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Ordlista

SCOGATT

Serious Computer Games as a Teaching Tool – seriösa dataspel som
lärverktyg

SCG

Serious Computer Games – seriösa dataspel

VET

Vocational Education and Training - yrkesutbildning

LdV

Leonardo da Vinci

LLP

LifeLong Learning Programme – Programmet för Livslångt lärande

TOI

Transfer of Innovation - TOI

GBL

Game Based Learning – spelbaserat lärande
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INTRODUKTION

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en verktygslåda för att stödja yrkeslärare
i användningen av seriösa dataspel som pedagogiska lärverktyg. Ytterligare läsning och
annat material för att stödja detta dokument och modulerna finns på engelska på:
www.scogatt.eu
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Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar
I syfte att förbereda kurser/lektioner/temaarbete med seriösa dataspel som kompletterande
lärverktyg inom en yrkesutbildning måste följande riktlinjer tas hänsyn till:

1. Innehåll som återspeglar olika teorier och metoder
2. Innehåll i 3 moduler med 5 obligatoriska uppgifter
3. Tillämpa betydelsefull kunskap för att utveckla förståelse, kritisk reflektion och praktiska
färdigheter

MODUL 1
Förberedelser inför användning av seriösa dataspel i undervisningen
UPPGIFT 1: Identifiera funktion och betydelse av spelbaserat lärande och seriösa dataspel
som lärverktyg inom yrkesutbildningar
UPPGIFT 2: Identifiera specifika villkor/problem med att arbeta inom yrkesutbildningar,
inklusive målgruppens bredd och variation
UPPGIFT 3: Identifiera erfarenheter av användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar
UPPGIFT 4: Identifiera effekterna av användningen av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar
UPPGIFT 5: Identifiera den kunskap och de förmågor och färdigheter som krävs för att
använda seriösa dataspel inom yrkesutbildningar, med särskilt fokus på elever
med inlärningssvårigheter.

Modulen steg för steg:
UPPGIFT 1: Identifiera funktion och betydelse av spelbaserat lärande och seriösa
dataspel som lärverktyg inom yrkesutbildningar


Identifiera huvudsakliga syften och mål med yrkesutbildningen



Identifiera yrkesutbildningens roll när det gäller specifik yrkeskompetens och även den
sociala kompetens som krävs inom olika yrkesområden



Identifiera relevans mellan yrkesutbildningens roll och genomförbarheten av spelbaserat
lärande inom organisationen



Identifiera behov och
undervisningsämne

genomförbarhet
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UPPGIFT 2: Identifiera specifika villkor/problem med att arbeta inom yrkesutbildningar,
inklusive målgruppens bredd och variation


Identifiera tillgång till internet och datorer i yrkesutbildningens lokaler



Identifiera hinder till anpassning av spelbaserat lärande och arbeta med att övervinna
eventuellt motstånd till detta inom yrkesutbildningen



Bekanta sig med olika seriösa spel för undervisning av olika typer av innehåll/teman/ämnen
och hur man väljer spel för ett visst ämne



Ta del av tillgänglig information om seriösa dataspel och dataspel som lärverktyg, (t.ex.
SCOGATTs material)



Identifiera olika faktorer att ta hänsyn till avseende målgruppen (språk, funktionshinder,
erfarenheter, kön etc.)

UPPGIFT 3: Identifiera erfarenheter av användning av seriösa dataspel inom
yrkesutbildningar


Presentera spelbaserat lärande (GBL) och de viktigaste principerna för implementering av
spelbaserat lärande avseende yrkesutbildningen



Presentation av seriösa dataspel och lärmiljöer för yrkesutbildning



Presentation av faktorer som underlättar implementering av spel och seriösa dataspel som
lärverktyg i yrkesutbildningar och faktorer som gör spel engagerande.



Presentation av spel - ämnesövergripande (tillgång till spel etc.)



Presentera framgångsrika erfarenheter av användandet av seriösa dataspel inom
yrkesutbildningar t.ex. EnerCities

UPPGIFT 4: Identifiera effekterna av användningen av seriösa dataspel inom
yrkesutbildningar





Identifiera den pedagogik som är bäst lämpad för att få maximal effekt av undervisning
där spelbaserat lärande och seriösa dataspel används som kompletterande lärverktyg
inom specifika undervisningsämnen (inom yrkesutbildning)
Identifiera de bedömningsmetoder som är bäst lämpade för att bedöma konsekvenserna
av spelbaserat lärande inom specifika undervisningsämnen (inom yrkesutbildning)

Identifiera bedömningsinstrument som lämpar sig för bedömning av effekterna av
spelbaserat lärande inom specifika undervisningsämnen (inom yrkesutbildning)
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Identifiera verktyg för bedömning som lämpar sig för bedömning av effekten i ett visst
undervisningsämne och hos en specifik målgrupp

UPPGIFT 5: Identifiera den kunskap och de förmågor och färdigheter som krävs för att
använda seriösa dataspel inom yrkesutbildningar, med särskilt fokus på
elever med inlärningssvårigheter





Identifiera de yrkesmässiga och/eller andra färdigheter som behövs för att använda
seriösa dataspel inom ett visst undervisningsämne



Identifiera de yrkesmässiga och andra färdigheter som behövs för att använda seriösa
dataspel i ett visst undervisningsämne med särskilt fokus på elever med
inlärningssvårigheter

Identifiera vilka seriösa dataspel som passar bäst in i sammanhanget
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MODUL 2:
Kritiskt tänkande relaterat till användningen av seriösa dataspel som lärverktyg
(Baserat på förslag av Hannah Hull)

UPPGIFT 1: Seriösa dataspel och kritiskt tänkande inom yrkesutbildningen - med kritiskt
tänkande avses att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser,
värdera, ifrågasätta och vara kreativ.
UPPGIFT 2: Identifiera var och hur dessa syften och mål bäst uppnås
UPPGIFT 3: Identifiera nivån på kritiskt tänkande som kan förväntas i en yrkesutbildningsmiljö:
från eleven, yrkeslärarna, de övriga deltagarna och vilka hinder som finns för
kritiskt tänkande
UPPGIFT 4: Identifiera vad ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt innebär i praktiken för
lärare, handledare och övrig pedagogisk personal inom ramen för
yrkesutbildningen

UPPGIFT 5: Identifiera vad ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt innebär i praktiken för
elever och övriga mottagare

Modulen steg för steg:

UPPGIFT 1: Seriösa dataspel och kritiskt tänkande hos elever inom yrkesutbildningen
A. Definiera
elevernas
förmågor
gällande
(komfortzon, utvecklingszon, inlärningscirkel, kritiskt tänkande)

kritiskt

B. Definiera värdet av kritiskt tänkande i sammanhanget
t.ex. med EnerCities
C. Sätta upp syfte och mål för användningen av utvalda seriösa dataspel

UPPGIFT 2: Hur man når dessa syften och mål
A. Hur seriösa dataspel kan inkluderas i en lektionsplanering eller ett temaarbete
B. Utforma en lektionsplanering med eleven i fokus
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C. Exempel på en lektionsplanering där användingen av seriösa dataspel som ett lärverktyg
ingår

UPPGIFT 3: Utfall och hinder - nivån av kritiskt tänkande som kan förväntas i en
yrkesutbildning: från eleven och yrkeslärarna och vilka hinder till kritiskt
tänkande man kan komma att ställas inför



Identifiera det kritiska tänkandet som kan förväntas av eleven i ett visst
undervisningsämne
Identifiera det kritiska tänkandet som kan förväntas av lärare, mentorer och övrig inblandad
personal i ett visst undervisningsämne (spel som ett verktyg eller spel som metod)



Identifiera vilka hinder för kritiskt tänkande man kan komma att ställas inför
gällande spelmissbruk och andra etiska frågor

UPPGIFT 4: Identifiera vad ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt innebär i
praktiken dagligen för lärare, handledare och övrig pedagogisk personal inom ramen för
yrkesutbildningen



att anpassa sig till nytt innehåll utifrån olika erfarenheter och lärdomar
Definiera elevernas förmågor gällande kritiskt tänkande och tillämpa det på olika ämnen
inom yrkesutbildningen

UPPGIFT 5: Identifiera vad ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt innebär i
praktiken för elever och övriga deltagare


Identifiera situationer där förmågan av kritiskt tänkande kan observeras
(Artiklar om studenters beteendeförändringar i samband med spelandet av EnerCities,
kognitiva, praktiska och/eller känslomässiga)
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MODUL 3 (valfri):
Dataspelsanvändning i ett yrkesutbildningssammanhang

UPPGIFT 1: Identifiera argumenten för dataspelsanvändning i yrkesutbildningssammanhang
(kopplat till 1.4, 2.1)
UPPGIFT 2: Organisera spelbaserat lärande och användning av seriösa dataspel i
yrkesutbildningssammanhang (kopplat till 1.2, 1.4, 1.5, 2.2)
UPPGIFT 3: Utveckla färdigheter och förmågor som behövs för implementering av spelbaserat
lärande och användningen av seriösa dataspel som lärverktyg (kopplat till 1.5)
UPPGIFT 4: Presentera resultat relaterade till dataspelsanvändning inom yrkesutbildningar
(kopplat till 1.5)
UPPGIFT 5: Utvärdera effekten av dataspelsanvändning i ett yrkesutbildningssammanhang
(kopplat till 2.3, 2.5)
Modulen steg för steg:
UPPGIFT 1: Identifiera argumenten för dataspelsanvändning i
yrkesutbildningssammanhang


Internationell backgrundsfakta kring spelbaserat lärande och användning av seriösa
dataspel som lärverktyg (kopplat till modul 1)



Lokal/regional/nationell erfarenhet av spelbaserat lärande och användning av seriösa
dataspel som lärverktyg (kopplat till modul 1)



Effekter till följd av spelbaserat lärande och användning av seriösa dataspel som lärverktyg
inom yrkesutbildningar (kopplat till modul 1)



Argument för spelbaserat lärande och användning av seriösa dataspel som lärverktyg
inom yrkesutbildningar (kopplat till modul 2)

UPPGIFT 2: Organisera spelbaserat lärande och användning av seriösa dataspel i
yrkesutbildningssammanhang


Organisera och möjliggör användning av seriösa dataspel som lärverktyg inom
yrkesutbildningar, t.ex. hitta seriösa dataspel, få tillstånd för tillgång till internet, datasalar
m.m.



Identifiera särskilda villkor för organisering av spelbaserat lärande och användning av
seriösa dataspel, t.ex. utrymme, datasal, tidsfördelning, antal deltagare, kontext (dvs. del
av utbildning) (kopplat till modul 1)
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Identifiera målgruppen: män, kvinnor, unga, utländska medborgare, studenter med
särskilda behov m.m. (kopplat till modul 1)



Hantera regler och bestämmelser på olika nivåer, t.ex. gällande det material och den
utrustning som behövs (kopplat till modul 1)



Arbeta tillsammans med personal inom yrkesutbildningarna; lärare, övriga pedagoger,
rektorer, assistenter m.fl.

UPPGIFT 3: Utveckla färdigheter och förmågor som behövs för implementering av
spelbaserat lärande och användningen av seriösa dataspel som lärverktyg
A.

Förbereda och planera lektioner/föreläsningar/övningar (kopplat till modul 2.3)

B.

Identifiera elevernas förmågor och kompetensbehov (kopplat till modul 2.3)

C.

Identifiera faktorer som underlättar implementering av spelbaserat lärande och användning
av seriösa dataspel som lärverktyg (kopplat till modul 1)

D.

Identifiera utrustnings- och övrigt materiellt behov (kopplat till modul 1)

E.

Identifiera vilket stöd personalen är i behov av

UPPGIFT 4: Presentera
yrkesutbildningar

resultat

relaterade

till

dataspelsanvändning

inom

A.

Fördelar med spelbaserat lärande och användning av seriösa dataspel

B.

Arrangera tillfällen för att studera resultat och utfall relaterade till spelbaserat lärande

C.

Organisera interna/externa evenemang för att uppmärksamma andra på resultat och utfall
relaterade till spelbaserat lärande genom t.ex. tävlingar mellan klasskamrater/
skolkamrater/mellan
skolor

D.

Presentera resultat och utfall relaterade till spelbaserat lärande för
att sprida viktiga erfarenheter
UPPGIFT 5:
Utvärdera
yrkesutbildningssammanhang



effekten

av

dataspelsanvändning

i

ett

Utvärdera processen kring införlivandet av spelbaserat lärande (kopplat till modul 2)
Utvärdera resultat från införlivandet av spelbaserat lärande (kopplat till modul 2)



Bearbeta återkoppling från deltagarna



Bearbeta återkoppling från lärare och andra engagerade
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