
 
 

 

 

 

Spillevejledning til Hands-on Game  

Antal spillere: Op til 8 hold med 4 spillere 

Spilletid: 35-50 minutter  

 

Formålet med spillet: Med Hands-on Game får spillerne et indblik i, hvor 

vigtig industrivirksomheder og deres faglærte medarbejdere er for vores 

samfund. Hands-on Game er en komprimeret udgave af virkeligheden. 

Formålet med spillet er at opbygge et samfund fra bunden. Spillerne skal 

bruge de rigtige medarbejderprofiler til at sikre, at der er vand, varme, 

hospitaler, infrastruktur m.m. i samfundet. 

 

Spillets dele:  

Spillekassen indeholder 8 holdmapper i 8 forskellige farver og borgmesterens 

tjekliste. Hver mappe indeholder:   

 1 x folder med beskrivelse af projekterne i byen  

 8 x profilkort 

 61 x projektkort 

 

Den digitale spilleplade:  

 Spillepladen er digital og hentes her: Hands-on Game spilleplade 

 Start med at indtaste hold og spilletid i venstre side og tryk ’Start’, når 

I er klar 

 

Gamemaster:  

 Sammensætter hold 

 Spiller borgmesteren i spillet 

https://hands-on.dk/static_files/HandsOn_Game/index.html


 
 

 

 

 Sætter projekterne i gang på den digitale spilleplade. Projekter 

igangsættes ved at trække holdfarven ned på det projekt, der skal 

igangsættes (”drag and drop” med musen) 

 

Gamemaster hjælper:  

 Spiller kommunaldirektør i spillet   

 Godkender eller afviser projekterne i byen 

 

Holdet:   

 Udpeger en projektleder, som har det overordnet ansvar for 

projekterne i byen  

 Udpeger en byggeansvarlig, som får projekterne godkendt hos 

kommunaldirektøren  

 Øvrige spillere er projektmedarbejdere  

  

Beskrivelse af byens projekter:  

 I folderen ”Projekter i byen” findes der en oversigt over:  

o byens projekter 

o hvilke profilkort projekterne kræver 

o hvor mange projekter der er brug for i byen  

 

Profilkort:  

 Hvert hold har 2 x 4 profilkort, der skal bruges til at bygge projekter 

med. I alt 4 kategorier:   

o IT og Medier x 2 

o Produktion og Service x 2 

o Salg og Service x 2 

o Økonomi og administration x 2 

 

Projektkort:  



 
 

 

 

 Projektkortene er delt op i niveau 1, 2 og 3 med hver sin farve.  

På projektkortene står der:  

o Hvor mange profilkort det enkelte projekt kræver 

o Hvor mange point projektet giver 

o Hvilke projekter der allerede skal være i byen for at kunne 

bygge projektet 

o Hvilket niveau projektet er på  

 

Borgmesterens tjekliste:  

 Kommunaldirektøren bruger tjeklisten til at sikre, at holdene har brugt 

de rigtige profilkort til projekterne 

 

Spilleregler:  

 Hvert hold bygger små og store projekter i byen med de rigtige 

profilkort inden for industrien  

 Byen er delt op i tre niveauer: 

o Niveau 1 er små projekter (giver færrest point) 

o Niveau 2 er mellemstore projekter 

o Niveau 3 er store projekter (giver flest point) 

 Alle starter på niveau 1 og bygger sig langsomt op til niveau 3 

 Der kan bygges flere projekter samtidig  

 Holdene kan bygge oven på de andres projekter og dermed hurtigere 

nå til niveau 2 og 3 

 Når et hold ønsker at bygge et projekt, skal kommunaldirektøren 

godkende eller afvise det – ved hjælp af tjeklisten 

 Borgmester sætter projektet i gang på den digitale spilleplade  

 Alle projekter tager 2 min. at bygge 

 Det hold der får flest point, har vundet spillet 

 

God fornøjelse. 


