
 

Game design (ø spillet)  
 

Begyndelsen 

- Der kan max være 4 spillere. 
- 4 workers per spiller. 
- I slutningen af hver tur mister man 1 mad og 1 vand.  
- Alle spillere starter med 1 vand og 1 mad. 

Regler for at bevæge sig i spillet  

en gang pr tur vælger man et felt, som man sætter sin worker på (sin egen 
spillebrik).  

Jagt kort 

- Jagt decket består at 20 kort. 
- Jagt kort er en type kort der skal trækkes når man lander på et jagt felt (et felt 

med en klo på). 
- Disse kort har tekst med instruktioner som skal følges, uanset hvad. 
- Kortene har en positiv eller negativ effekt alt efter om du vinder kampen eller 

ej 
- Tallet ved siden af dyrets navn indikerer det minimum nummer man skal have 

for for at vinde over dyret. (man slår med 2 terninger). 

Crafting kort 

- Crafting kortene består af 10 forskellige kort. 
- Det er kort med tools på som kan give en fordele i spillet (fx. mere mad eller 

vand når man lander på et mad/vand felt eller fordel når man kæmper mod et 
dyr). 

- De koster hver nogle ressourcer, som er angivet på hvert kort. 
- Bue og pil - Når du har rullet kan du vælge at rulle en af dine terninger igen. 

(koster 2 træ) 
- Spyd - giver -2 til nummeret du skal slå i kamp (koster 2 træ) 
- Træspand - +1 vand når du får vand (koster 4 træ) 
- økse - du får +1 træ når du får træ (koster 2 træ) 
- for at vinde spillet skal man crafte 2 specifikke genstande (se punktet om 

hvordan man vinder spillet længere nede for en dybere forklaring). 

Felter på banen 

bogstaverne for enden af forklaringerne står for feltet de tilhører.  

 



 

- Vand felt: Du får 1 vand når du sætter en af dine brikker på et vand felt (billed 
af en dråbe) 

- Træ felt: Du får 1 træ når du sætter en af dine brikker på et træ felt (billed af 
træstammer) 

- Mad felt: Du får 1 mad når du sætter en af dine brikker på et mad felt (billed 
af en bøf) 

- Crafting felt: Et felt man skal vælge at lande på for at lave objekter (Minecraft 
crafting table) 

- Jagt felt: Jagt felterne er felter hvor hvis man lander på det skal man tage et 
jagt kort, hvor navnet på et dyr og et nummer ved siden af navnet indikerer 
det laveste nummer man skal slå for at dræbe dyret (man ruller 2 terninger, 
for at få nummeret). Der er altid fordele ved at dræbe et dyr og ulemper ved at 
blive slået ihjel af et dyr. (billedet af blodpletter med et klo mærke i) 

 

Spillets trin 

Disse trin beskriver en normal tur for en spiller.  

- Begyndertrin (du placerer en af dine brikker (worker)) 
- Handlingstrin (du gør det der står på det felt du har valgt at placere en af dine 

brikker på) 
- Hvis en spiller allerede har en brik på et felt kan du ikke sætte en af dine 

brikker på det samme felt.  
- Giv så turen videre til den næste spiller.  
- Når alle spillere har placeret alle de brikker de har tilgængelige, slutter runden 

og alle spillere tager deres brikker tilbage.  
- Efter alle brikker er blevet taget tilbage af spillerne, er det den der sidder til 

venstre for den der begyndte sidste runde der starter den nye runde. (spiller 
med uret)  

 

Hvordan man vinder 

Man vinder ved at crafte “Tømmerplanker”, som koster 10 træ og crafte “Sejl”, 
som koster 7 vand og 5 mad. Man er nødt til at have begge kort på samme 
tid, for at vinde spillet.  

 

 

 

 



 

Historien: 

Kom med og følg det næste afsnit af “Divaer på (indsæt cool ønavn her)”!  

DU kontrollerer én af divaerne og skal med din snilde og taktik hurtigst finde vejen til 
sejr!  

De 4 divaer spørger du? Det er selvfølgelig: Gustav Salinas, Amalie Szigethy, 
Sidney Lee og Linse Kessler!  

Vælg en diva og sæt spillet i gang!  
Den første diva til at bygge tømmerflåden vinder! 
Prisen for at vinde er 1.000.000.- danske kroner! (glem det).  
Husk på at der kun kan være 1 vinder, pas du hellere på øens mange forhindringer: 
faldende kokosnødder, andre divaers lange fingre eller vilde dyr som kan komme I 
vejen på din færd.  
HUSK at holde din diva I live igennem spillet med mad og drikke. Uden mad og 
drikke, duer helten ikke.  
Vil du gå efter at lave en økse, hugge træ hele dagen, jage efter øens mange dyr 
eller hente vand fra floderne, valget er dit!  
  
Stemning/Stil:  
Ubeboet ø, jungle, træ, vand, dyr, sten. Materialer der kan bruges til at lave handy 
objekter gennem spillet. Gakket stil I form af divaer, jokes omkring forskellige 
actionkort og handlinger.  
  
  
Spillets faser:  
  
Fase 1: Spillet starter da divaerne er landet på øen og sætter dagsordenen for hvilke 
ressourcer de vil lede efter. Forskellige områder på øen, indikerer hvilken ressource 
divaen kan opnå på dette felt.  
  
Fase 2: Divaerne kæmper mod tiden (hinandens tid) om at samle de nødvendige 
ressourcer for at vinde præmien og komme hjem. Forskellige kort og felter indikerer 
spillets gang alt efter spillerens valg.  
  
Fase 3: Én af divaerne køber komponenterne til tømmerflåden, og vinder præmien 
og dermed spillet.  
  
  
  
 
 
EVENT KORT: 

 



 

 
abe angreb 
Du løber ind i en gruppe aber og overfalder dem.  
Du får +1 af alle ressourcer.  
 
kokosnød kast  
Du tager en kokosnød fra en anden spiller og slår ham/hende i hovedet med den. 
Du vælger en spiller, den spiller får -1 vand og du får +1 mad. 
 
super fed mango 
Du finder en mango på størrelse med en kokosnød. 
Du får +3 mad. 
 
bål dans  
Du stjæler træ fra en anden spiller, og bruger det til at tænde et bål. 
Vælg en spiller den spiller får -2 træ. 
 
Wannabe skovhugger 
du tager en stilet og prøver at hugge træ med den. 
Rul en terning, Ruller du lige får du +3 træ  
 
 
Frugt rod 
Du fandt en bunke bananer, men gled i en bananskrald i dine høje hæle.  
Du får + 3 mad, men du bliver sprunget over på din næste tur.  
 
Stor myg (dyr) +6 
hvis du taber: -2 vand. 
hvis du vinder: +1 mad. 
 
1000, tusindben (dyr) +8 
hvis du taber: alle spillere får -1 vand. 
hvis du vinder: alle spillere får +2 mad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ITEMS (fra crafting) 
 
Fiskestang (item) 2 træ/1 mad 
 
Hver gang du får vand fra effekten af et Action kort, får du også 1 mad  
 
___________________________________________________________ 
 
Problemformulering: 
Problem: 
 
Hvordan laver vi et worker placement spil som er sjovt og som kan starte 
samtaler mellem mennesker?  
 
Vores problem er basalt set spørgsmålet, kan vi lave et spil der kan få folk til at 
interagerer med hinanden på en positiv måde lige som spillende, cards against 
humanity og munchkins.  
 
Hvis vi vil lave et worker placement spil der kan starte samtale ville det måske være 
godt ide at lave spillet med meget frihed i tegne, altså ment på den måde, at det at 
man placere en worker kan lede til en bestemt aktion, som senere kan give en fordel 
til spilleren der placerede workeren.  
 
En god mængde af forskellige typer af valg ville i dette tilfælde ikke skade, som for 
eksempel et meget basalt valg som at få en enkel resurse også et mere chance 
baseret valg som kunne give en fordel eller ulempe at efter et kast med en terninge 
eller et mønde kast. Den tilfældige chance for at vinde eller tabe ville give spilleren 
en sans af spænding, triumf eller nederlag, som kunne starte nogle sjove, 
interessante eller lærerige samtaler mellem spillerne.  
 
Det ville måske også være en ide, at lave målet i spillet til noget der tager tid, som 
spændingen over tid kan stige for spillerne. Det ville nok resultere at nogle spillere 
ville begynde at snakke om hvordan de kan rotte sig sammen mod den spiller der 
har føringen.  
 
(note: nævn forskellige typer kort senere) 
 
 
 
Hvad var svært? 

- Det var svært at blive enige om reglerne, designet og spilmekanikken. 
Det var besværligt at finde på en historie som passede til vores spil, og som 
kunne give mening. 

 



 

- Finde på gode designs, hvordan tingene skulle konstrueres og være sikker på 
at det ville passe ind i spillets miljø. 

 
 
 
Processen: 
Vi begyndte med at uddele opgaver til hvert medlem af gruppen. Det allerførste vi 
gjorde var at skrive vores første draft af reglerne til spillet samt den første version af 
spilleplade.  
 
I midten af spillets kreation lavede vi en type kort, som skulle drive konsekvenser og 
gevinst i spillet, men vi besluttede senere at splitte med i to kategorier som vi kaldte 
jagt kort og aktions kort, vi beslutede os også for at til føre en tredje kategori af kort, 
som vi kaldte crafting kort, som er objekter man kan få hvis man betaler med 
ressourcer. Crafting kort har nu en mere permanent fordel som ville øge chancen for 
at vinde spillet.  
 
Mod slutningen af tidspunktet beslutede vi os for at inkubere crafting som den 
spilmekanik der ville lede til at man vinder spillet, i stedet for blot at have det som en 
mulighed. Dette ledte til at vi lavede crafting pyramiden som ville vise hvad der var 
lettest og sværest at crafte. Man vinder nu spillet ved at have de to dyreste objekter 
hvilket føre til en tømmerflåde.  
 
 
 
 
 
Første forsøg på at lave spillet  
I den første version af vores spil lignede vores spillebræt lidt den slags bræt man 
bruger i et skakspil. spillet havde også en regel der sagde at man kun måtte rykke et 
felt per tur, hvilket puttede lidt for mange restriktioner på spillet.  
 
Andet forsøg på at lave spillet  
I den anden version droppede vi skak formatet, til fordel for en regel der ville lade 
spilleren sætte sin worker på en hvilken som helst plads. Vi spredte også pladserne 
lidt rundt omkring på papiret (spillebrættet) så det ville minde mindre om skak og 
mere om en ø.  
 
Når det kom til historien begyndte vi at lege med ideen om at det var øboere der 
skulle komme væk fra en ø hvis vulkan var ved at gå i udbrud.  
 
 
Det endelige forsøg på at lave spillet  

 



 

I den endelige version besluttede vi os for at blive ved vores ø tema, men vi tilførte et 
reality stjerne aspekt for at lave nye kort, hvilket ville lede til nogle interaktioner man 
let kan grine af. Vi gav også felterne andre former så de ville ligne en ø mere end 
den sidste version, vi lavede den ændring så spillet æstetisk set ville blive pænere. 
Vi lavede også en crafting pyramide til at give, spillerne et bedre overblik over 
hvordan man vinder spillet.  

 


