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problemstillinger på en engager-
de og kreativ måde, der rammer 
målgruppen på en sådan måde, at 
de får lyst til at arbejde med ma-
tematik. Anvendelsen og inddra-
gelsen af Runerod samtænkes med 
undervisningsforløbet generelt 
– med et særligt fokus på målgrup-
per, som kan karakteriseres som 
svære at aktivere i undervisningen. 
Da de fleste af missionerne og 
opgaverne er bundet op på trinmål 
for faget matematik efter 6. klasse, 
kan Runerod bruges til at træne 
forskellige matematiske opgaver, 
hvor disse præsenteres på en an-
derledes måde end i fx en bog eller 
et opgavehæfte. Runerod kan på 
denne måde bidrage til variation, 
elevaktivering og differentiering i 
undervisningen. 

Eksempel på opgave baseret på det matematikfaglige emne: ” undersøge (og konstruere) enkle figurer i 
planen”

Runerod kan karakteriseres som 
et digitalt læringsspil men inten-
tionen er, at det opfattes som et 
underholdningsspil af eleverne.

Matemtisk-fag-
ligt indhold

Det overordnede faglige mål er 
at bidrage til udvikling af mål-
gruppens kompetencer til at løse 
matematiske problemer knyttet til 
en kontekst, der giver mulighed 
for intuitiv tænkning, egne repræ-
sentationer og en ”praktisk” brug 
af erhvervet matematisk viden og 
kunnen. 

Om Runerod
Runerod er et digitalt læ-

ringsspil, som foregår i en paral-
lelverden, som hedder Runerod. 
Spillet indeholder opgaver/missi-
oner, som spilleren løbende skal 
løse med henblik på at få adgang 
til nye opgaver samt adgang til en 
større og større del af spiluniver-
set. Handlingsforløbet i spillet går 
i store træk ud på, at hovedper-
sonen ved et tilfælde rejser til en 
anden verden, Runerod. I verde-
nen Runerod udkæmpes en kamp 
mellem gode og onde kræfter, hvor 
mennesker, alfer og dværge bekri-
ger det onde Thusefolk. Spilleren 
bliver inddraget i denne konflikt 
på det godes side. Han bliver stillet 
overfor en række missioner og 
opgaver og skal hjælpe beboerne i 
Runerod.

Målgruppe 
Spillet henvender sig til 

elever i 4.-6. klasse og er specifikt 
rettet mod drenge, som er fag-
ligt udfordrede. Spillet har særlig 
relevans for den del af eleverne, 
som ikke lærer optimalt gennem 
den traditionelle undervisning. 
Det kan være elever som er urolige 
og utålmodige i læringssituatio-
ner, mangler nødvendig før-faglig 
forståelse eller har behov for ro og 
overskuelige rammer at lære i – 
elever, der har behov for at lære i 
et andet tempo og i andre rammer 
end der kan tilbydes i klassemil-
jøet. 

Formål med  
Runerod

Runerod forsøger at bidrage til 
en præsentation af matematiske 

Runerod - et digitalt læringsspil til  

 matematik
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forråd i skoven
Matematikfaglige emner: 
•	 kende sammenhængen mellem 

brøker, decimaltal og procent. 
 
Mission 9: Tag over 
hovedet  
Opgave: Hjælp Brage med at ind-
købe stof til et nyt telt
Matematikfaglige emner:
•	 undersøge og konstruere enkle 

figurer i planen
•	 kende grundlæggende geo-

metriske begreber som linjer, 
vinkler, polygoner og cirkler

•	 spejle, dreje og parallelfor-
skyde, bl.a. i forbindelse med 
arbejdet med mønstre

•	 arbejde med enkle eksempler 
på målestoksforhold og lige-
dannethed i forbindelse med 
tegning

•	 undersøge metoder til bereg-
ning af omkreds, areal og rum-
fang i konkrete situationer

 
Mission 10: Beskyt 
byen 
Opgave: Find Thar Irgast og besejr 
ham og hans håndlangere

Matematikfaglige emner:
•	 undersøge og konstruere enkle 

figurer i planen
•	 spejle, dreje og parallelfor-

skyde, bl.a. i forbindelse med 
arbejdet med mønstre 

•	 arbejde med enkle eksempler 
på målestoksforhold og lige-
dannethed i forbindelse med 
tegning 

•	 undersøge metoder til bereg-
ning af omkreds, areal og rum-
fang i konkrete situationer 

Mission 7: Troldejæ-
ger  
Opgave: Brage skal bruge søm nok 
til at sætte brædder på 24 pæle. 
Bekæmp Jern Trolde ihjel og tag 
deres søm. 
Matematikfaglige emner: 
•	 anvende de fire regnings-

arter til antalsbestemmelse 
ved hjælp af hovedregning, 
lommeregner, it og skriftlige 
beregninger 

 
Mission 8: Det begra-
vede forråd 
Opgave: Find bondens begravede 

Spillet har direkte relation til mate-
matiske emner fra fælles mål. I før-
ste omgang koncentreret omkring 
talsystemet, regningsarter, brøker, 
procent og nogle grundlæggende 
geometriske begreber samt måle-
stoksforhold. Mange af missioner-
ne i spillet er bundet op på mate-
matikfaglige emner fra Fælles Mål 
(trinmål for faget matematik efter 
6. klasse)1. I den følgende oversigt 
figurerer alle missioner.

Mission 1:Velkomst  
Opgave: Find Jarl Gorm. Følg 
stien ned til landsbyen Svendeby. 
I midten af byen finder du Jarl 
Gorm.
 
mission 2:Hjælpen kal-
der 
Opgave: Snak med Fridvar. Find 
Fridvars gård udenfor byen. 

Mission 3:Det ødelag-
te trug (del 1) 
Opgave: Find stykker af Fridvars 
trug på marken.
Matematikfaglige emner:
•	 undersøge (og konstruere) 

enkle figurer i planen 

Mission 4; Det ødelag-
te trug (del 2)  
Opgave: Reparer truget ved at 
placere stumperne, så de passer 
sammen.
Matematikfaglige emner:
•	 undersøge (og konstruere) 

enkle figurer i planen 

Mission 5: Brages 
Hegn (del 1) 
Opgave: Hjælp Brage med at lave 
sit hegn
Matematikfaglige emner:
•	 undersøge og konstruere enkle 

figurer i planen 
•	 spejle, dreje og parallelfor-

skyde, bl.a. i forbindelse med 
arbejdet med mønstre 

•	 arbejde med enkle eksempler 
på målestoksforhold og lige-
dannethed i forbindelse med 
tegning 

•	 undersøge metoder til bereg-
ning af omkreds, areal og rum-
fang i konkrete situationer  

Mission 6: Brages 
Hegn (del 2)  
Opgave: Mål Brages mark og 
hjælp Brage med at regne

Missioner og relation til-
fællesmål



Selve spillet er bygget 
op omkring pædagogiske 

overvejelser i forhold til differen-
tiering, både i forhold til mate-
riale/opgavetyper samt måder at 
inddrage spillet på i undervisnin-
gen. Da hovedprincippet for spillet 
er læring gennem leg, er der ud 
over de matematisk faglige pro-
blemstillinger også lagt stor vægt 
på underholdningsdelen.  

”Det mest iøjnefaldende kendetegn 
ved spil er, at de er motiverende. 
Eleverne oplever ofte, at det giver 
mening, når de bliver udfordret til 
at løse konflikter inden for de trygge 
rammer af et spilscenarie.”2

Motivation er altså 
et kendetegn ved spil, og 

netop motivation gennem leg er en 
af grundpræmisserne for Runerod. 

Pædagogiske overvejelser
Projektets overordnede mål er, at 
målgruppen gennem spil og leg 
tilegner sig faglige færdigheder og 
på den måde opnår succesoplevel-
ser i uddannelsesmæssig sammen-
hæng. Spillet har dermed både et 
inkluderende og et fagligt formål, 
og spilkonceptet er udformet med 
afsæt i såvel et pædagogisk som 
et fagligt sigte. Opbygningen af 
spillet forsøger at tilgodese elever-
nes arbejde med faglige problem-
stillinger, men også underviserens 
brug af de resultater, som eleven 
opnår i spillet.

Hensigten med selve 
spillet er, at de elever, som 

spiller, i høj grad hjælpes på vej 
ved hjælp af funktioner og virke-
midler i selve spillet: Gennem vi-
suelt orienterede præsentationer af 

faglige problemstillinger, opgaver 
med mulighed for interaktivitet, 
mulighed for oplæsning af  
missionsnoter, dialoger i spillet 
samt en hjælpefunktion. Der er 
med andre ord taget hensyn til 
forskellige læringspræferencer i 
spillet, og der bruges forskellige 
virkemidler til at illustrere og 
forklare de præsenterede problem-
stillinger.

Inddragelse af Ru-
nerod i matema-

tikundervisningen
Inddragelsen af Runerod i ma-
tematikundervisningen er i 
udgangspunktet tiltænkt en vis 
lærerstøtte. Det vil sige, at der skal 
være mulighed for eleverne til at 
få vejledning og hjælp fra en lærer 
undervejs i spilforløbet (primært 



i forhold til de matematiske pro-
blemstillinger og opgaver). 

Individuelle læ-
ringsforløb

Spillet kan spilles af en elev, som 
selvstændigt gennemfører spillet 
med mulighed for vejledning fra 
en lærer. Da spillet har et iboende 
didaktisk design, vil det hoved-
sageligt være i forbindelse med 
de matematiske problemstillin-
ger, læreren skal stå til rådighed. 
Derudover kan der være et behov 
for at støtte læse/skrivesvage elever 
i forhold til at forstå dialogen og 
missionsteksterne i spillet. Ved 
missionsteksterne er der på nu-

værende tidspunkt mulighed for 
oplæsning af tekst (på sigt vil der 
være mulighed for oplæsning af al 
tekst i spillet). Spillet kan bruges til 
at understøtte de elever, som har 
behov for at arbejde selvstændigt 
med det faglige indhold på en an-
derledes måde end fx ved tavleun-
dervisning eller et opgavehæfte.

Kollaborative læ-
ringsforløb

Eleverne kan i samarbejde spille 
spillet, og her kan læreren vælge at 
sætte eleverne sammen parvis eller 
i mindre grupper af tre. Det anbe-
fales, at der maximalt sidder tre og 
spiller spillet sammen, for at alle 

eleverne på den måde kan være 
aktivt deltagende i spilforløbet. 

Sammensætningen af grupper 
kan arrangeres på forskellig vis. 
Afhængigt af både matema-
tisk-faglige forudsætninger og 
mere generelle færdigheder som 
læsning og skrivning, kan eleverne 
sammensættes således, at de kan 
supplere hinanden i forhold til 
opgaveløsninger og progression i 
spillet. Her må den enkelte lærer 
vurdere, hvordan parrene eller evt. 
grupperne bedst sammensættes. 

Evaluering 
Afrapporteringsdelen i spillet 

er især tiltænkt som et evalue-
ringsredskab til læreren. Afrap-
porteringsdelen giver læreren 
mulighed for at trække data om 
elevernes spilprogression ud, og 
der er adgang til data om:
•	 Hvilke missioner, den enkelte 

elev har gennemført
•	 Missionernes faglige indhold
•	 Antal forsøg
•	 Ved missioner, hvor der indta-

stes data, som svar på spørgs-
mål, vil der være mulighed for 
at se de indtastede svar

Både elever og lærere har adgang 
til afrapportering. Eleven dog i en 

begrænset udgave med en oversigt 
over status på gennemførelse af 
missioner. Læreren har en mere 
detaljeret oversigt (se skærmbille-
det på næste side)
Læreren har på den måde mu-
lighed for at få et overblik over 
elevens progression i spillet, samt 
over hvor der evt. er vanskelighe-
der for eleven. Ved hver mission 
er det muligt at se, hvordan eleven 
har svaret på opgaver og udført 
missioner, både i forhold til kon-
krete svar og antal forsøg.  Lære-
ren får på denne måde et evalue-
ringsredskab samt procesredskab i 
afrapporteringsfunktionen. 

Brug af afrappor-
tering som et 

procesredskab
Afrapporteringsresultaterne giver 
læreren mulighed for at sætte 
andre læremidler i sammenhæng 
med Runerod. Viser det sig fx, at 
eleven har udfordringer i forhold 
til at udregne brøker, kan der fx 
trækkes andre undervisningsmate-
rialer ind til at understøtte elevens 
arbejde med brøker.  Spillerens 
præstation i forbindelse med de 
matematiske opgaver registreres 
også med direkte relation til det 
relevante trinmål og emne fra Runerod er mest målrettet drenge, men kan sagtens spilles af piger



fælles mål, således at læreren kan 
følge elevens faglige progression. 
Læreren får dermed mulighed for 
at tale med eleven om den faglige 
viden og færdigheder, der er opnå-
et i spillet og relatere denne til den 

undervisning, der foregår i klasse-
miljøet. På den måde kan Runerod 
og opgaverne, som der arbejdes 
med i spillet, sættes i relation til 
andet undervisningsmateriale og 
derved understøtte et samlet un-
dervisningsforløb. Derudover kan 
dette også være med til at transfor-
mere elevens faglige motivation fra 
spillet til klassemiljøet. 

Reaktioner fra pri-
mær målgruppe
Vi har testet Runerod løbende på 
en testgruppe indeholdende seks 
drenge, som kan karakteriseres 
som fagligt udfordrede i faget 

matematik. Fokus har været på 
deres tilgang til spillet, både set 
fra et teknisk og brugerorienteret 
perspektiv, men også i forhold 
til deres arbejde med det mate-
matisk-faglige indhold og deres 
generelle opfattelse af spillet. Over-
ordnet set er spillet blevet modta-
get rigtig godt af drengene. De har 
været engagerede og motiverede 
for at spille spillet. Der har været 
udfordringer i forbindelse med de 

matematisk-faglige opgaver, men 
en vigtig pointe er, at de generelt 

set er blevet ved med at forsøge 
at løse opgaver og ikke har mistet 

Udtalelser fra målgruppen
I det følgende er nogle anonymiserede kommentarer fra brugertestene, som 
kan give et indtryk af vores primære testgruppes reaktioner.

”Hey! Det kender jeg, det er skovlen fra Minecraft!” 

Projektgruppens kommentarer: Der relateres til sjove elementer fra andre 
spil, og der er på forhånd en referenceramme til computerspil generelt. 

”Kan man ikke også spille det derhjemme?”
 
Projektgruppens kommentarer: Der var en stor interesse i at have en version 
hjemme og en i skolen.

”Det er sjovere end sjovt” 

Projektgruppens kommentarer: Denne kommentar kræver vist ikke fortolk-
ning.

”Det er allerede fedt” 

Projektgruppens kommentarer: En umiddelbar kommentar fra en af del-
tagerne, som indikerer, at universet og grafikken i sig selv er en motiverende 
faktor. 

En af drengene siger til sin sidemand: ”Du er jo helt vildt klog – hvorfor er du 
ikke det i timerne?” 
 
Projektgruppens kommentarer: Den ene af drengene har lavet en forholdsvis 
kompleks udregning, som fører drengene videre i spillet. Drengens medspiller 
perspektiverer til undervisningen og konkluderer, at den pågældende dreng 
faktisk har løst en konkret matematisk-faglig opgave.



motivationen. 

indtryk af vores primære testgrup-
pes reaktioner.

Information om Runerod
Projektpartnere: Forlaget Matematik, Kanda Aps, @ventures og eVidenCenter, 
Det Nationale Videncenter for e-læring.

Dette er første version af Runerod, og denne version er gratis tilgængelig. I den 
gratis version er der dog ikke adgang til afrapporteringsdelen. 

Der forventes en udvidelse af spillet de kommende år med henblik at udvide 
opgavemængden, en højere grad af differentiering i opgavetyper og sværhedsgrad 
samt en multiplayer-funktion. Derudover vil der også etableres et værksted, som 
giver eleverne mulighed for at træne og oparbejde færdigheder og kompetencer 
inden for matematiske områder. 

Se den tekniske vejledning for systemkrav med mere
Se også Runerods hjemmeside: www.runerod.dk 

motivationen. På foregående side er 
nogle anonymiserede kommentarer 
fra brugertestene, som kan give et 

Noter: 
1. http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Fa-
elles-Maal-2009-Matematik/Trinmaal-for-faget-matematik-efter-6-klasse
2. Hanghøj, Thorkild: ”Spil i din undervisning”, Reflex, 2009.


