
Informationsl itteracitet:

Spelbaserat lärande  
för att lära sig undvika falska fakta

Behovet av informationslitteracitet (IL) beror på två sociala 
krafter. 

• Informationsexplosionen och spridningen av ICT.  
 Tekniken har inneburit att det blivit enklare för alla att få  
 tillgång till information och IL är numera en baskunskap. 

• EU:s fortbildningsprogram från 2000. Varje student måste   
 erövra IL-kompetens när europeisk politik för livslångt   
 lärande ska implementeras. 

Förmågan att använda digitala tekniker för att skapa innovation 
förbättrar anställningsbarheten hos alla, särskilt unga personer.

Navigate-projektet införlivar viktiga forskningsresultat från  
kunskapsfältet IL som implementerats inom europeisk högre 
utbildning det senaste decenniet. Genom att använda en 
spelbaserad metod i IL-undervisningen av filosofie kandidat- 
studenter inom humaniora i Europa kan innovation föras in i 
kunskapsfältet. NAVIGATE-projektets digitala spel inom 
IL-undervisningen på universitetsnivån sporrar studenterna 
till att aktivt engagera sig genom forskning, experimenterande, 
tävlande och samarbete. Den traditionella förståelsen av IL 
breddas, då spelbaserad undervisning tillför förmågan att  
samarbeta i digitala miljöer.

För att uppnå projektets mål kommer kvantitativa och kvalitativa 
analysmetoder att tillämpas i form av standardiserade enkäter 
och fokusgrupper. Genom modelleringsmetoden (att simulera 
situationer/miljöer från verkliga livet och spelbaserad undervis-
ning) kommer studenternas IL-nivå att följas.

Ett ”post-projekt” fokuserar på att sprida NAVIGATE-modellen 
bland andra intressegrupper. IL-spelen kan användas i bibliotek 
och informationscentra för livslångt lärande för grupper med  
olika åldrar och av olika social status.

PROJEKTETS FRÄMSTA MÅL

• Att vidareutveckla ett kompetensträd  
 och ett syntetiserat kursplansmål med  
 nödvändiga kärnkompetenser som att  
 hitta information, värdera information,  
 och använda information effektivt. 

• Att utveckla en spelbaserad modell  
 för IL-undervisning, en kursplan byggd  
 på kompetensträdet: spel i kursplanen;  
 arbetsmoduler med speciella spel- 
 övningar; spelbaserade aktiviteter för  
 lärande.

• Att utforma en modell för scenarier  
 för IL-spelen.

• Att utveckla IL-spel och att imple- 
 mentera en online-plattform för att  
 integrera den spelbaserade lärande- 
 modellen.

• Att vidareutveckla en handbok för att  
 stödja framtida användare av metoden  
 för ett spelbaserat förhållningsätt till  
 IL-lärandet.

PROJEKTETS FÖRVÄNTADE  
RESULTAT 

• Traditionella undervisningsmetoder  
 förändras genom att interaktiva,  
 seriösa spel införlivas.

• IL-lärarnas kompetens höjs. 

• Studenternas intresse för lärandet  
 stimuleras generellt.

• Produkten förbättras och uppgraderas  
 genom feedback från studenter och  
 lärare. 

• NAVIGATE:s undervisningsmodell  
 tillämpas inom andra institutioner  
 (offentliga och universitetsbibliotek).

• Kriterier för syntetiserat lärande och  
 bedömning vidareutvecklas.

• IL-kompetensen, som är av fundamen- 
 tal betydelse inom varje yrkesområde,  
 höjs hos studenterna vid de med- 
 verkande universiteten.

• Studenter och lärares motivation  
 för att tillämpa innovativa metoder 
 och utbildningsformer ökas.

 

PROJEKTETS KONSORTIUM 

University of Library Studies and 
Information Technologies, Bulgarien 
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Fondazione Politecnico di Milano, Italien

ERASMUS+ PROJEKT NAVIGATE 



 

Information Literacy:

A Game-based Learning 
Approach for Avoiding 
Fake Content 
The need for information literacy (IL) has been determined by two 
main societal pressures. 

• The information explosion and the spread of ICT.  
 This technology has made it easy for everyone to access  
 information and IL is now a basic competence. 

• The EU reform of continuing education from the year 2000. 
 Every student must achieve IL competence when European 
 policies for lifelong learning are implemented. 

Having the ability to use the best digital technologies to bring about 
innovation improves everyone’s employability, especially for young 
people. 

The NAVIGATE project builds upon important research results in  
the field of IL implemented in the European Higher Education Area  
in the last decade. By applying a game-based approach to IL  
training of Bachelor’s students in Humanities in Europe, innova-
tion can be brought into this field. The NAVIGATE project’s use of 
digital games in IL training in university environments will provoke 
students’ active involvement through research, experimentation, 
competition and cooperation. The traditional understanding of IL  
will be extended, as the training based on games adds the ability 
to collaborate in digital environments.

To achieve the objectives of the project, quantitative and qualitative 
methods of analysis will be applied in standardised questionnaires 
and focus groups. Through the method of modelling (simulation of 
a real-life environment/situation and a game-based learning),  
the students’ level of IL will be monitored. 

A “post-project” will focus on disseminating the NAVIGATE model 
among other relevant stakeholders. IL games can be used in 
libraries and information centres for the life-long learning of users 
of different ages and social statuses.

THE PROJECT CONSORTIUM 

University of Library Studies and 
Information Technologies, Bulgaria 
University of Gävle, Sweden
University of Parma, Italy
Fondazione Politecnico di Milano, Italy

ERASMUS+ PROJECT NAVIGATE 

NAVIGATE’S MAIN OBJECTIVES

• To elaborate a competency tree  
 and a synthesised syllabus goal  
 with core IL skills like finding,  
 evaluating and using information  
 effectively.

• To develop a game-based model  
 for IL training involving a syllabus  
 based on the competency tree;  
 games included in the syllabus;  
 working  modules with specific  
 game tasks and game-based  
 learning  activities. 

• To design a model of scenarios 
 for the IL games. 

• To develop IL games and implement  
 an online platform to integrate the 
 game-based learning model. 

• To elaborate a handbook of the  
 method to support future users of  
 a game-based learning approach 
 to IL.

NAVIGATE’S EXPECTED RESULTS 

• Traditional models of teaching will 
 be changed as interactive, serious  
 games are integrated in the training.  

• IL trainers’ competencies will be  
 improved. 

• Students’ interest in learning in  
 general will be stimulated.

• The product will be further improved  
 and upgraded by using students and  
 tutors’ feedback. 

• The NAVIGATE training model will  
 be applied in other institutions  
 (public and academic libraries).

• Criteria for synchronized learning  
 and assessment will be elaborated. 

• IL competencies, which are funda- 
 mental today for every occupational  
 area, will be improved for students in  
 participating universities.

• Students and tutors’ motivation for  
 applying innovative methods and  
 forms of education will increase. 


