktiske produkt af processen (et spilbaseret 
læringsobjekt).  
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2.1 Aktører 
Følgende roller er identificeret: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteksfaglig person (i denne sammenhæng fungerende projektleder): 
Den biblioteksfaglige person har det overordnede ansvar og overblik. Det er i 
vores optik den person, som er rekvirent af et læringsobjekt (ejer).  
Denne styrer økonomien og spiller derfor en vigtig rolle i udviklingsprocessen. 
Denne person samler trådene, uddelegerer og godkender dokumenter fra 
øvrige deltagere i projektet. Potentielt definerer denne spildesignerens rolle. I 
samarbejde med underviseren i et givent projekt, er det 
biblioteksmedarbejderen, der sørger for, at den information og de elementer 
der skal indgå i læringsobjektet er korrekte, validerbare og at de 
biblioteksfaglige input passer ind i den givne faglige uddannelse. 

 

 

Underviser: 
Underviserens rolle er de faglige input. De faglige input skal kombineres med 
de biblioteksfaglige og dermed er samspillet og dialogen mellem 
biblioteksmedarbejder og underviser essentiel.  
Foruden fagligheden har underviseren viden om de studerende som 
målgruppe og viden om målgruppen er relevant for både spildesigner og 
biblioteksmedarbejder. I nærværende projekts kontekst er også 
”arbejdsparatheden” (employability) vigtig og her er underviseren ligeledes 
en vigtig informant. 

 

 

Spildesigner:  
Spildesigneren er den kreative part i processen. Spildesigneren identificerer 
elementer, der kan omsættes til ”spil” ved at tale med underviser og 
biblioteksmedarbejder. Spiludvikleren får ofte den samlende og 
koordinerende rolle mellem programmør og 
underviser/biblioteksmedarbejder. Rigtig meget information går gennem 
spildesigneren, hvis fornemmeste opgave er at ”omsætte” input fra 
underviser/biblioteksmedarbejder til brugbart materiale for programmøren. 
Spildesignerens rolle er ofte flydende og tager form efter det givne projekt. 
Spildesigneren er ”limen” mellem de andre parter i projektet. Spildesignerens 
vigtigste opgave er, at omsætte en ide til elementer som er ”ikke-kedelige” 
(Jf. Schreiber, 2015, side 39). 
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2.2 
Dokumenttyper 
Fremstilling af et læringsobjekt omfatter udarbejdelse af en stor mængde dokumenter, som tjener til 
formål både at danne beslutningsgrundlag og forståelse imellem projektets aktører, men også at 
fungere som en dokumentation i forbindelse med de aftaler der træffes imellem projektets parter. 
I det efterfølgende er de dokumenter vi anbefaler udarbejdes, beskrevet med begrundelse og indhold. I 
forbindelse med fremstillingen af meget enkle læringsobjekter, kan enkelte dokumenter antage en 
meget begrænset form, men vi anbefaler altid at nøgledokumenterne udarbejdes. 

Læringsmål 
Læringsmål er mål for studerendes læringsudbytte.  
Succesen for læringsobjektet afhænger i vid udstrækning af at objektet understøtter disse mål. 
Nedbrydningen af de overordnede læringsmål til elementer, der kan omsættes i et læringsobjekt, skal 
koordineres med en underviser indenfor det respektive område.  Eksempler på nedbrydning i forhold til 
et læringsobjekt kan være følgende: 

 opdeling af mål i mindre omfattende mål, som kan omsættes i et eller flere trin i objektet. 
 progression, så enkle mål opnås først, for derefter at arbejde hen mod mere komplekse mål. 
 forståelse af, hvilket niveau af målopfyldelse de studerende skal nå, samt udgangspunkt for 

læringsobjektet (hvor starter vi). 

En god interviewguide i forbindelse med de indledende møder mellem de nævnte parter, vil sikre et 
fornuftigt fundament. Det er vigtigt, at det er underviseren, der får mulighed for at komme til orde. De 
mere realistiske restriktioner sættes først ind senere (hvad er reelt muligt rent teknisk).  Udarbejdelse af 
læringsmålene kan med fordel glide over i specifikationen af idé-specifikationen (se beskrivelse længere 
nede på siden). 

Godkendes af: Den primære godkendelse ligger hos underviseren, da det er denne som er fuldt bekendt 
med formålet med undervisningen. Den biblioteksfaglige person bidrager med de biblioteksfaglige 
aspekter. 

Programmør: 
Her er der tale om den IT-tekniske part i et spilprojekt. Programmøren 
omsætter information, mock-ups og ideer fra spildesigner til noget konkret 
teknisk, der kan anvendes elektronisk. Programmøren har brug for nøjagtig 
og velbeskrevet information for at kunne udfylde sin rolle og omsætte det til 
et elektronisk læringsobjekt. Denne information kommer som oftest fra 
spildesigner og programmøren behøver derfor ikke have tæt kontakt til de 
øvrige aktører (her er det vigtigt, at den biblioteksfaglige person som 
projektleder, i samarbejde med spildesigner, laver præcise beskrivelser af 
hvad der ønskes af et læringsobjekt). 
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Forventningsafstemning 
Forventningsafstemningen i denne sammenhæng, skal ses som et samarbejde imellem primært det 
biblioteksfaglige personale og underviserne. Her dokumenteres de aftaler som er indgået om levering af 
indhold fra de respektive parter, samt deadline for leveringen af dette indhold. Eksempelvis kan 
forventningsafstemningen indeholde en uddybning af, hvilke tekster underviseren skal levere som 
indholdsdata til læringsobjektet, og i hvilket omfang, samt til hvilken dato. 
 
Godkendes af: Godkendelse af elementet ligger hos både underviser og biblioteksfaglig person. 

Personabeskrivelse 
Personabeskrivelsen er et samlet helhedsbillede, som beskriver målgruppen for læringsobjektet. Der er 
ikke tale om en egentlig person, men et sammenkog af de særlige kendetegn for målgruppen. 
I forbindelse med udarbejdelsen af et læringsobjekt tjener personabeskrivelsen som en rettesnor for 
målgruppens forudsætninger, deres engagement, motivation og hvad vi kan stille af krav, samt hvad vi 
kan gøre for at fastholde dem igennem hele processen i objektet. 

Personabeskrivelsen udarbejdes i samarbejde med underviser, da denne har den nødvendige viden. 
Løbende opdatering varetages af det biblioteksfaglige personale (projektledelsen). 
 
Godkendes af: Underviser, da det er denne som er fuldt bekendt med formålet med undervisningen. 
Den biblioteksfaglige person bidrager med de biblioteksfaglige aspekter. 
 
Idé-specifikation (nøgledokument) 
Vigtigste forudsætning er, at vi her tør drømme om den mest omfattende og kreative løsning på 
opgaven. 
Idespecifikationen er en brainstormproces, hvor underviser, hjulpet af det biblioteksfaglige personale og 
spildesigneren, sætter ord på de ideer de har til et læringsobjekt. 

Ideen skal være tilstrækkelig beskrevet, og selve målsætningen for hvad man vil opnå med objektet skal 
være fastlagt. De mere specifikke detaljer kan dog overlades til designdokumenterne (se afsnit 
nedenfor). 
 
Godkendes af: Spildesigner. Selvom det er underviseren som er primær leverandør af informationer i 
udarbejdelsen af idé-specifikationen, er det spildesigneren som i sidste ende godkender denne. Det er 
spildesigneren, som afgør hvornår der er nok information tilgængelig til, at han kan udarbejde et 
designdokument (se nedenfor). 

Termliste (nøgledokument) 
Termlisten er et grundlæggende nøgledokument i forbindelse med udarbejdelsen af et læringsobjekt. 
Såfremt de enkelte parter i projektet skal samarbejde om et fælles projekt, må de have en fælles 
forståelse af hvordan de enkelte delelementer, aktører osv. italesættes. Vi anbefaler at der som 
minimum udarbejdes en ordliste, der forklarer de hovedtermer der anvendes i udarbejdelsen. 
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Et eksempel på dette kan være et ord som ”trin”, der kan have beskrivelsen ”de niveauer og faser et 
læringsobjekt er inddelt i. Et trin er en afsluttet del af et større læringsobjekt”. 

I større og mere komplicerede projekter, kan det være fornuftigt at afsætte ressourcer til at tegne en 
plan over, hvordan de enkelte elementer i læringsobjektet indgår i hinanden i form af et 
oversigtsdiagram. 

Termlisten udarbejdes af det biblioteksfaglige personale (projektledelsen) og vedligeholdes løbende når 
nye termer opstår undervejs i projektet. Ansvaret for at udlevere termlisten til nye projektdeltagere så 
snart de træder ind i projektet påhviler også disse. 

Godkendes af: alle involverede aktører, da accept af et fælles sprogbrug er en forudsætning for 
samarbejde. 

Designdokument (nøgledokument) 
Designdokumentet (eller kravspecifikation) er det bærende element i forbindelse med udarbejdelsen af 
læringsobjektet. Denne danner grundlaget for selve udviklingen af et læringsobjekt og er et 
arbejdsdokument gennem hele processen. Såfremt der ikke er konsensus omkring hvad der skal laves, er 
man nødt til at gætte, hvilket vil resultere i uønskede fejl og tidsspilde. 

I forbindelse med læringsobjekter skal designdokumentet være det dokument, som sammenfletter de 
mange tråde fra læringsmålene, forventningsafstemningen og personabeskrivelsen i et samlet 
dokument. Det er dette dokument hvorpå der træffes aftaler med eventuelle eksterne parter, samt det 
dokument vi vil gå tilbage og undersøge såfremt vi mister orienteringen undervejs i projektet eller der 
opstår tvister. 

I et digitalt spilbaseret læringsobjekt, kan en del af dokumentet omhandle hvordan et enkelt element 
(trin) i læringsobjektet skal udformes (se eksempel næste side). Ved at nedbryde læringsobjektet i trin 
eller dele får man et overblik i fremstillingen. 
 
Godkendes af: programmør, kun denne kan afgøre om designdokumentet er detaljeret nok til, at der kan 
udarbejdes et revideret designdokument og afgives til bindende tilbud på udarbejdelse af objektet. 
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Figur 2 – Eksempel på ”trin” beskrivelse i designdokumentet. Eksemplet er fra KEA (Bilag 2). 

Revideret Designdokument 
Det reviderede designdokument er en forlængelse af det oprindelige designdokument. Hvor det 
oprindelige designdokument primært var centreret om spildesignerens tanker og udformning af 
læringsobjektet, indeholder det reviderede designdokument de oprindelige ønsker og visioner, men er 
nu revideret af den programmør som skal udføre opgaven. I dokumentet er der indsat restriktioner i 
forhold til, hvad der kan lade sig gøre ressourcemæssigt (tid, penge og kvalifikationer). Det reviderede 
designdokument fungerer som det endelige beslutningsdokument i forhold til afgivelse af tilbud, selve 
arbejdet med realiseringen af læringsobjektet, samt slutvurderingen af objektets målopfyldelse i forhold 
til det oprindelige ønske til læringsobjektet. 

Godkendes af: underviser, spildesigner, programmør og biblioteksfagligt personale. 

Tilbud 
Tilbuddet er et vigtigt dokument, men samtidig også et af de enkleste af udforme. 
Tilbuddets bestanddele er primært en forlængelse af designdokumentet. Tilføjelserne er de økonomiske 
og tidsmæssige aspekter af arbejdet i forbindelse med en ekstern samarbejdspartner, som skal have 
betaling samt levere et antal leverancer i forhold til projektet. Tilbuddet kan have mange udformninger, 
men de to bestanddele indgår altid. I forbindelse med tilbudsgivning er det vigtigt at forstå, om det 
givne tilbud er inklusiv eller eksklusiv moms. Derudover bør der nedfældes retningslinjer for, hvornår og 
hvordan de udarbejdede leverancer 1) leveres, 2) vurderes og 3) implementeres. 
 
Godkendes af: biblioteksfaglig person (som rekvirent/projektleder). 
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Tilpasningsdokument 
Tilpasningsdokumentet er et dokument, der udfyldes efter implementeringen af læringsobjektet. 
Det beskriver fejl i læringsobjektet i henhold til designdokumentet. Det er vigtigt at bemærke, at det 
ikke er et dokument som indeholder en specifikation af alle de funktioner, som man har ”glemt” at 
informere programmøren om inden tilbuddet blev afgivet. Tilpasningsdokumentet kan derfor kun 
udformes i forlængelse af de elementer, som er nævnt i designdokumentet eller det reviderede 
designdokument (og som er accepteret som grundlag af alle parter).  

Godkendes af: biblioteksfaglig person (som rekvirent/projektleder) i samarbejde med underviser i 
forbindelse med brugertest af læringsobjektet.  
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3. Konklusion og anbefalinger 
Frameworket er præsenteret grafisk i en overskuelig proces (Appendix 1 og præsenteret s. 6) og er klar 
til at blive sat i spil sammen med dokumentbeskrivelsen i denne rapport (Afsnit 2.2). Vil man som 
biblioteksmedarbejder i gang med at udvikle spilbaserede læringsobjekter kan vi anbefale at man støtter 
sig til procesdiagrammet (Appendix 1), da den vil sikre en mere strømlinet proces i forhold til 
begrebsafklaring og forståelse på tværs af faglige skel. Desuden vil vi anbefale at man orienterer sig 
grundigt i dokument- og aktørbeskrivelser (Afsnit 2.1 og 2.2).  
 
Anbefalinger: 

 Skab en fælles forståelse mellem projektets aktører igennem en termliste. 
 Anvend som minimum vores foreslåede nøgledokumenter, eller skab jeres egne så længe 

vigtige beslutninger bliver distribueret imellem aktørerne og dokumenteret. 
 Kig løbende tilbage i tidligere beslutningsdokumenter for at se, om processen bevæger sig i 

den aftalte retning. 
 Fasthold de enkelte aktører i forhold til de aftaler som er indgået (og dokumenteret!), for 

derved at sikre overholdelse af deadlines. 

Et aspekt der også med fordel kan afdækkes i fremtidige projekter, er inddragelsen af de studerende i 
udviklingen af spilbaserede læringsobjekter (dette jf. ”Studerende som medproducenter” konceptet 
(Schreiber, 2015, side 21)). 
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Appendix 1: Infograph 
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Appendix 2: 

Teori og Metode 
For at udvikle et framework som beskrevet ovenfor, er der i projektet identificeret et behov for at 
samarbejde med en spildesigner og en programmør. Projektet har hentet hjælp hos spildesigner Thomas 
Dehn, Tactile.Tools og programmør Thomas Frost, Webcoders, der har kunnet bidrage til at identificere 
behov, kommunikationskanaler og styringsdokumenter der er brugbare i processen med udvikling af 
spilbaserede læringsobjekter. Begge parter har tidligere været involveret i udvikling af læringsobjekter i 
en bibliotekskontekst. 

Tidligt i processen er der afholdt online møder med begge parter hver for sig. Formålet med samtalerne 
har været at få et overblik over hvilken rolle hhv. en spildesigner og programmør har, samt hvordan de 
helst ser andre aktørers opgaver i fremstillingen af et læringsobjekt. Følgende spørgsmål har været 
omdrejningspunktet for samtalerne (interviewguide er opbygget med afsæt i (Kvale, 1997). 

Interview/samtale guide til spildesigner og programmør 
Set fra dit perspektiv (spiludvikler og programmør): 

• Hvem er dine interessenter/snitflader i projektet? 
• Hvordan kommunikerer du med disse? 
• Udveksler du nogen dokumentation med disse? 
• Hvilken dokumentation udveksler du? 
• Hvor tit kommunikerer du med disse? 
• Hvem er ansvarlige for at vedligeholde kontakten? 
• Hvem skal godkende de produkter og tidsplaner som du laver? 
• Er der andre dokumenter som udveksles? 
• Er der alternativ kommunikation som udveksles? 
• Hvordan ser udarbejdet produkt ud? 
• Hvordan ser kravspec. projekt ud? 
• Hvordan ser tidsplaner ud? 

Er ovenstående det optimale forløb set fra din optik? 

• Bør der etableres alternative kommunikationsformer? 
• Er dokumentationen tilstrækkelig? 
• Er respons fra dine interessenter/snitflader tilstrækkelig? 
• Er processen gennemskuelig og rettidig? 
• Er der klare linjer omkring, hvordan en godkendelse dokumenteres? 
• Er der klare linjer omkring, hvordan en deadline dokumenteres? 
• Er der klare linjer omkring, hvem der er ansvarlige for deadline? 
• Kan der strammes op på ting, som gør dit liv nemmere? 
• Kan der strammes op på ting, som gør produktet bedre/billigere/hurtigere at udvikle? 
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Foruden samtaler med ovenstående, er der taget kontakt til kolleger i bibliotekerne på hhv. 
professionshøjskolen VIA i Aarhus (Sundhedsuddannelsen), KEA (Københavns Erhvervsakademi) og 
Gymnasieskolen (Tornhøj Gymnasium, Odense). 

Appendix 3: 
Nedenstående appendix opsummerer de tre cases, hvori frameworket er afprøvet. De tre cases 
præsenteres i kronologisk rækkefølge og det skal nævnes at der fra første case (VIA University College) 
til tredje case (Tornbjerg Gymnasium) er genereret en vigtig læring og sket en mærkbar forbedring i 
frameworket. 

De tre cases: 

VIA University College, Aarhus Campus Nord. 
På VIA blev der oprettet kontakt til en underviser der er uddannet sygeplejerske og har undervisning i 
Sygeplejeteori og videnskabsteori.  

Interviewet forløb fint og var meget orienteret mod udviklingsmulighederne i et læringsobjekt. Vi blev i 
gruppen dog enige om, at vores beskrivelse af hvad vi tilbyder og hvad et læringsobjekt består af var for 
mangelfuld. Dette resulterede i, at den indledende forklaring blev for lang. Det var ligeledes forbundet 
med vanskeligheder for personer som ikke havde indgående kendskab til vores måde at italesætte 
processen omkring læringsobjekter at forstå vores ordvalg. Der herskede også tvivl fra underviser og 
bibliotekspersons side om, hvad de skulle bidrage med og kunne forvente fra vores side. 
I forhold til dataindsamlingen gik interviewet fint og underviseren havde en konkret model med, der er 
essentiel for Sygeplejestuderende og i særdeleshed skal sættes i spil efter endt uddannelse. Modellen er 
svær at mestre for de fleste sygeplejestuderende. 
 
En interessant detalje fra interviewet var en udfoldelse af mulighederne i at styrke indlæringen via 
brugen af farvekoder. Modellen fra sygeplejeuddannelsen er inddelt i faser, vi legede derfor med ideen 
om at hjælpe hukommelsen hos den studerende ved at inddele de enkelte delelementer i forskellige 
farver. 

Vi berørte undervejs punkterne fra frameworket: forventningsafstemning, personabeskrivelse og 
læringsmål. 

På baggrund af interviewet på VIA blev en termliste udviklet (se Appendix 4), der ansås for at være 
brugbar i de efterfølgende interviews. 

Se resultaterne af spildesignerens arbejde i BILAG 1. 
 

KEA: Københavns Erhvervsakademi 
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På KEA blev der skabt forbindelse til en underviser på IT teknologiuddannelsen, specifikt på faget 
kommunikation. 
 
Den ekstra fokus på, at konkretisere projektets mål gennem en tidligt fremsendt agenda plus tilhørende 
termliste sikrede at mødets start blev reduceret med mere end 20 minutter. Tidsbesparelsen blev 
primært hentet i en tydeligere afklaring af parternes bidrag og hvilke forventninger der lå til grund for 
deltagelsen. Derudover sikrede den udviklede termliste også, at der var en tydeligere forståelse af ord 
som ”trin” og ”læringsobjekt”. 
 
Den problemstilling underviseren ønskede at udfolde omhandlede primært de studerendes manglende 
indsigt i hvilke stillinger de kan bestride efter deres uddannelse. De studerende mangler et kendskab til, 
hvordan de enkelte metodefag kan sammensættes til et egentligt job. Biblioteket på KEA råder over 
databaser med firmaoplysninger, som de studerende kan benytte i deres søgen på praktikpladser og 
lignende. På baggrund af dette blev det besluttet at udarbejde et læringsobjekt, hvor den studerende 
skulle matche egne kompetencer med konkrete stillingsopslag fra forskellige segmenter i IT sektoren. På 
denne måde skulle den studerende blive bedre rustet til at vælge de rette fag undervejs på uddannelsen 
plus at bevare en tro på at studiet faktisk var vejen til ansættelse i sidste ende. 
 
Framework blev anvendt under hele interviewet, specielt dykkede vi ned i personabeskrivelsen, da de 
studerende på faget var af en meget uhomogen sammensætning, hvor flere havde andre uddannelser i 
bagagen. 
 
Vi berørte undervejs punkterne fra frameworket: forventningsafstemning, personabeskrivelse og 
læringsmål. 

Se resultaterne af spildesignerens arbejde i BILAG 2 
 

Tornbjerg Gymnasium, Odense 
Frameworket blev sat fint i spil på Tornbjerg Gymnasium i samtale med en gymnasielærer i Samfundsfag 
og Historie. Læreren havde på forhånd udtænkt hele fire scenarier for hvilket læringsobjekt, der kunne 
være interessant for netop hans studerende. To scenarier var spil i den mere simple ende som f.eks. i 
retning af en quiz (citatquiz med historiske samfundsfaglige citater), et andet i større grad en test med 
flere svarmuligheder (”Omvendt valgtest”).  
To scenarier gik på at den studerende skulle påtage sig rollen som forskningsassistent og indsamle 
oplysninger til sin chef og den sidste et spil, hvor de studerende skulle være en del af en politisk 
tænketank. 
 
Processen på Tornbjerg Gymnasium gik utroligt smidigt. Underviseren gav os æren for dette pga. en for 
ham meget tydelig instruks om hvad han skulle bidrage med. Han havde derfor følt sig 100% klar over 
hvad han havde af ”hjemmearbejde” inden vores møde.  Vores framework havde nu en sådan 
komplethed, at det ikke var nødvendigt for os at komme med uddybende forklaringer.  
 
Vi berørte undervejs punkterne fra frameworket: forventningsafstemning, personabeskrivelse og 
læringsmål. 
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Se resultaterne af spildesignerens arbejde i BILAG 3 
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Appendix 4: 

Eksempel på Termliste 
 
I forlængelse af første møde med undervisere og biblioteksfagligt personale i felten stod det klart, at 
den måde hvorpå vi præsenterede projektet og ikke mindst vores brug af ord som ”trin” og 
”læringsobjekt” skabte forvirring. Vi besluttede derfor at udarbejde en termliste som gav en forklaring 
på vores forståelse af de enkelte termer, så vi på tværs af projektgruppen og de eksterne parter var sikre 
på en samlet forståelse. 

Læringsobjekt: 
Et læringsobjekt er et mini-spil bestående af et antal trin, eller "baner", lavet af en given underviser, 
som har til formål at supplere undervisningen. Det beskrives ofte som en avanceret PowerPoint, der 
indeholder spil-komponenter som stopur, evaluering, hjælpefunktion osv. 
 
Trin: 
Her henvises der til de niveauer og faser et læringsobjekt er inddelt i. Et trin er en afsluttet del af et 
større læringsobjekt. 
 
Læringsmål: 
Læringsmål er den læring de studerende skal opnå når de følger et læringsobjekt. Det er hensigten 
med de trin læringsobjektet består af. Det er fagunderviseren der fastsætter læringsmålene for det 
fagfaglige og bibliotekspersonale der fastsætter for det biblioteksfaglige. 
 
Læringsmetode: 
Med læringsmetode tænkes der på, på hvilken måde læringsobjektet formidler og præsenterer det 
fagfaglige for de studerende. Det kunne f.eks. være gennem billeder, tekst eller quizzer. 
 
Bruger:  
Her er der tale om hvem der anvender et læringsobjekt. I konteksten af de cases der har været i 
nærværende arbejdsdokument/rapport, er der tale om studerende på videregående uddannelser. 
 
Underviser: 
Underviseren tilrettelægger og har ansvaret for kurser samt bidrager med input og faglighed i 
læringsobjektet. 
 
Digital Feedback: 
Den feedback enten underviser giver eller et læringsobjekt med spilelementer giver (f.eks. det rigtige 
svar i en quiz eller kommentarer til hvordan en given opgave er løst). Der kan også være tale om 
personlig digital feedback. 
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