
Leg 

med 

spil



I fællesskab

Skriv eller indspil her om jeres oplevelser med 
de spil I har spillet sammen.



 

I fællesskab

Hvad er spændede eller sjovt ved de spil I 
har spillet? 

Skriv eller indspil her hvad I har undersøgt og 
hvad I er kommet frem til. ( Indsæt gerne flere 
sider, hvis I har brug for det.) 



 

I fællesskab

Hvad har vi af fælles viden om spil? 

Skriv eller indspil her hvad I tænker kunne 
være spændede at gå videre med i forhold til 
det, I har snakket om. 

Del jer derefter ud i grupper efter interesse.



I grupper

Brainstorm på hvad der kunne være 
spændende at udvikle? 
( Brug evt. idekort til hjælp) 

Find på mindst 10 ideer til hvad I kunne 
lave. Skriv dem her...



 

2 grupper sammen

Del jeres 3 bedste ideer med en anden gruppe. 
Lad dem stille spørgsmål til de 3 ideer. 

Hvilken idé syntes I er den sjoveste eller 
bedste og hvorfor?



I grupper

Nu skal I videreudvikle på jeres ide. Måske skal I 
tegne den, eller starte med at finde ud af hvilke 
værktøjer eller programmer I kan bruge til jeres idé. 

Skriv ned her hvordan I tænker at skabe jeres idé og 
hvilke udfordringer I måske kan forudse.



Nu er det til til for alvor at lade jeres idé blive til 
virkelighed. Husk at tage billeder undervejs når I 
opfinder. De er sjove at have senere. 

Skriv her hvilke udfordringer I har. 
Og skriv også hvilke ting der er gået godt

I grupper



 

TEST

Nu skal I teste jeres idé på jeres 
klassekammerater. 

Skriv ned hvad der gik godt og skidt i jeres 
test



Nu skal I finpudse jeres idé, så den kan blive så godt 
som mulig. 

Billeder, video eller lyd af jeres ide.  

I grupper



Nu skal I finde ud af hvad og hvordan I gerne 
vil præsentere jeres idé til hele klassen. 

Til allersidst skal I i gruppen tale om hvordan 
i syntes at jeres projekt gik, og hvis I skulle 
lave noget lignende en anden gang, hvad I så 
ville gøre anderledes. 

I fællesskab




