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Inspirationskatalog
Dette katalog giver inspiration til aktiviteter, som I kan afholde i 
Gamingugen 2021. Alle ideerne kan tilpasses forskellige målgrupper  
og organisationer. 

Har I spørgsmål 
eller vil I gerne have 
feedback på jeres 
idéer, kan I kontakte 
Anna Holm Pingel, 
projektmedarbejder i 
Medierådet.

annahp@dfi.dk

Børn vs. forældre! 
Inviter børn og deres forældre til et lynkursus i et spil, og afhold derefter 
en lille konkurrence, hvor børn og forældre kan konkurrere mod hinanden, 
eller forælder og barn kan være på hold sammen og spille mod et andet 
hold. 

Hver forælder får en computer, hvor de sidder sammen med deres barn, 
mens spillet gennemgås. I kan med fordel få børnene til at hjælpe deres 
forældre, mens kurset afholdes. Hvis det er et spil, som mange af de 
deltagende børn kender, kan I aktivere dem, ved at få dem til at hjælpe 
deres egne forældre igennem helt simple øvelser i spillets mekanismer, 
som fx hvordan man bevæger sig frem og tilbage eller åbner sit 
”inventory”.

Hvis I er et bibliotek eller et kulturhus og har en esportsforening i 
nærheden, kan I invitere en træner eller nogle af børnene, der går til 
esport, til at give en kort introduktion til spillet. 

Varigheden af det lille kursus afhænger af, hvilket spil I vælger. Efter kurset 
kan I lave en lille turnering, hvor børn og forældre spiller med eller mod 
hinanden.

Denne aktivitet er inspireret af tv-programmet ’Tæv din teenager’, hvor en 
gruppe forældre bliver trænet i ’Fortnite’ og skal kæmpe mod deres børn 
i en afsluttende turnering. Programmet blev vist på TV SYD i 2020 og kan 
ses her. 

mailto:annahp%40dfi.dk?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=JxK7pCZzxQc
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Kreative workshops eller konkurrencer
Der findes forskellige spil, som egner sig godt til kreative konkurrencer, 
hvor deltagerne fx skal bygge noget ud fra et bestemt tema. 
Sværhedsgraden af temaet afhænger af den aldersgruppe, I vil henvende 
jer til og det spil, I ender med at vælge.

I kan fx bruge spil, som giver mulighed for at være kreativ og bygge frit 
med forskellige materialer og ting. I kan stille opgaver med eller uden 
mange bespænd. Sæt deltagerne til at bygge en ny park til jeres by, 
en bolig på en fremmed planet eller fremtidens supermarked. Spillet 
’Minecraft’ egner sig godt til denne type aktiviteter, men et spil som ’The 
Sims’ kan også bruges, hvis der skal laves flere detaljer.

Hvis aktiviteten tilrettelægges som en konkurrence, kan I slutte af med at 
kåre en eller flere vindere og udlodde præmier. Denne aktivitet kan også 
blot laves som en workshop, hvor alle arbejder ud fra et tema, uden at der 
udpeges en vinder til sidst. Hvis I vælger et tema som fx at bygge en ny 
bolig på Mars, kan I præsentere alle deltagerne for de kriterier, som skal 
overholdes, hvis mennesker skal kunne overleve på en fremmed planet.

Gør digitale spil til fysiske lege
Hvis I vil arbejde med spil på en lidt anden måde, kan I lave en fysisk leg 
ud af et digitalt spil. Hvis I har indblik i, hvad der er populært lige nu eller 
bare har en god idé, så gør børnenes favoritspil til en fysisk leg i jeres 
organisation.

Medierådet har udgivet fire drejebøger til fysiske versioner af digitale 
spil, som blandt andet er udviklet og testet af pædagoger fra forskellige 
fritidsklubber.

Arranger fx en dag med ’Among Us’ på biblioteket, i kulturhuset eller i 
esportsforeningen, eller køb et par fjernstyrede biler og en bold og planlæg 
en større ’Rocket League’ turnering. Find drejebøger til fysiske versioner af 
’Among Us’, ’Fortnite’, ’Rocket League’ og ’Mario vs. Luigi’ her.

Hvis jeres organi-
sation vil stable en 
konkurrence eller 
turnering på benene, 
så husk, at Medierå-
det for Børn og Unge 
udlodder præmier til 
uddeling.

https://www.medieraadet.dk/medieradet/spil/fra-computerspil-til-fysisk-aktivitet
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Sammen er vi bedre!
Find et godt co-op spil og lav et spilhjørne, hvor det handler om at 
samarbejde. Der findes mange forskellige såkaldte co-op spil, som egner 
sig godt til at lave aktiviteter, hvor deltagerne skal arbejde sammen for at 
gennemføre spillet. Spil, hvor man skal samarbejde om noget så simpelt 
som at drive et flyttefirma eller lave mad i en restaurant, kan være sjove, 
underholdende og super frustrerende.  

I kan fx bruge spillet ’Overcooked’, hvor op til fire spillere arbejder sammen 
for at drive hektiske restauranter. I kan også bruge et spil som ’PHOGS!’. 
Her styrer to spillere hver sit hoved på en aflang tohovedet hund, og man 
skal sammen løse en række små opgaver, for at komme igennem spillets 
forskellige baner.

Større og mindre co-op spil egner sig både til vennegrupper og familier. 
Man behøver ikke nødvendigvis have stor interesse for eller kendskab 
til spil for at synes, at det er en sjov oplevelse. Det behøver ikke være 
tidskrævende for de besøgende, og hvis I vælger et spil med flere baner, 
kan deltagerne vælge at prøve lidt af spillet eller fortsætte med at spille 
flere baner.

High score konkurrencer
Vælg mindre spil som giver et hurtigt resultat og sæt et score-board op 
med en top 10 over de bedste spillere. Score-boardet kan laves helt 
analogt på en fysisk tavle, eller I kan bruge en skærm. Denne aktivitet 
kræver et spil, hvor man enten gennemfører en bane eller en opgave på tid 
eller et spil, hvor man får et pointresultat.

Det kan fx være små browserspil, klassiske arkadespil eller racerspil. I kan 
vælge at have en eller flere computere eller konsoller kørende samtidigt 
afhængig af, hvilken type spil I vælger. 

I kan annoncere en vinder efter fx en time, en dag eller en hel uge. Eller 
I kan vælge at lade score-boardet køre uden en vinder, men blot som en 
sjov ting til at engagere folk.



Gamingugen  Inspirationskatalog 
Medierådet for Børn og Unge 2021

5

Samarbejde med den lokale esportsforening
Der findes lokale esportsforeninger mange steder i landet, hvor børn 
og unge til dagligt får træning i forskellige spil af en esportstræner. 
Et samarbejde med en esportsforening kan give mulighed for mange 
forskellige aktiviteter, hvor I kan få hjælp fra trænere eller børnene, der går 
til esport, som kender spillene rigtig godt. Hvis I planlægger at arrangere 
en turnering, lave workshop eller bare holde åbent hus, kan I overveje at 
kontakte en lokal esportsforening.

Nederst på DGI Esports hjemmeside, finder I en oversigt over 
esportsforeninger i hele landet. Find oversigten her.

Esportsforeninger kan ligeledes kontakte det lokale bibliotek eller kulturhus 
og høre, om der kan være interesse for et samarbejde.

Få mere viden
Hvis I vil vide mere om de mest populære spil blandt børn og unge, 
kan I læse Medierådets spilvejledninger her.

Følg med på Gamingugens Facebookside. Her vil Medierådet 
løbende dele forskellige biblioteker, kulturhuse og 
esportsforeningers arrangementer.

Forældreguiden BØRN GAMER! er gratis og kan uddeles til 
forældre, der deltager i Gamingugen. Guiden er distribueret 
til landets biblioteker. Det er også muligt at bestille guiden på 
medieraadsinfo@dfi.dk.

https://www.dgi.dk/esport/esport
https://www.medieraadet.dk/medieradet/spil/spilvejledninger-voksne
https://www.facebook.com/GamingugenDanmark
mailto:medieraadsinfo%40dfi.dk?subject=

