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SPILDESIGN
ER EN ITERATIV PROCES
Når man laver spil, arbejder man iterativt. Det betyder at man gør det samme 
mange gange. Et spil bliver ikke lavet på fem minutter - men på fem minutter 
kan man sagtens lave en prototype! Prototypen skal være spilbar - den skal 
kunne spilles af en anden gruppe. 
 
Tester I kun jeres eget spil, kommer I hurtigt til at stirre jer blinde på det. Det 
er umuligt at mærke om spillet er for svært, hvis I har spillet det i flere timer. 
Når I ser andre spille jeres spil, ser I det med friske øjne.

I kommer til at gå igennem fire faser, når I laver jeres spil. Faserne kører I ring, 
og test og feedback er motoren, der driver hjulet:

HACK 
I ændrer et 
spils rammer 
og regler. Prøv 
ting af og se 
hvad der sker!

INVENT 
I opfinder en 
god spilidé. 
Vælg til og fra 
og skab et spil-
koncept.

CREATE 
I bygger det 
spil, I gerne 
vil lave. Fordel 
opgaver og 
samarbejd!

SHARE 
I præsenterer 
spillet og deler 
det med andre.  
Præsenter og 
evaluer!
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HACK
AT ÆNDRE
ET SPIL
 
Når vi hacker noget, ændrer vi det eller bruger det til noget andet end det er 
designet til. Måske kender du til life hacks, hvor man bruger almindelige ting 
på en ny smart måde?

Eller kender du til at hacke på en computer, hvor man finder huller i koden og 
kan gøre ting, som slet ikke var meningen? 

Når vi hacker et spil, spørger vi ”Hvad nu hvis vi gjorde [X] i stedet for det, vi 
plejer?” Vi tester ændringen med det samme, så vi bliver klogere med det sam-
me. 

Når vi hacker et spil, skiller vi spilsystemet ad og samler delene på en ny 
måde. Man kan også sige at vi ændrer spilmekanikken.
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HVAD
GØR ET SPIL
TIL ET SPIL?
I denne her øvelse skal du vælge tre forskellige spil og sammenligne dem. 
Måske vælger du et fysisk spil, et brætspil og et computerspil? Eller et mobil-
spil, et kortspil og et rollespil? Skriv navnene på de tre spil i boks 1, 2 og 3:

   1      2     3

Tag et spil ad gangen og se hvilke udsagn, der passer til det. Hvis udsagnet 
passer, sætter du kryds ud for det.

Spillet har en vinder

Spillet har en taber

Der er kun en spiller med

Der er flere spillere med

Man skal konkurrere mod andre spillere

Man skal samarbejde med andre spillere

Man skal være i samme rum for at spille

Man skal være dygtig for at vinde

Man skal være heldig for at vinde

Spillet har en spilverden (personer, steder, ting)

Spillet er abstrakt (former, tal, farver)

     1          2          3
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HVAD
GØR ET SPIL
TIL ET SPIL?

Når du tager reglerne fra et spil og bruger dem i et andet spil, hacker du spil-
mekanikken. Vælg et af de spil, du lige har hacket, og tegn det her:

Tegningen viser spil nr. ____ med reglerne fra spil nr. ____.
 

 Forestil dig spil 1 med krydserne fra spil 2. Hvordan ville det være? 
 
 Forestil dig spil 2 med krydserne fra spil 3. Hvordan ville det være?
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SPILTEORI
LUDUS OG PAIDIA

Tænk på en leg, som du har leget. Måske 
noget fra frikvarteret eller noget, du har leget 
derhjemme.  

 
ØVELSE 1: EN LEG DU KENDER

 Hvad var det sjove eller spændende i legen? 
 
 Skulle man lege legen på en bestemt måde? 
 
ØVELSE 2: ET SPIL DU KENDER
 
Tænk på et spil, som du har spillet. Det kan være et fysisk spil, et brætspil, et 
appspil eller et computerspil. 

 Hvad var det sjove eller spændende i spillet? 
  
 Skulle man altid spille med de samme regler?

HVAD GØR ET SPIL TIL ET SPIL?
 
Man kan sige at et spil er en leg med faste regler. Nogle handlinger er tilladte, 
nogle er forbudte, og en bestemt handling fører til et bestemt resultat. 
 
Nogle spil er meget legende og løse – reglerne er ikke så vigtige, og man fin-
der på ting hen ad vejen. Nogle lege er mere faste – man leger på en bestemt 
måde, og måske kan man vinde eller tabe.
 



5www.spilværk.dk

SPILTEORI
LUDUS OG PAIDIA

I spildesign snakker vi om ludus og paidia. 
Ludus er det faste og kontrollerede: Regler, manualer, begrænsninger og 
instrukser.  Paidia er det frie og improviserede: Når man bruger sin fantasi, 
finder på historier undervejs eller bruger en papkasse som bil.

 Tænk på den leg, du tænkte på i øvelse 1. Skriv et 1-tal på skalaen 
 nedenfor, der hvor du synes legen passer ind. 

 
ØVELSE 3: LUDUS OG PAIDIA

HVAD SYNES RESTEN AF KLASSEN?

 Tænk på det spil, du startede med at tænke på. Skriv et 2-tal på skalaen,  
 der hvor du synes det passer ind.

 Snak med din sidekammerat og sammenlign de spil, I har valgt.   
 Hvordan vil I placere dem på skalaen, hvis de alle fire skal være der? 

 Tegn en kæmpe skala på tavlen. Hver elev får to Post-it-sedler. På den  
 ene skriver man sin leg, på den anden skriver man sit spil. Så skal alle fra  
 klassen placere deres sedler i forhold til de andre. Kan I mon blive enige?
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ITERA-
HVAFFOR-
NOGET?
 
En iteration er en gentagelse. Når vi arbejder iterativt, gør vi det samme man-
ge gange. Computer-programmer udvikles iterativt: Man laver først en simpel 
version, som man lader en bruger prøve. Så hører man hvad brugeren synes 
om det. Så laver man en ny version, tester den og hører hvad brugeren synes. 
Det gør man mange gange, før programmet er færdigt.

Det ufærdige program kalder man en prototype. En prototype kan være en 
skitse, en kladde eller en model. Man skal ikke bruge lang tid på en prototype. 
Jo hurtigere man kan teste den, des hurtigere ved man om den virker. 

Før i tiden, lavede man computer-
programmer på en anden måde. Man 
lavede en plan og fulgte den til punkt 
og prikke. Først når programmet var 
helt færdigt, lod man brugerne teste 
det. Først der fandt man ud af om 
brugerne kunne lide det! Hvis de ikke 
kunne lide det, var det bare ærgerligt.

Hvis ens prototype fejler, er 
det helt fint! Så ved man hvad 
der ikke virker, og man spilder 
ikke tiden. I stedet kan man 
lave en ny og bedre prototype.

 Har du prøvet at bruge en app, som virkede rigtigt dårligt?
  
 Tror du at appen blev testet, før den kom på markedet?

 Designere har et motto, der hedder ”Fejl hurtigere!”. Hvad tror du de  
 mener med det?

SPØRGSMÅL
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INVENT
AT OPFINDE 
ET SPIL
 
Når vi har hacket et spil, har vi nok fået nye idéer. Måske er der en del af det 
hackede spil, vi gerne vil beholde? Hvis man er blank for idéer, hjælper det at 
bruge et benspænd. Et benspænd er en begrænsning, som f.eks.:  

         Der skal være tre spillere
         Spillet må ikke være en quiz
         Spillet skal foregå på et rumskib
 
En benspænd kan også være et tema, en genre eller en oplevelse. 

         Spillets tema skal være fremtiden 
         Spillet genre skal være gyser 
         Spillet skal være kaotisk

Et benspænd er som en ramme, der gør det lettere at sortere i dine idéer!
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PROTO-
STORMING

 
Det er svært at finde på, når man må alt. Mange kender følelsen af at skulle 
skrive en stil og stirre på et tomt dokument i flere timer. Det er svært at gå fra 
noget abstrakt til noget konkret. Idéen med protostorming er at vende pro-
cessen om: Man starter med noget fysisk, som sætter gang i nye forestillinger. 

For at protostorme, skal vi lege. Tage ting i hænderne, se hvad de kan og sætte 
dem sammen på nye måder. Legen kan hurtigt blive til en prototype: En tidlig 
version af det, man gerne vil lave. Det kan også være at materialerne ikke gør 
som man forestillede sig, men til gengæld skaber en ny idé. 

 
AT BRAINSTORME MED HÆNDERNE

Når vi laver spil i grupper, har vi forskellige roller. Hver rolle har et bestemt fo-
kus. En grafiker har fokus på hvordan spillet ser ud. En programmør har fokus 
på om det kører stabilt. En testleder har fokus på brugervenlighed. Det hele er 
vigtigt! Men I har forskellige prioriteter og billeder i hovedet.

HVILKET BILLEDE HAR DU INDE I HOVEDET?

Når I protostormer, bygger og 
tegner I jeres idéer, mens I taler om 
dem. Så bliver det lettere at forstå 
hinanden. Hvis I skal lave et godt 
spil, skal jeres ”byggeklodser” passe 
sammen og danne en helhed. Det 
glemmer man let, når først man er i 
gang med sit eget.

             ”Dygtige programmører 
         og kunstnere har det med at 
   tænke selv. Mens din plan er at lave 
 en hest, forestiller kunstneren sig en 
  enhjørning, mens programmøren     
    forestiller sig en meget effektiv 
        kamel.”
  -  Tzvi Freeman, spiludvikler
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IDÉER
HANDLING 
KARAKTER 
STED
 
Det kan være svært at finde på en god spilidé. Tit kommer man til at tænke 
på noget, der allerede findes – eller man kan måske slet ikke finde på noget. I 
denne øvelse bruger vi tilfældighed til at skabe nye idéer. 

FORBEREDELSE
 
I skal bruge tre bunker med kort. Hver bunke skal have sin egen farve - f.eks. 
lilla, gul og grøn. Kortene kan klippes ud af farvet papir eller karton. Ved at 
folde et A4-ark på midten et par gange, kan et ark blive til 8 kort. Hver elev skal 
have tre kort - et i hver farve. 

FØRSTE RUNDE
 
Læreren sætter et stop-ur, der ringer om fem minutter. På de fem minutter 
skal du finde på en spilkarakter. Det kan være en person, et dyr, en robot, en 
gulerod – hvad som helst, der kan være spillets hovedperson. Før tiden er 
gået, skal du skrive karakteren ned på det lilla kort.

ANDEN RUNDE
 
Læreren sætter et stop-ur igen. På fem minutter skal du finde på en handling. 
Altså et udsagnsord som f.eks. hoppe, gætte, balancere, lyve, forhandle, høste, 
bage, bygge... hvad end du kan finde på. Før tiden er gået, skal du skrive hand-
lingen ned på det gule kort.
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IDÉER
HANDLING 
KARAKTER 
STED
TREDJE RUNDE
 
Læreren sætter et stop-ur igen. På fem minutter skal du finde på et sted. En 
lokation eller et univers, som spillet foregår i. Det kan være en jungle, en rum-
station, et hospital, en dagligstue, en hemmelig hule, et slot… find selv på dit 
eget! Før tiden er gået, skal du skrive stedet ned på det grønne kort.

MIX!
De tre bunker spredes ud på et bord 
med bagsiden op. Nu skal hver grup-
pe trække et kort fra hver bunke, 
så I får en karakter, en handling og et 
sted. I skal nu finde på et spil, baseret 
på de kort I har trukket. Hvis I f.eks. har 
trukket KAT, STJÆLE og BAGERI, kan 
I lave et spil om en kat, der prøver at 
stjæle flødeskumskager, uden at blive 
fanget af bageren. Eller noget  helt 
andet - det er op til jer!  
 
Hvor mange spilidéer kan I få ud af 
de tre kort? Skriv idéerne ned.
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CREATE
AT BYGGE 
ET SPIL
 
Når jeres idé er på plads, skal I bygge en mere finpudset prototype. Det vig-
tige er at andre end jer kan spille spillet. Når andre spiller jeres spil, ser I det 
med friske øjne. I får feedback, som kan gøre spillet bedre. 

Når I tester ofte, får I mere og mere styr på spilmekanikken, f.eks.:
         Hvad spillet går ud på
         Hvilke handlinger, der gør hvad
         Hvilken rækkefølge ting sker 
         Hvordan man vinder og taber

Når spilmekanikken er på plads, skal spillet udformes - men hvordan? 

Skal I lave kort eller 
brikker? Hvilke farver 
og tegninger har I brug 
for? Hvad skal der stå i 
manualen? Hvordan skal 
spillet programmeres? 
 
Før I går i gang med 
produktionen, skal I 
have styr på jeres roller. 
Rollerne skal supplere 
hinanden - som brikker i 
et puslespil!
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ROLLER
I GRUPPEN

Når man laver et spil, er der mange forskellige opgaver. Til at starte med, gæl-
der det om at finde på en god spilmekanik. Her kan hele gruppen komme 
med idéer. Når I har en nogenlunde præcis idé om det spil, I vil lave, har I et 
spilkoncept. 

For at få spiloplevelsen helt på plads, kommer I til at bygge prototyper af 
spillet, som I så kan teste, justere og teste igen. I takt med at der kommer mere 
styr på spilmekanikken, er der pludselig andre spørgsmål, der dukker op. F.eks.:

 Hvordan skal spillet se ud? 
 Hvordan bygger I fysisk spillet? 
 Hvordan skal spillet programmeres?
 Hvordan skriver I en manual?
 Hvordan skriver I en god spilhistorie?
 Hvordan tester I de forskellige dele af spillet?
 Hvad er vigtigst at komme i mål med?
 Hvad skal I gøre først?

Her kommer rollesystemet ind i billedet. Det er meget lettere at overskue 
tingene, når hvert gruppemedlem har et bestemt ansvarsområde. Sådan gør 
man også i et rigtigt spilstudie. Derfor får I hver en særlig rolle - alle roller er 
lige vigtige. 

Hvis I bruger rolleskilte, kan andre klassekammerater også se hvilken rolle I 
har. Det kan være smart, hvis man gerne vil snakke med en kammerat, der har 
det samme job som en selv. Måske I kan hjælpe hinanden?

 
HVEM GØR HVAD? HVORFOR ER DET VIGTIGT?
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ROLLER
I GRUPPEN

En planlægger er god til at kommunikere, prioritere og holde overblik. Tit er 
der gang i rigtigt mange ting, når spilproduktionen er i gang, så folk glemmer 
at snakke med hinanden. Planlæggeren hjælper gruppen med at holde mø-
der og huske hvad der bliver besluttet, gerne ved at tage noter. En planlægger 
kan også hjælpe gruppen med at dele store opgaver op i mindre bidder, så de 
lettere kan fordeles.

 
PLANLÆGGER

En testleder har mod på at hive fat i folk og lokke dem til at prøve jeres spil. En 
af testlederens vigtigste opgaver er at huske gruppen på at stoppe op engang 
imellem, så spillet faktisk bliver afprøvet. Testlederen skal observere og lytte til 
spillernes feedback, så deres feedback kan gives videre til gruppen. Som testle-
der er det godt at være nysgerrig, diplomatisk og stille åbne spørgsmål.

En grafiker har sans for visuelle opgaver som at tegne, skrive pænt eller se 
hvilke farver, der passer sammen. Grafikerens opgaver kan være alt fra karak-
terportrætter til design af kort, spilleplade eller menuer. Tit skal grafikeren 
oversætte opfinderens idéer til noget, spillerne kan se og forstå. Det kan være 
en svær opgave, og her skal grafikeren være klar på at lytte til feedback fra spil-
lerne og lave et nyt udkast.

 
TESTLEDER

 
GRAFIKER



4www.spilværk.dk

ROLLER
I GRUPPEN

En bygger er praktisk anlagt og god til at løse konkrete problemer. Skal I bruge 
en æske til jeres brætspil, går byggeren straks i gang med at finde pap, lineal 
og hobbykniv. Skal I lave særlige spillebrikker, kaster byggeren sig over ler eller 
3D-printer. Byggeren kan tænke rummeligt og kan godt lide at arbejde med 
hænderne, både med og uden værktøj.

 
BYGGER

 
PROGRAMMØR
Lidt ligesom byggeren, er en programmør en problemløser. Når programmø-
ren ved hvad der skal laves, går de systematisk til værks for at finde den bedste 
løsning. Ofte programmerer man først noget helt simpelt, og når den første del 
så virker, kan man bygge ovenpå. Det kræver fokus, tid og tålmodighed, og det 
er vigtigt at gruppen tager hensyn, f.eks. ved at give programmøren arbejdsro.

En formidler er glad for at fortælle og forklare på skrift og i tale. Der er brug for 
mange slags formidling, når man laver et spil. En god pitch, som sælger idéen, 
en spændende spilhistorie, og et regelsæt, der er let at forstå. Nogle tekster 
kan være lange, som spillets designdokument eller regelbogen. Andre kan 
være korte, som en enkelt linje tekst på et spillekort. Som formidler får man 
øvet sig i begge dele.

 
FORMIDLER
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SCRUM
OPGAVER OG
OVERBLIK

Scrum er en metode til at udvikle software. Når man laver software, ved man 
ikke altid hvad slutproduktet skal være. Man kender ikke alle krav, og man 
ved ikke helt hvad brugeren vil have. Når man designer et spil, er det lidt det 
samme. Man har en idé om hvad der er sjovt, men når man spiltester, bliver 
man ofte overrasket – og skifter mening. 

Når planen ofte ændres, kan man let blive forvirret. Det kan være svært at føl-
ge med i hvad andre laver, og man kan komme til at arbejde på det forkerte. 
For at undgå det, bruger vi værktøjer fra Scrum: Et dagligt Scrum-møde og et 
Scrum Board. 

 
HVAD ER SCRUM?

SCRUM-MØDET
 
Når I er i gang med produktionen, 
skal I huske at mødes tit. Et Scrum-
møde er en god måde at dele informa-
tioner på kort tid. I står op i en cirkel, 
og så taler en person af gangen. Der 
er ingen diskussion til Scrum-mødet. 
Prøv at holde jer til sætningerne i tale-
boblen - så er mødet overstået på 10-
15 minutter.

Den sidste opgave, jeg 
blev færdig med, er…

Lige nu arbejder jeg på…

Bagefter skal jeg i gang med…

Jeg har brug for hjælp til…
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SCRUM
OPGAVER OG
OVERBLIK

For at holde overblik over opgaverne, kan I lave et Scrum Board. På et stort 
stykke papir tegner I tre kolonner: To do, Doing og Done. Hver lille opgave skri-
ver I ned på en post-it og sætter på To Do-listen. 

Når nogen går i gang med en opgave, skriver personen sit navn på og rykker 
opgaven over i Doing. Når opgaven er færdig, flytter man den over i Done. Vil I 
gerne have et online Scrum Board, kan I bruge værktøjet trello.com.

 
SCRUM BOARDET
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SHARE
AT DELE ET  
SPIL MED ANDRE
 
Når I har lavet en mere færdig version af jeres spil, er det tid til at dele det. I 
kan f.eks. lave en præsentation for klassen.

I kan præsentere spillet med en pitch: Et mundtligt oplæg på max 2 minutter, 
som ”sælger” spilkonceptet. Her skal I huske at nævne:

         Navnet på jeres team
         Navnet på jeres spil
         Spillets genre

Slut pitchen af med et ”call to action” - f.eks. ”Prøv vores spil i frikvarteret!” 
eller ”Download vores spil her!”

Udover pitchen, kan I kan vise flotte slides, mens I taler. Eller I kan lave jeres 
egen reklamevideo. I kan også vise jeres prototype frem og spille en runde 
foran klassen. Husk at fortælle hvad I gør - folk kan ikke se det på afstand.

 Husk at I allesammen er på,          
     selvom det kun er en person, der   
   taler. Hvis planlæggeren forklarer  
  noget, mens testlederen piller næse,  
   er det testlederen, der får publikums  
       opmærksomhed! Giv plads til 
               den, der har ordet.

         Antal spillere
         Hvad det går ud på
         Hvordan er oplevelsen

    Uanset hvad I gør, skal I  
       huske at øve præsentationen        
   nogle gange. Aftal hvem der siger   
   hvad og hvor I skal stå. Tag tid på
    præsentationen. Tal tydeligt og 
           hold øjenkontakt med 
                       publikum.
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EVALUER
MED POST MORTEM
 
Når I har præsenteret jeres spil, har I vist jeres produkt. Men jeres proces er 
også vigtig! Nogle ting gik godt, nogle ting gik galt og nogle ting ville i nok 
gøre anderledes, hvis I kunne gå tilbage i tiden.

I rigtige spilproduktioner laver man en post mortem efter spillet er udgivet. En 
post mortem er en evaluering, hvor man ser på hvad der gik godt og hvad der 
gik galt.  
 
Det handler ikke om at pege fingre ad hinanden, men om at analysere hvor-
dan det gik og hvorfor - så man kan gøre det endnu bedre næste gang

Det er vigtigt at alle i gruppen bliver hørt. Man kan gøre det ved at hver per-
son får seks post-its. På tre af dem skriver personen ting, der gik godt. På de tre 
andre, skriver man ting der ikke gik så godt. Når I samler hele gruppens sedler, 
kan I se hvor mange ting, I er enige om. Det kan I samle til en post mortem, 
som hele gruppen kan stå inde for. 

Husk at være konstruktive - som i eksemplerne her:

Vi var gode 
til at teste 
spillet ofte

Spillepladen 
blev rigtigt 
flot

Vi fandt 
hurtigt på 
en god idé

Vi glemte 
at mødes 
og snakke 
sammen

Vi gik i 
gang med 
præsen-
tationen 
for sent

Vi fik ikke 
forklaret 
reglerne så 
godt
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