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INTRODUKTION
Denne manual er designet til brug i forbindelse med undervisningsspillene i Trunky-serien.  
Trunkys Uni-vers er primært udviklet til indskolingen. I denne manual findes den nødvendige 
information om, hvordan spillenes potentiale udnyttes bedst muligt i dansk-, engelsk- og 
matematikundervisningen i 0-3 klasse. Formålet med lærervejledningen er at assistere lær-
eren i at anvende spillene i klasselokalet.

Baseret på tidligere erfaring og adskillige prisvindende spil til børn og unge, kan Trunkys 
Univers gøre en forskel i forhold til elevernes motivation og læring. Trunky-spilserien benytter 
elementer fra spilmediet til at skabe et sjovt magisk børneunivers, med masser af læring.

Sådan bruger du Trunky-spillene i et klasselokale
Som forberedelse anbefaler vi, at læreren spiller spillene før brug, for at vurdere hvilke spil, 
der egner sig til klassens niveau, samt for bedre at kunne beslutte, hvor meget tid der skal 
sættes af til hvert spil. 

Introduktion af spillet for elever
Før eleverne begynder at spille spillet, anbefaler vi, at du som lærer får et overblik over det 
valgte spil. Vi anbefaler, at du forbereder en introduktion til spillet for eleverne. Hvis klassev-
ærelset er udstyret med et interaktivt whiteboard (fx et SmartBoard eller Prometheon) eller 
en projektor, kan du afspille en del af spillet, mens eleverne ser på.

Før spillet starter, skal det gøres klart for eleverne hvilke opgaver de forventes at fuldføre, 
under, såvel som, efter spillet.

• Læreren bør forberede eleverne ved at forklare hvad der kommer til at ske og hvorfor de 
skal spille spillene; for at have det sjovt og samtidig lære.

• Fortæl hvordan det kommer til at foregå (arbejde i grupper, skiftevis eller alene), samt 
hvordan man spiller de udvalgte spil. 

• Det er fordelagtigt, at læreren gør det klart, hvor længe eleverne skal spille.

Målgruppe
Spillet er designet til, og testet med, børn i indskolingen.
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UNDERVISNINGSELEMENTER

Trunkys Univers består af 6 spil. Hvert spil fokuserer på forskellige læringsområder. 

Spillene er designet som en pakkeløsning, dvs. at hvert spil indeholder en ny øvelse, som 
rammer bestemte faglige mål i indskolingen på en sjov og anderledes måde. Følgende 
områder dækkes:

Kognitive færdigheder

Hukommelses- og koncentrationsevne: Trænes gennem klassiske spilformater 
•	 Memory-spillet
•	 Puslespil 

Farve- og formgenkendelse: Trænes gennem klassiske øvelser 
•	 Fiskespil 
•	 Puslespil

Motoriske færdigheder 
•	 Alle spil

Faglige færdigheder 

Matematik
•	 Lære tallene fra 1-20  (Fiskespilllet)
•	 Lære plus og minus  (Dr. Oddball)
•	 Træne plus og minus (123-spilllet)

Dansk
•	 Lærer og øver alfabetet (Fiskespillet & ABC)
•	 Øver stavning af mest udbredte ord (ABC-spilllet)

Engelsk 
•	 Lærer og øver alfabetet (Fiskespillet & ABC)
•	 Lærer tallene (123 & Fiskespil)
•	 Øver stavning (ABC-spilllet)
•	 Udvider ordforråd (ABC-spilllet)

4

© seriousgames.net



Trunky & Friends I Spilmanual

GENNEMGANG AF SPILLENE

Her giver vi et overblik over hvert enkelt Trunky-spil, samt indblik i hvordan spillet fungerer, 
hvilke læringselementer der er afgørende, samt hvordan eleverne kommer til at have det 
sjovt, mens de spiller.

Vi giver også mulighed for at lege videre i universet efter spillet. Klasseundervisningen bliver 
en del af den  samme læreproces, som eleverne har befundet sig i under spillene. Hvert spil 
har forskellige elementer og her vil du være i stand til at bruge vores ideer, eller dine egne, 
og på den måde, forbedre læringselementerne.

Fiskespillet
Fang dem, mens du kan. I Trunkys Fiskespil skal eleverne fange fiskene når de åbner 
munden, ellers skræmmer de dem væk og skal forsøge igen. Spillet er designet til en enkelt 
eller to spillere samtidig, hvilket øger konkurrenceelementet. Spillet har forskellige spilvari-
anter som gør, at du både kan bruge det til bogstaver, tal og farver. Samtidig er det muligt 
at skifte sproget til engelsk, så du kan øve engelske bogstaver, farver og tal. 

Spilvarianter:
1. Vælg mellem dansk og engelsk
2. Bogstaver, STORE (ABC)
3. Bogstaver, små (abc)
4. Tal (1-20)

Mulighed for fortsat spil:
Fiskespillet er godt for de motoriske egenskaber og det kan derfor “kopieres” ind i andre spil.

Eleverne kan lave deres egen dam ved at ligge på gulvet. Sæt en stol i midten, den 
stol	tilhører	”fiskeren”	i	spillet.	

Eleverne	på	gulvet	har	et	skilt	på	maven	,	som	fiskeren	skal	få	sin	fiskestang	hen	til.	
Hvis	fiskeren	går	efter	det	forkerte,	ruller	”fiske-eleven”	om	på	maven	og	fiskeren	
bliver	så	nødt	til	at	prøve	igen	hos	en	anden	fisk.	
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ABC
Børnene navigerer Trunky gennem den magiske skov, mens de undgår forhindringer ved 
at hoppe fra side til side. Find de rigtige bogstaver til et ord og oplev Trunkys glæde. Spillet 
indeholder over 150 ord som anvendes ofte i det danske sprog og understøtter børns læsn-
ing, stavning og bogstavgenkendelse. Spillet kan skiftes til engelsk, så ovenstående også kan 
trænes på engelsk. 

Spilvarianter:
1. Vælg mellem dansk og engelsk
2. Bogstaver, STORE (ABC)
3. Bogstaver, små (abc)
4. Enstavelsesord
5. Tostavelsesord
6. En- og tostavelsesord

Muligheder for fortsat spil: 
I ABC spillet oplever eleven stavning. Spilmekanismen kan genskabes i klasseværelset ved at 
skabe “bogstavskoven” (hvor spillet foregår) med eleverne. 

Eleverne skal stå med bogstaver rundt omkring i lokalet (i bevægelse). En anden 
elev har så til opgave at gå rundt (oprette en sti), og indsamle de bogstaver, som er 
nødvendige for at danne et bestemt ord. På den måde bliver spillet legemliggjort 
på en interaktiv og ”levende” måde, uden for den digitale sfære. 

123
Børnene navigerer Trunky rundt i skoven for at finde de rigtige svar på regnestykker med plus 
og minus. Trunky bliver begejstret, når det lykkes og opfordrer dermed børn til at fortsætte 
rejsen. For at holde udfordringen ved lige, stiger sværhedsgraden gennem spillet.

Spilvarianter:
1. Vælg mellem dansk og engelsk
2. Tal (1-20)
3. Nemme regnestykker, (2+2)
4. Mellem regnestykker, (8+14)
5. Svære regnestykker, (19+19)

Muligheder for fortsat spil: 
I 123-spillet vil eleverne stifte bekendtskab med plus og minus. Spilmekanismen kan genska-
bes i klasseværelset ved at skabe “talskoven” (hvor spillet foregår) med eleverne.

Eleverne skal stå med tal rundt omkring i lokalet (i bevægelse). En anden elev har 
så til opgave at gå rundt (oprette en sti), og indsamle det korrekte tal, som hører til 
regnestykket som han/hun er blevet givet. På den måde bliver spillet legemliggjort 
på en interaktiv og ”levende” måde, uden for den digitale sfære. 
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Dr. Oddball
I dette regnespil skal eleverne hjælpe Dr. Oddball med regnegåder ved at lægge samme 
og trække fra på en sjov måde. I spillet skal du have bolde ned i de rigtige kasser ved at 
klippe (minus) og klistre (plus). Det introducerer talstørrelse på en visuelt appellerende måde, 
og introducerer plus og minus. De 60 forskellige niveauer varierer i sværhedsgrad, så selv de 
voksne kan blive udfordret til sidst. 

Spilvarianter:
•	 Vælg mellem dansk og engelsk
•	 Nem (1-9)
•	 Mellem (1-20)
•	 Svær (1-20)

Muligheder for fortsat spil: 
Spilmekanismerne I Dr. Oddball er simple at genskabe i papirform. Du kan lave en kube 
som har ti firkanter, derefter kan eleverne tilføje eller trække fra ved at klippe eller lime disse, 
direkte på boldene. Bolden kan f.eks. laves af: 

•	 Modellervoks
•	 Perler
•	 Bruge møbler som “brikker” / stable stole.

Memory
Trunky Memory Game er et vendespil med et undervisningstwist. Der er adskillige spil-
lemåder (billeder, ord og tal). Der er ydermere muligheden for at vælge hvilke spil, der skal 
dukke op, samt muligheden for at skabe dit eget indhold. Undervisere kan også vælge 
hvilke ord der skal dukke op undervejs i spillet ved at generere egne ordlister.

Spilvarianter:
Valg mellem dansk og engelsk

Bogstaver TAL
STORE og små bogstaver
abc : ABC
ABC : ABC
Bogstav : Ord
Ord : Ord
Ord : Billede

Tal : (1-10)
Tal : Tal
Tal : Romertal
Tal : Ord
Tal : Billede

Muligheder for fortsat spil: 
I memory-spillet oplever eleven klassiske huskeelementer. Disse elementer kan let kopieres til 
klasseundervisning ved at lave egne brikker. Gør dette ved at:

•	 Tegne et billede (kunne være et billede fra spillet)
•	 Gem billederne under f.eks. tæpper
•	 Alternativt kan hver elev få et billede og stille sig med ryggen til eleven som ”er 

den”, denne elev skal så huske, hvem der har hvilket billede.
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Puslespil
Eleverne kan vælge mellem 30 puslespil, alle med sjove figurer og søde animationer fra 
Trunkys magiske verden. Træner motorik, koncentration, orientering og genkendelse af 
former ved at lade eleverne interagere med puslespil af forskellige sammensætninger og 
sværhedsgrader.

Spilvarianter:
1. Vælg mellem dansk og englesk
2. 17	x	figurplaceringer	i	ét	billede
3. 14	x	én	figur,	med	flere	brikker

Muligheder for fortsat spil: 
I puslespillet oplever eleven klassiske puslespilselementer. Eleverne kan lave deres egne pu-
slespil før, såvel som, efter spillet.

•	 Tegn egne billeder (kan være de samme som i spillet)
•	 Lav collager
•	 Byg en skulptur

Ovenstående kan derefter klippes ud eller klippes ud, for på den måde at skabe et puslespil, 
som en anden elev kan samle.

8

© seriousgames.net



Trunky & Friends I Spilmanual

TEKNISK HJAELP
Virker spillene på både Mac og PC? 
Ja, de virker til både Mac og PC, samt alle browsere

Hvad er hardwarekrav?
•	 PC: 1 GHz CPU, 512 MB RAM, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7+8
•	 Mac: G4, 512 MB RAM, Mac OS X 10,3 eller nyere.
•	 Skærmopløsning: 1024x768 eller højere.

Behøver jeg at installere noget, før jeg spiller?
Den første gang du skal spille et af vores spil, skal du installere Unity3D. Din browser 
vil	sandsynligvis	tilbyde	at	hente	det	selv.	Ellers	kan	det	findes	gratis	her:	
http://unity3d.com/webplayer/ 

Hvad gør jeg hvis spillet ikke dur?
Det første du skal gøre er at sikre dig, at du har installeret Unity Web Player, genstart 
derefter	dit	spil.	Dernæst	skal	du	sikre	dig,	at	dine	grafikdrivere	er	fuldt	opdateret.	
Hvis det stadig ikke dur, så prøv at downloade det igen. 

Kan jeg få hjælp til brug af spillet?
Ja, du skal blot skrive en mail til support@seriousgames.net med dit spørgsmål.
Eller ring til os mandag til fredag mellem 9.00 og 15.00 på +45 4844 5192
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