Hvordan kan I forberede jer pa,
at eleverne skal lave en film om pengespil?

ODDS

Pengespil

Poker

ONLINESPIL

BINGO

Satse

Skrabelod

Terningespil

CASINO

Strategi

Ludomani

Spilleautomater Kortspil

g
n
i
l
b
Gam Risiko
Poker

Held Indsatser
GEVINST

AFHAENGIGHED

PENGE

CHANCE Spil
Tabe

lAErevejledning

Hvordan kan I forberede jer pa,
at eleverne skal lave en film om pengespil?
Spil har altid været en underholdende og vigtig del af
enhver kultur. Men spil kan føre til afhængighed, og
det kan få store personlige og sociale konsekvenser
for den enkelte og for hans eller hendes familie og
venner.
Allorfik – Videnscenter om Afhængighed arrangerer
en konkurrence målrettet folkeskoler, efterskoler og
gymnasier. Konkurrencen handler om pengespil og
skal forebygge, at eleverne får problemer med spil,
ved at skærpe elevernes opmærksomhed på, at spil
kan føre til afhængighed.
I denne kategori af konkurrencen er opgaven, at
eleverne skal lave en film om pengespil, og nedenstående oplæg kan hjælpe jer til at præsentere emnet
pengespil på en meningsfuld måde. Oplægget viser,
hvordan I kan forberede, planlægge og gennemføre
processen i praksis.

Hvordan kan I forberede jer pa, at eleverne skal lave en film om pengespil?
Vi har lavet et oplæg til eleverne, der viser forslag til
hvad en film om pengespil kan omhandle. Eleverne
kan bruge elevoplægget til at drøfte, hvad deres film
skal indeholde.

4. Udlever elevoplægget til eleverne og fortæl dem
om kravene til filmene.

5. Hver gruppe skal nu lave en brainstorm med fokus
på temaet pengespil. Brainstormen kan være med til
at give eleverne gode idéer til filmens indhold. Det
anbefales, at der bruges 30-45 min. på gruppearbejdet.

6. Hver gruppe vælger en repræsentant, som skal
fremlægge gruppens drøftelser for klassen. På den
måde kan grupperne inspirere hinanden og få indblik i
de andre gruppers drøftelser.

7. Gruppeoplæggene bør afsluttes med en fælles
opsamling. Herefter skal I som lærere give bolden
videre til eleverne, der nu skal udarbejde film.

8. Det kan være en god idé, at I som lærere evaluerer
elevernes film, inden de sendes.

Krav til produktet
•

Filmens fokus skal være pengespil.

•

Eleverne vælger selv filmens indhold, men temaet
skal være pengespil. Begrebet pengespil kan have
mange forskellige betydninger, og eleverne kan
have forskellige erfaringer, holdninger og oplevelser i forbindelse pengespil.

•

Fortæl eleverne, at filmen må vare mellem 3-5
minutter, og at de ikke må filme personer, som
ikke har sagt ja til at deltage i filmen.

Fremgangsmade
Nedenfor gives der et bud på, hvordan I kan introducere emnet pengespil og film:

1. For at skabe engagement og forforståelse for
emnet pengespil, er det en god idé at starte med en
introduktion til emnet. I kan eksempelvis vise en af
filmene på www.allorfik.gl
Introducer eleverne til begreberne gaming og gambling. Gaming handler om spil, hvor der ikke spilles
om en økonomisk gevinst. Gambling drejer sig om
pengespil, hvor der væddes eller satses om penge.
Læs mere i folderen ”Gaming og gambling” på
www.allorfik.gl

2. Fortæl eleverne, at de har mulighed for at vinde
konkurrencen for bedste film om pengespil. Præmien
går til hele klassen.

3. Efter introduktionen til pengespil er det tid til, at
eleverne skal lave deres egen film. Fordel eleverne i
grupper med maksimalt 4-5 elever i hver gruppe.

Nar eleverne er faerdige med produktet
•
•
•

Navn, skole og klasse skal fremgå af produktet,
som sendes til allorfik@allorfik.gl
Produktet skal senest være Allorfik i hænde d. 6.
april 2018
Da film ofte er store filer, anbefaler vi at I sender
jeres film via We Transfer eller lignende. We
Transfer er en gratis tjeneste på nettet, som findes her: www.wetransfer.com

Alle indsendte materialer bliver som udgangspunkt
vist på Ludomanikonferencen 2018. Hvis I ikke ønsker
materialet vist, skal I huske at skrive det til os. Vær
også opmærksom på, at materialer, der ikke opfylder
de opstillede kriterier ikke kan vises.
Rigtig god fornøjelse!

