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Forløb 6
Målgruppe: Indskolingen
Fag: Billedkunst / Dansk

Rigtig mange computer-spil er deres helt egen verden. De 
har egen himmel, egen sol, egen jord og egne figurer. Nogle 
computerspil har endda flere verdener, med flere himler. Her 
skal vi arbejde med selv at skabe verdner i fællesskab, i et 
forløb der kombinerer fagmål fra dansk og billedkunst. 

Tidsramme: kl. 9.30-12.30 
09.30-10.30  
Velkomst og omvisning i udstillingen. Omvisningen vil 
indeholde små øvelser og introduktion til udstillingens 
spilbare elementer. Vi koncentrerer os særligt om hvilke 
verdner og baner spillene skaber og viser. 

10.30-11.00  
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet 
er åbent for jer under hele forløbet.

11.00-12.30  
Værksted: Vores egen verden
Vi går i værkstedet og arbejder med at skabe vores 
egne verdner i fællesskab ved at kombinerer collage 
og tegning, her fokuserer vi fx på forgrund og baggrund. 
Værkstedsaktiviteterne sættes i gang af den kunstfaglige 
omviser indtil 11.30, hvorefter undervisningen er lærerstyret.  

12.00-12.30
Oprydning i værkstedet.

Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der 
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så 
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:  
als@heartmus.dk 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet. 
Husk: Medbring madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 18. september 
2018 – 25. januar 2019. Husk museet er lukket om 
mandagen.

Fagmål for indskolingen, hhv. billedkunst og dansk (2. klasse)
• Eleven har viden om lagdelt billed- opbygning (Billedkunst)
• Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk 

(Billedkunst)
• Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede 

og lyd (Dansk)
• Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes 

oplevelse af kommunikationen (Dansk)

Nyhedsbrev fra HEART  
Undervisningstilbud fra HEART-  efteråret 2018

Computerspillets eventyrlige verden
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Forløb 7
Målgruppe: Mellemtrinnet
Fag: Dansk

Bing! Bing! Bing! Du har vundet, du kom først i mål og du får 
præmien. Eller gør du? For hvem er det egentlig der vinder 
i spillet, er det dig eller den karakter du styrer? Og hvad nu 
hvis du er inde i karakteren, er det så dig? 
Vi taler om det eventyrlige ved computerspillet og om spillets 
måde at fortælle historier på. Så kom med ind i den digitale 
verden, hvor 1’er og 0’er skaber fortryllende universer, så 
levende at det kan være svært at gennemskue, hvad der er 
virkeligt.

Tidsramme: kl. 9.30-12.30 
09.30-10.30  
Omvisning i udstilling Level Up med fokus på computer-
spillets historie og kultur. 

10.30-11.00  
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet 
er åbent for jer under hele forløbet.

11.00-12.30  
Skriveøvelse i udstillingen.
Eleverne er under omvisningen blevet præsenteret 
for computerspil med forskellige fortælleteknikker i 
computerspillet, der ofte er en overset genre i fortællingens 
verden. 

I denne øvelse arbejder eleverne på at skrive historier med 
udgangspunkt i udstillingen, med særligt fokus på spillenes 
forskellige fortællinger og universer. Den kunstfaglige 

omviser er med indtil 11.30, hvorefter undervisningen er 
lærerstyret. Under øvelsen er der både mulighed for at skrive 
i værkstedet og inde i udstillingen.  

I kan med fordel hjemmefra have talt om og arbejdet 
med forskellige fortælletyper og deres muligheder og 
begrænsninger ved: 1. person-fortælleren, 3. person-
fortælleren, og evt. den alvidende fortæller. 

Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der 
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så 
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:  
als@heartmus.dk 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet. 
Medbring: Penalhus og madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 18. september 
2018 – 25. januar 2019. Husk museet er lukket om 
mandagen.

Fagmål for danskfaget på mellemtrinnet (6. klasse)
•  Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en 

udtryksform til en anden.
•  Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og 

handlinger.
•  Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre.

Dig, mig og Mario



heart UNDERVISNING · BITTEN & AAGE DAMGAARDS PLADS 2 · DK 7400 HERNING · WWW.HEARTMUS.DK

Forløb 8
Målgruppe: Udskolingen
Fag: Dansk / Historie

Vi lever i en tid, hvor vores virkelighed somme tider står 
lige på grænsen af det virtuelle. I dette forløb arbejder vi 
med grænselandet mellem det virkelig og det virtuelle. 
For hvordan forholder det sig egentlig: Er det soldaten i 
skydespillet, der skyder de andre, eller er det dig? Og er det 
Mario der kommer først i mål, eller er det dig? Og kan man 
spille så meget computer, at man ikke længere kan kende 
forskel på rigtigt og forkert, virkeligt og uvirkeligt, godt og ondt?

Eleverne opnår en forståelse af computerspillets historie, 
udvikling og kontekst ved en omvisning i udstilling “Level Up”. 
Derefter arbejder vi med etiske problemstillinger ved det 
virtuelle grænseland.

Tidsramme: kl. 9.30-12.30 
09.30-10.30  
Velkomst og omvisning i udstillingen. Omvisningen vil 
indeholde små øvelser og introduktion til udstillingens 
spilbare elementer. 

10.30-11.00  
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet 
er åbent for jer under hele forløbet. 

11.00-11.30  
Vi laver øvelser i fællesskab vedrørende etiske 
problemstillinger ved computerspillet som genre. Øvelserne 
er interaktive, og eleverne skal ud på gulvet for måske at få 
vendt op og ned på deres forestillinger om computerspil. 
Efterfølgende introducerer den kunstfaglige omviser til 
kommende opgave og udleverer materiale. Fra 11.30 er 
undervisningen lærerstyret. 

11.30-12.30
Lærerstyret opgave: Eleverne skriver læserbreve, med 
inspiration fra allerede udførte øvelser. I har både mulighed 
for at skrive i værkstedet og inde i udstillingen. 

Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der 
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så 
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:  
als@heartmus.dk 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet. 
Medbring: Penalhus og madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 18. september 
2018 – 25. januar 2019. Husk museet er lukket om 
mandagen.

Forberedelse: I kan med fordel have læst artikler eller 
læserbreve vedrørende computerspil. Eksempler kan findes 
på www.heartmus.dk under fanen “undervisning”. 

Fagmål for dansk i udskolingen (7-9. klasse)
• Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om 

verden med ord og sprog. 
•  Eleven har viden om kommunikationsetik.
•  Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale 

teknologier og kommunikation.

Forløbet er velegnet til tværfaglighed med fx historie, i 
forbindelse med kontekst-forståelse som præsenteret i 
fagmålet for historie nedenfor. 
 
• Eleven har viden om sammenhænge mellem 

fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og 
fremtidsforventninger. 

Lidt for levende


