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Fag: Brætspil 

Fagformål:  

Stk. 1: 

 Eleverne vil gennem brætspillet deltage i en interaktiv fortælling, der udvikler sig og som de selv udvikler undervejs. Det 
analoge spilunivers giver eleverne adgang til et andet perspektiv, et perspektiv som kan lære dem om verden, andre og 
dem selv. Eleverne vil gennem det analoge spilunivers opleve at være en del af et univers, der kan fungere uafhængig af 
en specifik situation og kan opleves på tværs af tid og sted. 

 
Stk. 2: 

 Eleverne skal lære at bruge de kommunikative ressourcer, de har til rådighed for at skabe betydning i spiluniverset. 
Igennem det analoge spilunivers vil eleverne udvikle og oparbejde et bredt spekter af sociale og faglige færdigheder. 

 
Pkt. 3: 

 Undervisningen sigter mod, at eleverne klædes på til at forstå de kulturelle normer og sociale spilleregler, der 
kendetegner forskellige spil og spilsituationer. Eleverne skal kunne trække på en mangfoldighed af ressourcer, så eleven 
kan handle hensigtsmæssigt, konstruktivt og ordentligt i forhold til en given situation i samspillet med og mod andre. 

 

Mål: 

Kompetenceområde  Kompetencemål 

Matematiske, analytiske og 
fordybelsesmæssige 
kompetencer 

 Eleven kan anvende matematik og logisk forståelse i arbejdet med spillene 
 Eleven har viden sandsynlighedsregning og opstilling af algoritmer i arbejdet med 

spillene 
 

Formidlingskompetencer  Eleven kan modtage mundtlige og skriftlige instruktioner samt læse, forstå og følge 
instrukser i regler og instruktionsvideoer 

 Eleven har viden om forskellige typer af formidling 
 Eleven kan eksempelvis udarbejde anmeldelser på en blog 

Almene mål  Eleven styrker sine etiske og moralske kompetencer i arbejdet med spillene 
 Eleven har viden om taktik og dilemmaer i spillene 
 Eleven kan kommunikere, fokusere og fordybe sig 
 Eleven kan både arbejde selvstændigt og i samarbejde om spillene 

Læseplan (aktiviteter, arbejdsform og evt. overvejelser om progression): 
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Eleven skal kende en bred variation af brætspil for på den baggrund at få et større taktisk indblik, større strategisk 
tænkning og forbedret langsigtet planlægning. 
 

 Spille forskellige typer analoge spil 
 Læse, forstå og følge spilinstrukser og ”How to…videoinstrukser” 
 Lave anmeldelser af analoge spil, med fokus på regler, spiltype, strategier og anbefalinger 
 Lave udvidelser. Fx nye karakterer, nye fjender, kort til andre spil osv. 

 


