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1) Vores ens reaktioner på “det virkelige” og “det 

kunstige”.

2) Hvad er spil, hvordan virker de og kan det 

overføres til virkeligheden?

3) Spil og eksekutive funktioner. 

4) Fremtiden? Singularitet, robotterapeuter og 

indbyggede 

behandlingsprogrammer/adfærdsregulering? 



Ishiguro, 2006, p. 

328



Antropomorfisering
Dehumaniseri

ng



Heider & Simmel, 

1944



Vores psykologiske reaktioner er 

hovedsageligt afhængige af vores 

tillægninger til verden.

Disse attribueringer kan være 

umiddelbare (evolutionært udviklede) og 

mere medierede (kognitive skemaer).



Spil "hacker" sig ind i vores evolutionært 

udviklede indlæringsmekanismer 

Vi reagerer umiddelbart på film og spil som om de 

er virkelige, uanset ontologisk status. 

"Suspension of disbelief"



Når vi umiddelbart reagerer på spil som om de 

var virkelige handlinger, kan vi så ikke bruge 

spil til at lære af? 

Kan spil bruges som terapi? 



Definition af spil 

:

1) Mål

2) Regler

3) Feedback

4) Frivillig 

deltagen

Hvad minder det 

om?



Bernard Suits (filosof): 

“Playing a game is the voluntary attempt to 

overcome unnecessary obstacles”



Brian Sutton-Smith (psykolog):

"The opposite of play isn't work. It's 

depression"
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Mihály Csíkszentmihályi (psykolog):

Flow: "the satisfying, exhilarating feeling of 

creative accomplishment and heightened 

functioning"

Csíkszentmihályi, Beyond Boredom and 

Anixiety, 1975



"Fiero" 

(Italiensk: stolthed) bliver brugt af 

spildesignere til at beskrive de øjeblikke i spil

hvor vi oplever det mest intense positive 

emotionelle reaktioner



Foto: Philp Toledano http://www.mrtoledano.com/gamers

www.wired.com/culture/lifestyle/multimedia/2007/03/wiredphotos61?

slide=7&slideView=7



“Gamification
”

McGonical, 2011



http://blog.microtask.com/2011/03/science-and-

the-nobel-art-of-gaming/

Eksempler på 

"Gamification":

http://blog.microtask.com/2012/02/space-

peas-and-holy-toast-why-pattern-recognition-

is-humanitys-killer-app/





Eksekutive funktioner og 

spilAt få en ide

At planlægge med 

fastholdelse af mål i en 

given rækkefølge

At udføre aktiviteten 

(imens man hæmmer 

irrelevante impulser 

undervejs)

At vurdere løbende i 

forhold til mål og evt. 

justere



Forældrene:

“Hun fanger ikke en kollektiv besked 

og forstyrrer i timerne. Hun glemmer sine 

ting og har rigtig svært ved at skifte 

aktivitet.

Men hun kan spille computer i timevis”
Psykologen:

“Hvordan kan det 

være?”

“Hvad giver spillet 

hende?”



• Struktur

• Konsekvent positiv feedback

• Mål som kan opnås med barnets nuværende evner

Resultat af struktur i omgivelserne og træning af 

impulshæmning:

Kompenserer for eksekutive funktioner og giver 

samtidig de optimale betingelser for udvikling af disse 

funktioner.



Altså kan spil bruges til at optræne evner til 

planlægning og organisering af verdenen.

Hvorfor så ikke bruge spil i 

tearpi?



http://gamesforhealth.dk/node/12

Kan et spil bruges som behandling af PTSD?

• Visuel interface simulerer situationer (både som 

udstationeret og hjemme) der er svære. 

• Centralt element: biofeedback i form at analyse af 

hjerterytme: er udfordringen for stor lige nu = spillet 

ændre betingelserne til mindre belastende.

• Træning i dagligdagen hvor smartphonen inddrager 

spilmekanismer. Ex: gå over bro eller stå i kø.

http://gamesforhealth.dk/node/12


www.checkpointtherapy.dk



Singularitets 

scenariet



Vil robotter kunne lave terapi i fremtiden?



Scott McCloud - Understanding Comics (1993)



Semantisk 

fokusering

Umiddelbar 

reaktion



Abstraktionen kan fokusere eller rendyrke 

mening og kommunikation.

Kan vi lave spil der fokusere opmærksomhed 

og derved behandler uden menneskelig 

indgriben?
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Kunal Gupta

fra Babycastles

• Facilitator af 

uafhængige spil i New 

York

• Hvad kan spil og kunst 

bidrage med til 

hinanden?

• Opfordrede til indie-

game netværk i 

Danmark



Hokra

Johann Sebastian 

Joust
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