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1 Introduksjon til BIM 4 Plasseringsprosjekt 
BIM4PLACEMENT er et EU-prosjekt som samfinansieres av Erasmus + -programmet. Landene: Italia, 
Norge og Finland deltar i prosjektet for å utdype kunnskapen om BIM-implementering og BIM-relatert 
opplæring i hvert land og på europeisk nivå. Figur nedenfor illustrerer prosjektkoordinatoren og 
partnerens kart. 

 

Figur. Prosjektkoordinator og partners kart 

1.2 1.2 Omfanget av det samlede prosjektet BIM 4 Plassering 

BIM-programvare brukes til å planlegge, designe, bygge, operere og vedlikeholde mange typer 
bygninger og infrastrukturer. BIM har implementert mer og særlig innen arkitektur, prosjektering 
og konstruksjon (AEC) industri og anleggsforvaltning (FM) industri. I tillegg har BIM-relatert 
undervisning og opplæring blitt startet i universiteter, yrkesinstitusjoner og andre private 
organisasjoner. I tillegg har det skapt mange sysselsettingsmuligheter for sivile eller strukturelle 
ingeniører og arkitekter. Mange land i Europa har implementert BIM for å forbedre produktiviteten 
til industriprosessen. Det kan imidlertid ikke være nok kjent og spredt i Italia. Imidlertid kan Finland 
og Norge betraktes som de tidligste adopterne til BIM i Europa, og det har i årevis vært i forkant av 
BIM. Videre har Norge startet BIM forskning og utvikling, og i dag kan Norge betraktes som et av 
de ledende landene som bruker BIM. 



 

 Selv om BIM har blitt implementert i AEC / FM industri, er det mangel på verktøy validert på 
europeisk nivå for opplæring i BIM. Et av målene med dette prosjektet er å formidle BIMs 
erfaringer, praksis og kunnskap mellom Nordeuropa (dvs. Finland og Norge) og Sør-Europa (dvs. 
Italia). Spesielt vil Italia få muligheten til å lære av de beste europeiske erfaringene, mens Finland 
og Norge vil få muligheten til å utvide sitt internasjonale BIM-relaterte nettverk av institusjon og 
bedrifter og oppdatere kunnskapen fra gjensidig utveksling av beste praksis og innovasjon av 
treningsverktøy. For tiden kan BIM erfaringer / praksis formidles gjennom internasjonalt 
samarbeid. 

Dette prosjektet vil bidra til å utdype kunnskap om BIM som et 
kompetanseutviklingsopplæringsemne for ansettelsesmål, oppgradere eksisterende 
treningsverktøy og profesjonelle kvalifikasjoner og skape et nettverk for å fremme arbeidsbasert 
læring med spesiell oppmerksomhet til lærlingskap. For dette prosjektet deltar Italia, Finland og 
Norge som partnere. BIM-partnerens motivasjon til å delta i prosjektet er sterkt knyttet til 
observasjon av lokale behov og anerkjennelse om nødvendigheten av å forsøke å dekke gapet 
mellom ferdighetsnivåer og kravene fra arbeidsmarkedet. I tillegg forventes det å oppgradere og 
modifisere eksisterende treningsverktøy og treningsprogrammer for å forbedre effektiviteten av 
undervisning og læring. Følgende intellektuelle produksjon vil bli fokusert; 

1)  Sammenligningsforskning "BIM som driver for sysselsetting" (publisering) 

2) Gjennomføre BIM treningsprogrammer hos hver partner i hvert land 

3) Utvikling av et spillbasert læringsverktøy for opplæring av nybegynnere fra ulike miljøer 

 

  



 

 

2 Introduksjon til utgang 4 

 

2.1 Hvorfor bruke spillbaserte treningsverktøy? 
 
Et spill kan defineres som "En nedslående, frivillig og hyggelig aktivitet der et utfordrende mål forfølges 
i henhold til avtalte regler". Integrering av pedagogiske elementer i spill vil forbedre læringsprosessen. 
Videre er alvorlige spill spill som er designet ikke bare for underholdning, men også for utdanning. Et 
seriøst spill kan skape konkurranse, nysgjerrighet, samarbeid og individuell utfordring blant spillerne. 
Videre er spillbasert læring (eller GBL) en tilnærming som brukes til å øve på læring ved hjelp av 
alvorlige spill. Under GBL-prosessen blir det alvorlige spillet en del av læringsprosessen som oppnår et 
bestemt læringsutbytte. Det er mange fordeler med GBL, for eksempel bedre læringserfaring, bedre 
læringsmiljø, umiddelbar tilbakemelding, som medfører atferdsendring som gjelder for de fleste 
læringsbehov og gir digital modell til klasserommet. 

 

2.2 2.2 Ideen om et spillbasert treningsverktøy for BIM-nybegynnere  
 
En av formålet med BIM4Placement-prosjektet var definisjonen av et brukervennlig verktøy rettet mot 
nybegynnere fra ulike miljøer: studenter i VET-kurs, studenter ved universitetet, arbeidere som trenger 
trening spesielt på BIM, arbeidsledige som søker spesialisering. 
BIM (Building Information Modeling) er en intelligent prosess som bruker 3D-modeller for å gi fagfolk 
muligheten til å planlegge, designe, bygge og administrere bygninger og infrastruktur mer effektivt. 
Når BIM er helt nytt for studenter / fagpersoner, bør det være kreative måter å forstå prosessen, 
sammen med fordelene. 
I dette tilfellet kan GBL betraktes som en nyskapende måte å lære fordelene med BIM. Derfor har GBL-
prosessen blitt brukt i dette prosjektet. Når du bruker GBL-prosessen for å lære fordelene med BIM, 
er det en utfordring å velge riktig spill. Det er begrenset litteratur om bruk av GBL for å bringe de 
digitale modellene til klasserommet. 
I utgangspunktet har vi tenkt å bruke et BIM-miljø for vårt spill, men hvis målet er folk som ikke kjenner 
BIM, og som må lære det, er det veldig vanskelig å bruke en BIM-programvare for spillet. De kan ikke 
spille hvis de ikke allerede kjenner BIM. 
Så vi har bestemt oss for å definere et spill som ikke er basert på en BIM-programvare, men som 
simulerer forskjellene mellom en tradisjonell prosess og en BIM-prosess i bygg og anlegg. 
Vi har valgt enkle instrumenter, koblet til det mest kjente byggespillet: Lego-spill. 
Ingen tekniske kompetanser i bruk av BIM er nødvendig for å spille spillet. 
Grunnleggende er rollen til lærerne / trenerne for å forklare spillereglene og forklaring av 
læringsutbytte. 
Et av målene med spillet er også å forstå at innsatsen for å lære et nytt system kompenseres av en rask 
og mer kvalitativ arbeidsform. 
  
Derfor er et seriøst spill foreslått i dette prosjektet ved hjelp av Lego. 
Den første ideen om et legobasert spill var fra Universitetet i Stavanger, ledende partner for utgang 3 
som har testet en fysisk versjon av spillet. 
Deretter testet hver partner spillet med noen små endringer og i metodene som ble brukt. 
Disse forskjellige måtene å spille på er forklart i kapittel 3. 
Under testingen av den fysiske versjonen har Centoform, med hjelp av en arkitekt (Marco Medici, som 
deltar i alle prosjektene) og en dataingeniør, utviklet en IKT-versjon av spillet, beskrevet i kapittel 4, og 
tilgjengelig fra prosjektets nettsted. 



 

IKT-versjonen av spillet, som den fysiske, kunne forutse noen oppgradering, endrede noen av 
spillereglene. 
Noen forslag om mulig gjennomføring er foreslått i kapittel 3 og 4. 
 
 
 
  



 

3 BIM Lego spillet - Fysisk versjon 
 

3.1 Oversikt og forventede læringsresultater 
 

Spillet er utviklet for å forstå BIMs betydning. Det er utviklet for å demonstrere hvordan man 
effektiviserer ved å ha 3D-modell i stedet for å ha 2D-modell og hvordan fordelene økes til slutt. 
Følgende er de forventede læringsresultatene etter å ha spilt spillet: 

 Forståelse av 3D BIM-modellen er bedre enn 2D tegninger; 

 Viktigheten av å gjøre endringer i tidlig designfase; 

 Viktigheten av samarbeid; 

 Visualisering for å kommunisere med personer uten BIM-bakgrunn; 

 Viktigheten av å ha den siste oppdaterte informasjonen 
 

 

3.2 Kort beskrivelse av spillet 
Spillet bruker et sett med LEGO som hovedverktøy. Det blir to grupper som konkurrerer mot 
hverandre. Hver gruppe får et sett med ukonstruert LEGO. 

Deretter konkurrerer de mot hverandre for å fullføre settet så raskt som mulig. 

For å hjelpe dem med å bygge LEGO -settet, vil ulike verktøy og forskjellige instruksjoner bli gitt til 
hver gruppe. 

En gruppe vil bli gitt en konstruksjonsretningslinje i form av 2D-bygningsinstruksjonsdokument. 

2D-bygningsinstruksjonsdokumentet kan være fra Lego-setts instruksjonene eller fra bilder av de ulike 
visningene av bygningen. I dette andre tilfellet må trenerne selvfølgelig innse legobygningen på 
forhånd for å ta bilder. 

Den andre gruppen får en 3D-modell av bygningen. 

3D-modellen av bygningen kan være det ferdige fysiske LEGO  Creator-settet som er identisk med det 
settet de vil forsøke å konstruere (som testet i Norge og Finland) eller en digital 3D-modell av Lego-
settet ved hjelp av en PC med den frie programvare Lego Digital Designer (som testet i Italia). 

Tanken med spillet er å demonstrere at gruppen som har privilegiet å se og bruke en 3D-modell av 
settet (ved hjelp av det fysiske ferdige Lego-settet eller modell av bygningen gjennom Lego Digital 
Designer) vil ha fordel over gruppen med kun 2D bygningsinstruksjonsdokument. 

Den samme ideen gjelder BIM: interessenter i byggeprosjekt er lettere å forstå byggeprosessen og 
konseptet med støtte fra BIM enn 2D tegning. I spillet er BIM representert av Lego Digital Designer, 
mens 2D-tegningen er representert av 2D-bygningsinstruksjonsdokumentet.  

 

3.3  Målgruppen for spillet  
Spillet er rettet mot personer som ikke er opplært innen BIM-teknikkene. Med forskjellige sett med 
regler kan spillet spilles med forskjellige mål. det vil si: videregåendeelever, universitetsstudenter, 
fagfolk, etc ... Spillet er laget for å spille av to grupper med 4-8 personer innenfor hver gruppe. Det er 
mulig å legge til flere personer til å delta i spillet.  

 



 

3.4 Forventet tid for spillet 
 Omtrent 15-20 minutter for å forklare reglene, avhengig av hvor mange flere regler som er 

innført (se - 8 Tilleggsregler). 

 • Etter ca 1 time eller 1 time og en halv av spillet; Hvis spillet ikke er fullført, stoppes det av 
treneren som starter diskusjonen om opplevelsen.  

3.5 Obligatoriske objekter 
• Hvis du velger å bruke den fysisk ferdige lego modelen som 3D modell (som testet i Norge 
og Finland) trenger du 3 sett LEGO . 
LEGO  Creator anbefales å brukes da denne typen LEGO  er designet for voksen. Dessuten er 
modulbasert design gunstig da deltakerne kan distribuere arbeidet og bygge en annen modul. 
Det beste valget kan være et 3 i 1 lego sett som gir en annen måte å spille på. 

 

  

Fig. 1: legosett brukt i Norge 

 

 
Fig. 2: Legosett brukt i Finland 

 
 Hvis du velger å bruke den digitale modellen som 3D modell til legosettet (som testet i Italia) 

trenger du:  
o to sett med LEGO , 
o en PC med LDD installert, 
o  en 3D digital modell av LEGO settet. 

 Hvis du bestemmer deg for å bruke den digitale modellen som 3D-modell, vennligst, før du 
kjøper det fysiske Lego-settet, kontroller at det finnes en Lego Digital Designer-versjon for det 
settet. 

 Her er linken til nettstedet med Lego digitalmodellen for kit 31065, brukt i Italia 

testing.https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-

official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963 

 

 

https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963


 

3.6 Regler for spillet 
  

• Opprett to grupper 
• De to gruppene bør ikke se på hverandres arbeid. Det skal skilles slik at de ikke kan jukse mot andres 
arbeid. Gruppen kan bare bruke retningslinjene gitt av tilretteleggeren. Eventuelle andre verktøy er 
forbudt. 
• De to gruppene må bruke forskjellige verktøy og en annen prosess for å bygge legosettet. 
• Den raskeste gruppen som fullfører LEGO -settet er vinneren. Nøyaktigheten (dvs. om LEGO -settet 
er bygget på riktig måte) bør også tas i betraktning for å bestemme vinneren. 
• Hvis tiden som trengs for å fullføre lego settet er for lenge, kan treneren gi tid (ex 1 time) og evaluere 
den nyeste teknologien til hver gruppe i slutten av den definerte tiden. 
• På slutten av spillet kan ytelsen mellom disse gruppene sammenlignes, og fordelene med BIM kan 
læres av deltakerne. En brainstorming og en diskusjon blant alle deltakere er sterkt anbefalt på slutten 
av spillet. 

3.7 Slik spiller du spillet 

3.7.1.1 Slik spiller du med fysisk 3D-modell (Norge og finsk testing) 
 

Spillet er ganske intuitivt: å fullføre et LEGO -sett innen gitt tid. Spillet bruker et sett med LEGO  
Creator som hovedinstrument. Det blir to grupper som konkurrerer hverandre. Hver gruppe vil bli gitt 
et sett med ukonstruert LEGO  Creator. For å hjelpe dem med å bygge LEGO  Creator-settet, vil et sett 
med retningslinjer bli gitt.  

 

 

Figur 3 Hovedoppgaven til spillet er å bygge et LEGO®-sett så raskt og nøyaktig som mulig  

Ved testing i Norge, i de første 30 minuttene av spillet, er kun 2D-bygningsinstruksjonsdokument fra 

LEGO  Creator-settet gitt til hver gruppe. I de siste 30 minuttene vil de to lagene bli gitt en 

tilleggsretningslinje i form av det ferdige LEGO  Creator-settet som er identisk med det settet de vil 

forsøke å konstruere. Tanken med spillet er å demonstrere at ved å legge til 3D-modellen (det ferdige 

LEGO  Creator-settet), blir det lettere for lagene å fullføre settet. Den samme ideen gjelder BIM: 

interessenter i byggeprosjekt er lettere å forstå byggeprosessen og konseptet med støtte fra BIM enn 



 

2D tegning. I spillet er BIM representert av det ferdige LEGO  Creator-settet mens 2D tegningen er 

representert av 2D-bygningsinstruksjonsdokumentet. 

 

Figur 1 Skjematisk av spillet 

I midten av spillet, vil tilretteleggeren av spillet endre noen funksjoner i LEGO  Creator set. Identiske 

endringer vil bli utstedt til begge gruppene, og disse endringene vil bli representert på 

bygginstruksjonsdokumentet, så vel som 3D-modellen til settet (dvs. det ferdige LEGO -skapersettet) 

for gruppen som har den. Formålet med disse endringene er å demonstrere for deltaker at endringer 

er lettere å bli forstått og kommunisert via 3D-modell enn 2D-tegninger.  

 
I finsk testing spilles to grupper, A og B, samtidig for de første 50 minuttene i de separate rommene. 

Gruppe A spilte med 2D og Gruppe B ble spilt med BIM. Etter kort pause ble rommene endret. Så, for 

de andre 50 minuttene, ble Gruppe A spilt med BIM og Gruppe B ble spilt med 2D, som vist i tabellen 

nedenfor. 

Group 1st 50 minutes 2nd 50 minutes 

A 2D BIM 

B BIM 2D 
Tabell.. 2D eller BIM for gruppe A og B i løpet av 1. og 2. 50 minutter perioder i BIM-LEGO Game 

 

Før "BIM-LEGO" -hendelsen ble ett sett med LEGO Creator-sett 31069 bygget som 3D-modell, ved 
hjelp av LEGO-byggerehåndbok. Figuren nedenfor presenterer prosedyren for å bygge 3D-modellen. 
LEGO byggmesteren var Pinja (12 år): over 10 års kompetanse i LEGO-bygningen. Hun fullførte LEGO 
Creator sett 31069 om 2 timer (inkludert spilletid). 

Figur 4. Byggprosedyre av 3D-modell. 



 

2D: 
2D-gruppen vil motta et LEGO Creator-sett 31069 sett med alle LEGO-teglsteinene og bildene av 
ferdigbygget LEGO-hus som 2D-dawning er trykt på 3A-formatet. Figuren under viser bildene som 
ble gitt til BIM-LEGO-spillere. Målet er å bygge så mye som mulig på 50 minutter. 

 

 

  

Figur 5. Klar bygget LEGO Creator sett 31069 fra a) foran, b) tilbake, c) høyre side, d) venstre side, e) 1. etasje, f) 2. etasje 

og g) tak. 

 

BIM: 

Figuren på neste side presenterer verktøyene som BIM-gruppen mottok før, for å begynne å bygge: 
ferdigbygget LEGO Creator-sett 31069 sett som 3D-modell, LEGO-byggers retningslinje og gratis 
forstørret virkelighet (AR) -verktøy fra appbutikken (kalt 3D - tuotekuvasto). Mobiltelefon eller annet 
elektrisk kommunikasjonsutstyr var tillatt. Målet er å bygge så mye som mulig på 50 minutter. 

 

Figuren på neste side presenterer verktøyene som BIM-gruppen mottok før, for å begynne å bygge: ferdigbygget LEGO 

Creator-sett 31069 sett som 3D-modell, LEGO-byggers retningslinjer og gratis forstørret virkelighet (AR) -verktøy fra 

f) g) 

a) b) c) d) 

e) 



 

appbutikken (kaldet 3D - tuotekuvasto). Mobiltelefon eller annet elektrisk kommunikasjonsutstyr var tillatt. The goal is to 

build as much as possible in 50 minutes. 

 Hvordan spille spillet med digital 3D-modell i Lego Digital Designer (Italia testing) 
Den italienske testen av spillet har introdusert den digitale 3D-modellen til bygningen i stedet for den 

fysiske versjonen av det ferdige legosettet. 

I diagrammet nedenfor beskrives spillflyten. 

Gruppe 1 - tradisjonell prosess Gruppe 2 - BIM prosess 

Som retningslinje vil denne gruppen motta kun 

2D bygningsinstruksjon, ikke trinnvis, men bare i 

betydelige konfigurasjoner (det vil si: en tegning 

når hele gulvet er ferdig). 

Denne typen instruksjoner simulerer faktisk 

prosjektdokumentasjonen som tilgjengelig på 

byggeplassen i den tradisjonelle prosessen 

basert på 2D tegninger. 

Den andre gruppen vil få en 3D-modell i LEGO 

Digital Designer, med mulighet til å samhandle 

og spørre etter ønske, inkludert muligheten for 

å generere bygningsveiledningen (trinnvis 

instruksjon). 

Dette verktøyet tillater ved simulering av en 

BIM-prosess der den 3D informative modellen 

kan brukes direkte på stedet for å hente mer 

nøyaktig og detaljert informasjon om 

byggeprosessen. 

Materiale som trengs: 

 • LEGO sett demontert og uordnet; 

 • 2D tegninger; 

 • blyant og papir. 

Materiale som trengs: 

  LEGO sett demontert og uordnet; 

 PC med LDD installert; 

 3D-modell av LEGO-settet. 

Når spillets regler er blitt forklart, kan den første 

gruppen begynne å bygge sin modell. I løpet av 

kort tid kan dette ses som en fordel, men det vil 

sikkert føre til en mer tidsløs prosess for å 

fullføre modellen. 

Når spillets regler er blitt forklart, må den andre 

gruppen fortsatt trent i bruken av 

programvaren. Dette bidrar til å simulere 

behovet for trening når en BIM-prosess og nye 

digitale verktøy er vedtatt. 

 

 

 

 

  



 

 

Tilbakemeldingene fra lærerne / trenerne som deltok i testingen av spillet var positive. De anser lego-

spillet til en god måte å hjelpe lærerne til å forklare Bim-fordelene i forhold til tradisjonell prosess, før 

starten av et BIM-kurs. 

En av de mest verdsatte aspektene var fleksibiliteten i spillet, som muliggjør tilpassinger i forhold til 

målet og til bestemte læringsutfordringer. 

Spillet kan forbedres ved å definere noen tilleggsregler for å markere noen andre aspekter / fordeler 

ved BIM versus tradisjonell prosess. 

Hver lærer / trener kan definere tilleggsreglene i forhold til de viktigste læringsautomaten. 

Her noen eksempler: 

Samarbeid 

Gruppearbeid demonstrerer samarbeid. Hver har et annet utgangspunkt, dvs. tegl er sortert / 

usortert; Noen grupper blir fortalt at visse murstein (vindu, dører?) ikke vil være tilgjengelige før x 

minutter inn i spillet. 

Planlegging og kontroll 

Grupper diskuterer hva som er best mulig frem til konstruksjonen, f.eks. sortere mursteinene først; 

bygge de forskjellige gulvene samtidig; delegering av roller i laget. 

Teglsten må bestilles på forhånd og gir en tid for levering 

Tidlig og sen designendringer 

Innfør endringer i design tidlig eller sent for å se effekten på programmet (timing) v en sen forandring 

(i første etasje?) 

Riktig informasjon 

Fjern noen av de eksploderte detaljene eller hele arkene til gruppen må gjøre hoppet uten 

detaljering. 

Materialer i tide 

Hold noen deler tilbake. 

Av / På stedet fabrikasjon 

Nettstedet er Lego-basen. Andre gjenstander (bankteller, lys, trapp) er produsert vekk fra stedet 

(bord)  



 

4 BIM LEGO-spillet: IKT-versjonen 
Det utviklede LEGO-spillet adresserer effektivt flere læringsutfall som representerer de viktigste 

fordelene for byggebransjen om å bytte til BIM. Behovet for utvikling av en IKT-versjon var imidlertid 

på grunn av to forskjellige faktorer. 

1. Vedtaket av BIM-metoden innebærer å utnytte muligheten som tilbys av digitaliseringen. 

Digitalisering betyr faktisk å veksle interaksjoner, kommunikasjon, forretningsfunksjoner og 

forretningsmodeller til digitale. Av denne grunn var en digital versjon av spillet helt nødvendig. 

2. Videre gjør den voksende betydningen av digitale spill i dagliglivet og deres appell for nye 

generasjoner dem til et ytterligere verktøy for å løse læringsprosessen mer effektivt. 

Fra dette utgangspunktet kom vi ut med et online spill som simulerer forskjellene mellom en 

tradisjonell prosess og en BIM-prosess i bygg og anlegg. Selvfølgelig kan den ikke direkte baseres på 

bruken av BIM-programvare siden den må være nyttig, selv for personer som ikke har tekniske 

ferdigheter. Onlinespillet gjengir den samme dynamikken som tilbys av klasseromversjonen, men gir 

brukeren sjansen til å spille det selv, når eller hvor han vil. 

4.1  Slik får du tilgang til og spiller spillet  
Spillet er tilgjengelig fra prosjektets hjemmeside http://www.bim4placement.eu/ under B4P ICT 

GAME-delen eller direkte på https://game.bim4placement.eu/  

Hver spiller må være registrert for å få tilgang til spillet: Registreringen kan enkelt utføres ved å fylle 

på påmeldingsskjemaet som vil be om en gyldig e-postadresse.

 

Fig.1 - Hjemmeside for spillet med kommentarene til hovedtrekkene 

 

 

 

https://game.bim4placement.eu/


 

4.2 Spillere 
Forskjellig fra klasseromsversjonen, er IKT-spillet singleplayer. Som det vil bli nærmere forklart 

nedenfor, blir det registrert poeng for å sikre muligheten til å sammenligne resultatene fra forskjellige 

spillere, men en enkelt bruker vil ikke se hvordan andre presterer mens de spiller. Dette er gjort mulig 

ved registreringsprosessen.  

4.3 Materialet er nødvendig 
I tillegg til en Internett-tilkobling og en enhet for tilgang til Internett-appen (HTML5-standarden), vil 

spillerne bli spurt om de vil spille digitalt eller fysisk. Faktisk vil appen fungere som en virtuell trener 

som vil lede brukeren gjennom byggeprosessen uansett om han fysisk monterer LEGO-settet på bordet 

hjemme eller digitalt på sin bærbare datamaskin. På den første siden får brukeren imidlertid 

muligheten til å bli omdirigert til LEGO-butikken for å kjøpe det valgte settet eller til 

nedlastingsområdet for LEGO Digital Designer (LDD) -programvaren. For denne demonstrasjonen var 

31065 - Park Street Townhouse vårt valg. Det er en del av Creator 3-i-1-serien, som betyr at den kan 

monteres på tre forskjellige måter. Spillprosessen er utviklet på A-versjonen. Spillmotoren kan 

imidlertid enkelt gjenbrukes for forskjellige LEGO-sett eller monteringsvariasjoner. 

4.4 Spille modus 
Siden klasseromsversjonen har to grupper, har den elektroniske spillavspillingen moduser. Spillerne 

kan faktisk velge mellom BIM og tradisjonelle prosessimuleringer. Avhengig av dette valget, vil spillet 

begynne og tiden vil bli registrert. I begge scenariene blir spilleren veiledet gjennom hele prosessen 

trinnvis (7 i denne demoversjonen). 

I hvert trinn, uavhengig av spillemodus, vil spilleren bli forsynt med: 

1. Hovedvinduet med grafisk instruksjon (2D tegninger eller 3D-modell avhengig av modus) referert til 

det spesifikke trinnet; 

2. tekstlige instruksjoner referert til det spesifikke trinnet; 

3. Et tips på hvorfor BIM gir en betydelig forbedring til byggesektoren (mest relatert til det spesifikke 

trinnet). 

Takket være denne siste funksjonen kan brukerne også lære hvilke virkelige fordeler BIM har i 

byggebransjen mens de spiller. Tipsene vil faktisk bli støttet av undersøkelse og beregninger av 

pålitelige kilder som McGraw Hill Construction og Dodge Data og Analytics. 

Forflytting fra ett trinn til et annet skal bare gjøres etter ferdigstillelsen, siden det ikke er mulig å flytte 

bakover. 

 

4.5 Tradisjonell tegnemodus 
Spilleren som vil takle denne modusen vil utvilsomt kjempe for å forstå hvordan man leser de flere 

tilgjengelige visningene. Alle trinnene er beskrevet med forfra fra hver side, samt en planvisning. Og 

for hvert trinn må spilleren forstå hva han ser på, og prøver å gjenskape LEGO-settets virkelige 

utseende. Denne innsatsen krever en bestemt ferdighet, og uansett står feilfeil ganske ofte (som i 

den virkelige byggeprosessen). Bare i det siste trinnet vil spilleren være utstyrt med to 



 

komplementære aksonometriske visninger for å sjekke om rekonstruksjonen hans ble utført riktig.

   

 

 

Fig. 2 - Eksempel på et monteringstrinn som er beskrevet av en plan og et forfra i den tradisjonelle 

tegningsmodus 

4.6 Building Information Modeling modus 
Å opprett en ekte 3D BIM-modell ut av LEGO-settet og gjøre det tilgjengelig på nettet var ikke mulig, 

selvfølgelig (det vil si at nettleseren for BIM-modellene fortsatt trenger en betydelig forbedring, selv i 

byggebransjen). Imidlertid var en ganske effektiv løsning å gi spilleren en 3D-modell fra Trimble 

SketchUp, publisert online med 3D Warehouse viewer. Trimble er en av markedsledere innen 

programvareutvikling for byggebransjen, og bruken av SketchUp blant yrker vokser raskt, selv om den 

ikke er fullstendig BIM-kompatibel. Likevel kan disse 3D-modellene utforskes direkte på nettsiden 

(inkludert lagrede visninger som planvisninger eller tverrsnitt tilgjengelig i den tradisjonelle prosessen), 

slik at spilleren forstår hvordan en 3D BIM-modell er bedre enn 2D-tegninger, og hvordan den 

forbedrede visualiseringen kan lettere kommunisere med ikke-ekspert. 

 



 

Fig.3 – Example of assembling in the BIM mode with the annotation of the main feature of the page 

 

4.7 Slutten av spillet og scoring lagring 
Når siste skritt er ferdig, blir sluttidene registrert og spilleren blir bedt om å laste opp et bevis på hva 

han bygget. Avhengig av det opprinnelige valget, kan en .zip-fil som inneholder noen bilder av den 

fysiske modellen eller .lxf opprettet av LDD-programvare, lastes opp. Denne filen vil bli brukt i en back-

end-prosedyre for å validere poengsummen som skal opprettes ved å trykke på "opprett score" -

knappen. Faktisk vil bare gyldige poeng (som faktisk representerer riktig montering av LEGO sett ut av 

den etterfølgende prosedyren) bidra til å skape online rangering. 

 

4.8 Score validering 
Videre enn de vanlige spillerne brukerne kan trener brukere opprettes for 

plattformadministrasjonsteamet eller for lærere og trenere som vil implementere dette spillet i 

klasserommet eller bruke det som lekser. Logg inn som administrator, brukeren vil ha mulighet til å 

gjennomgå score, kontroller de opplastede filene. Administrasjonsbrukeren vil bli forsynt med en lenke 

for å åpne eller laste ned filene, lagret på en nettstasjon som er opprettet for formålet (drevet av 

Google Disk på dette stadiet). Når dataene har blitt gjennomgått, utfører administratoren den positive 

eller negative evalueringen. Bare en positiv evaluering vil vise poengsummen blant rangeringslister. 

Imidlertid blir alle poengene beholdt. 

 

Fig.4 – Score validering side 



 

4.9 Ranglister 
Som forklart, vil kun godkjente innleveringer generere en faktisk poengsum og følgelig 
rangeringslistene. Hver poengsum vil bli sammensatt av følgende felt: 
• Navn på brukeren som utførte innleveringen; 
• Innleveringsdato; 
• Tid (vist som varighet, fra første trinn til innlevering); 
• Spillemodus. 
Selv om alle scoreene blir lagret, vil bare positive positive bli vist for alle. Hver spiller kan faktisk se: 
• alle hans poeng, utført i begge modi, med evalueringsresultatet (negativt, positivt eller venter); 
• de ti beste poengene, uavhengig av modusen, med poengene hans markert i grønt, og 
rangeringsposisjonen for alle sine poeng ut av de ti beste; 
• de ti beste BIM-poengene, med hans poeng uthevet i grønt, og rangeringsposisjonen til hans BIM 
scorer ut av de ti beste. 

 

Fig.5 – Score notering for en standard spiller 

 

Viser bare de ti beste (som komplette og BIM-lister) skal utløse viljen til å utføre så bra som mulig, og 

allerede gi oppfatningen om at BIM-modusen vil lette oppnåelsen av en bedre score. 

  



 

4.10 Endelige hensyn og videre utviklingFinal considerations and further developments 
 

IKT-versjonen av LEGO BIM-spillet er allerede i gang, og det kan brukes til å fremme online BIM-

fordelene eller som læringsverktøy i et bestemt treningsprogram. Utviklingen av 

monteringsinstruksjonene for begge spillmodusene tillot oss å gi en betydelig fordel for BIM-prosessen 

for å formidle den riktige meldingen til publikum. Spillets formål begrunner denne tilnærmingen og 

støttes av det faktum at en slik fordel allerede er anerkjent av undersøkelser og beregninger utført 

innen bygg og anlegg.  

Den tekniske testen som ble utført i prosjektet viste allerede at det er lettere å oppnå høyere score i 

BIM-modus. Men for å møte oppskalering av spillet i neste fremtid, bør denne holdningen bekreftes 

ved ytterligere testing i et bredere publikum. Av denne grunn er spilletimplementeringen allerede 

planlagt for flere treningsprogrammer som: 

 ITS kurs foreslått av ITS Foundation Territory Energy Construction, tilknyttet partner av 
prosjektet 

 Pilotprosjekter i videregående skoler og yrkesskoler i Italia. Noen lærere som deltok i den 
italienske lokalopplæringen, bedt om å teste spillet (den fysiske versjonen og nettversjonen) 
med sine studenter. 

 Universitetet i Stavanger, med studenter på byggeledelse 

 Universitetet i Oulu, med studenter fra Oulu soneverksted 
 

I tillegg kan følgende punkter allerede adresseres på plattformen uten programvareutvikling. 

 Nye LEGO-sett – Plattformen kan allerede enkelt brukes til å leke med ulike modeller. Bare 
opprettelsen av en SketchUp-modell er nødvendig for generering av monteringstrinnene eller 
eksport av tverrsnitt eller planvisninger.  

 Integrerende variasjoner – Det er allerede mulig å introdusere en variasjon i 
monteringsprosedyrer som uventede feil eller omarbeide faser. Platformmalen kan allerede 
være advarsler eller feilmeldinger i hver fase for å fortelle brukeren at en endring i prosessen 
er nødvendig. 

 

Videre har vi allerede definert mulige fremtidige utviklinger som kan løses i oppskalingsfasen. 

 Multiplayer – Integrering av en multiplayer tilnærming, spillet kan være mer engasjerende. 
Fra en grunnleggende tilnærming hvor en bruker kan se hvordan en konkurrent utfører, til en 
reell samarbeidstilnærming hvor forskjellige spillere samler forskjellige deler av samme 
bygning, spiller forskjellige roller. 

 Automatisk modellvalidering – .lxf filen generert av LLD er ganske lik en .IFC-fil, 
standardformatet for BIM. Den eneste forskjellen er XML-skjemaet som den stoler på. Av 
denne grunn kan en data validering utføres med samme teknikker for BIM-modellkontrollen. 
Denne tilnærmingen kan både øke godkjenningsfasen eller åpne for nye spillfaser. 

  



 

 

5 Konklusjon 

Basert på den meget positive tilbakemeldingen fra spillere (lærere / trenere) kan det konkluderes 
med at BIM-LEGO kan være et egnet treningsverktøy for nybegynnere. BIM-LEGO-spillet ble funnet 
å være en interessant måte å vise forskjellen på tradisjonell prosess til BIM til spillere. 

Det er også mange måter å modifisere spillet til å være egnet til ulike målspillere som videregående 
studenter, yrkesstuderende, universitetet for anvendt naturvitenskapsstudenter, 
universitetsstuderende eller til fagfolk som, ved å velge vanskelighetsgraden til LEGO-settet, 
spilletiden, mengden av deltakerne i grupper, legge til regler, ved hjelp av to forskjellige samme 
nivåer LEGO-sett. 

Under BIM-LEGO Game, spillerne spilles som et lag, dele informasjon og oppgaver i gruppen, og 
forstå betydningen av god design, og dermed ble læringsutfallene oppnådd. 

 

Det er mulig at denne kongen av BIM-LEGO Game-arrangementet kan implementeres: 

-Universitetet i Uleåborg, Uleåls universitet, og Uleåborgs yrkeshøgskole igjen i fremtiden og 

- ved Universitetet i Stavanger 

- I sin kursleder ved ITS Foundation Territory Energy Construction (ITS TEC) 

- på videregående nivå i noen høyskoler i Emilia-Romagna (to skoler som allerede testet det med 

lærerne som deltok i italiensk lokal trening). 


