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Hvad er ludologi?

Hvordan gør man?

Ludologi betyder læren om spil og leg.

– her er 5 grundlæggende regler:

Ludologi er brugbar som metode til at forstå og
designe spil.

1. Spillets mål – er succeskriteriet for at vinde eller
gennemføre legen. Undervejs kan der være flere
delmål, der skal opnås for at nå det endelige mål.
2. Ressourcerne – er alle de tilgængelige midler,
spilleren har til rådighed for at nå mål og delmål.
3. Udfordringerne – er alle de forhindringer, der
hindrer spilleren i at opnå målet, og som vedkommende derfor skal overvinde. Det er udfordringerne i spillet, der gør det spændende.
4. Udfald – er konsekvenserne af spillerens handlinger. Der kan være neutrale udfald, men de
mest interessante er belønning og straf.
5. Regelstruktur – spillet består af regler, der
gentages efter et bestemt mønster.
Reglerne skal være enkle og letforståelige, men
samtidig give en sjov og varieret spiloplevelse.

Hvorfor bruge?

Case på brug af ludologi

De ludologiske metoder hjælper på enkel vis til at
designe et spil, der både er spændende og sjovt.

Fredericia Battle 1849 – er en interaktiv leg- og
læringsoplevelse udformet som et smartphone
baseret mobil-rollespil, der tager udgangspunkt i
kampene på Fredericia Vold i 1848-1850.

I kraft af at spil er både spændende og sjove, kan
de fungere som motivationsfaktor i henhold til
at komme ud med et budskab eller skabe opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af
en kampagne.

Målet i spillet er at blive general. Dét opnår spilleren
ved at stige i rang. Hver ny rang er et delmål.
Ressourcerne, som spillerne har til rådighed, er de
oplysninger, de kan finde rundt omkring i terrænet
samt en smartphone, som spillet kører på.
Udfordringerne er en række opgaver, der skal løses.
Hvis opgaverne løses rigtigt, stiger man i rang
– ellers må spilleren prøve igen.
Regelstrukturen er delt op omkring opgaverækker,
der har hver sin farve. Hver gennemført farve
betyder, at spilleren stiger i rang.

Mere viden:
• Tracy Fullerton, Christopher swain og Steven Hoffman: Game design Workshop: Designing, Prototyping and Playtesting Games,
CMP Books 2004
• Johan Huizinga: Homo Ludens: Om kulturens oprindelse i leg. Gyldendal 1993
• Fredericia Battle 1849, www.youtube.com/watch?v=8KtqSp1gV3I&feature=player_embedded
• kidsntweens.dk/idd104.asp

