
Forebyggelse
En central del af Center for Ludomanis arbejde er den præventive og forebyggen-
de indsats. Center for Ludomani medvirker bl.a. med oplæg, foredrag og under-
visning til samarbejdspartnere, skoler og videregående uddannelsesinstitutioner.
Vores tilgang til de forebyggende indsatser er vidensbaseret refleksion og diskus-
sion frem for løftede pegefingre. Vi har en række nye forebyggelsestilbud til børn 
& unge, skoler, institutioner, sportsklubber, forældrekredse, forebyggelseskonsu-
lenter mv. Flere af vores nyeste tilbud retter sig mod 6.-10. klassetrin.

Forskning
Center for Ludomani funderer sine behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser
på et vidensbaseret grundlag. Det er derfor en central del af vores arbejde at 
bidrage til ny og mere kvalificeret viden om spil og spilleafhængighed. Centret 
deltager i forskningsprojekter og samarbejder. Centret har medvirket ved Social-
forskningsinstituttets (SFI) prævalensundersøgelse af ludomani. Senest har Cen-
tret bidraget til et hjernescanningsprojekt i samarbejde med Hvidovre Hospital 
samt et større forskningsprojekt rettet mod pokerspillere. 
Du kan læse om Centrets forskningsrelaterede projekter på ludomani.dk.

Behandling
Center for Ludomani har siden 1992 givet behandlingstilbud til spilleafhængige
personer, deres familier og nærmeste pårørende. Vi har gennem årene opnået 
stor erfaring med behandling for ludomani, og centeret er i dag Nordens største 
institution på området. Vi tilbyder professionel behandling uden brugerbetaling 
og inddrager ofte de nærmeste pårørende i forløbet. Behandlingen er baseret på 
den kognitivt orienterede misbrugspsykologi med et handlingsrettet fokus.

Centeret har desuden særlige tilbud til pårørende.

Spil med omtanke - spil for sjov
Center for Ludomani arbejder for at forebygge ludomani blandt vores børn og unge. Vi 
laver bl.a. kampagner, foldere og undervisningsmaterialer som vi stiller gratis til 
rådighed. Formålet er at få børn og unge til at tage stilling til gambling og spille-
afhængighed samt at give fagpersoner værktøjer til at forebygge ludomani.

Undervisningsmaterialer
Spillerum er primært lavet til dansk og samfundsfag i overbygningen, og er des-
uden oplagt at bruge i forbindelse med timeløse timer, tværfaglige opgaver mv. 
Vi tilbyder også en række CFU kurser til lærere som er interesserede i at lære 
mere om Spillerum. Vi har desuden udviklet et fysisk dilemmaspil som supplerer 
Spillerum. Kortspillet kan rekvireres ved henvendelse til Centeret.

I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening har vi desuden lavet et 
læringsunivers til 6-10 klasser. Her kan man lære at regne den ud med opgaver 
og spil til matematikundervisningen. Scenariet Spil for sjov er tilgængeligt på 
ludomani.dk fra oktober 2012. Vi tilbyder desuden at holde oplæg mv. for elever 
samt at deltage i fyraftensmøder, til forældrearrangementer mv. Her kan vi bl.a. 
spille vores dilemmaspil. Læs mere på Ludomani.dk.

Kontakt os
Kontakt gerne forebyggelseskonsulent Kristina Ilsøe Métral på kim@ludomani.dk 
med spørgsmål, forespørgsler mv. Du kan også ringe på 70 11 18 10. 

Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani.
Vi tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres

nærmeste pårørende. Centeret fungerer desuden som et videnscenter, der arbejder med
præventive indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række forskningsprojekter. 

Læs mere på ludomani.dk

Det arbejder vi for

• Interaktivt autentisk læringssite 
• Fem opgavesæt og tematikker 
• Tværfaglig, differentieret 
   og konstruktivistisk undervisning
• Elev/lærer evaluering
• Tilpasset trinmål i 
   samfundsfag og dansk

Spillerum i 
folkeskolen

NYT UNDER-VISNINGSSITETIL FRIT BRUGwww.spillerum.nu

Det arbejder vi med



33.000 unge under 18 år har problemer med gambling
Gambling er ulovligt for unge under 18 år. Det er det bl.a. fordi gambling medfør-
er risiko for uhensigtsmæssig adfærd og afhængighed. Jo tidligere debut jo større
risiko for problemer med spil senere i livet. Alligevel spiller rigtig mange unge. På
dette område minder gambling en del om alkohol og tobak.

Størstedelen af de mange nye spillere er unge mænd, som især spiller hurtige spil
som poker og sportsvæddemål (betting/oddset). Det har en bagside. Spillet kan
udvikle sig til spilleafhængighed - ludomani - med store sociale og økonomiske
konsekvenser.

Spilleafhængighed handler traditionelt set om pengespil hvor formålet med 
spillet er at vinde mere eller vinde det tabte tilbage. Gambling har dog mange 
lighedspunkter med gaming. Selvom der ikke er penge på spil, kan gaming godt 
udvikle afhængighed. 

Spillerum skaber ny viden og nye løsninger
Skaber udviklingen af spillelandskaberne nye problemstillinger? Hvordan skal vi 
som individer og samfund forholde os til de nye tendenser? Hvilke muligheder 
har vi for at påvirke udviklingen? Disse spørgsmål og mange flere får eleverne 
mulighed for at arbejde med - og ikke mindst delagtiggøre omverden i. Spillerum 
tager fat på en autentisk problematik og en virkelighed som er tæt på eleverne i 
folkeskolens 7-10 klasse, og giver dem mulighed for at deltage i debatten. Samti-
dig forholder materialet sig aktivt til trinmål og læringsprincipper.

Metodefrihed, tilrettelæggelse og differentieret undervisning
Spillerum er bygget op omkring 5 tematikker som giver mulighed for at arbejde 
med spil på forskellige måder. Spillerum stiller redskaber, fakta og vejledning til 
rådighed, men metoder til løsning af opgaver og undervisningsforløbet kan man 

som underviser tilrettelægge som man vil. Her er mulighed for længerevarende 
undervisningsforløb såvel som løsning af enkeltstående opgaver.

Konstruktivistisk læring
Spillerum er baseret på elevernes aktive deltagelse og kritisk tænkning i 
forbindelse med opgaveløsningen. Opgaverne er aktuelle og relevante for den en-
kelte og giver mulighed for at afprøve ideer og metoder, der er baseret på deres 
tidligere viden og erfaring. Dette kombineret med ny viden og metode giver mu-
lighed for at skabe nye intellektuelle konstruktioner og løsninger. Læring foregår 
gennem aktiv deltagelse i projekter.

Tværfaglighed tilpasset til trinmål
Spillerum.dk kan anvendes til såvel tværfaglig undervisning som enkeltfagsforløb.
Her er angivet eksempler på metodikker i lærervejledningen, og de lægger sig
helt naturligt op ad trinmål i hhv. samfundsfag, dansk og historie. Desuden kan
inddrages viden fra matematik og fx biologi.

5 opgavesæt - 5 tematikker
Spillerum er bygget op omkring 5 forskellige tematikker og hvert tema har op-
gavesæt og baggrundsviden tilknyttet. Desuden er der et fysisk dilemmaspil, der 
kan bruges til effektivt og underholdende gruppearbejde og til at skabe debat og 
diskussion som afsæt for opgaveløsningen.

Elev/lærerevaluering
Spillerum er baseret på offentlighedsprincipper og giver elever såvel som lærere
mulighed for at evaluere de enkelte opgaveløsninger. Desuden publicerer elev-
erne på en virtuel opslagstavle, hvor besøgende har mulighed for at tildele likes, 
som man kender fra Facebook, Youtube med mere. Læreren har mulighed for at 
give individuelle evalueringer og sende disse til de pågældende elever uden 
offentliggørelse.

Spillerum: spil fornuftigt, 
spil for sjov!

Interaktivt læringssite
Her er skabt et læringsrum, der kræver 
aktiv deltagelse, og sitet vil ændre 
karakter løbende, som eleverne løser 
opgaver og publicerer disse. 

Sammenhængende kampagne
En af elevernes muligheder for opgave-
løsning er at skabe forebyggelses-
kampagner der fungerer på tværs af 
forskellige platforme.

Skab en kampagnefilm
Eleverne kan skabe film og publicere 
dem ved hjælp af instruktion og vej-
ledning.

Elevernes egen opslagstavle
Sitet er visuelt elevernes egen opslags-
tavle. Det er opbygget med eksempler 
på opgaveløsning og vil ændres med de 
aktuelt publicerede løsninger.

Debatmuligheder
Skab en debat og styr den ved hjælp af 
blogredskaber og værktøjer. 


