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Hos Gravity Board Games har vi udviklet et unikt brætspil, 
Hungry Higgs, som via forskning har dokumenteret positiv 
effekt ved brug af spilbaseret læring i matematiktimerne. 

Et interventionsstudie fra AAU har vist, at brætspillet har 
potentiale til at øge børnenes motivation signifikant ved 
matematik, fordi spillet styrker elevernes følelse af mening 
med at lære matematik samtidig med at det mindsker deres 
amotivation.

Senest har det kinesiske undervisningsministerium officielt 
sat Hungry Higgs på deres værktøjsliste for matematik på 
hele landets mellemtrin.

Velkommen til Gravity Board Games
Det er alment kendt, at mange matematiklærere udfordres 
af, at en stor gruppe elever ikke er motiveret for at lære 
matematik, simpelthen fordi de ikke kan se hvad de skal 
bruge det til. 

Hos Gravity Board Games ønsker vi at bidrage til at påvirke 
børns livslange forhold til matematik og vi kan nu tilbyde 
jeres skole et både underholdende og oplysende tilbud som 
vi ved løfter stemningen i klasseværelset - hver gang.

Vi glæder os til at møde jer!

Ved sprøgsmål og booking af forløb kontakt:
Michael Brommann
E-mail: mb@gravityboardgames.com
Tlf. 12345678





Klassetrin: 5.-6. klasse

Indhold:
Vi medbringer spil og forløbet starter med et oplæg om 
matematik og læring. Vi vil fortælle eleverne om hvorfor 
matematik er vigtigt for dem, og hvordan spil og gaming 
kan styrke både deres måde at tænke på og deres forhold 
socialt til andre mennesker. 

Efterfølgende introduceres eleverne til spillet Hungry Higgs, 
som de derfra assisteres i at spille med hinanden med 
forståelsen for den matematik, som hjælper dem gennem 
spillet.

Forløbet starter og slutter med at eleverne svarer på et 
spørgeskema, som vil dokumentere elevernes forhold til 
matematik og gaming. Vi håber denne viden kan bringe 
jeres elever og matematiklærere tættere sammen.

Hungry Higgs
Varighed:  2 moduler af 1,5 timer

Sted:
Vi kommer til jer og dagen vil strække sig over ét formid-
dagsmodul og et eftermiddagsmodul, med max. 50 børn i 
hver. 

Pris: 3500 kr. eks moms

Skoler og institutioner kan tilkøbe spillet ”Hungry Higgs” til 295 kr. eks. 
moms



I forbindelse med vores deltagelse i GBL21 har vi udviklet 
en særudgave af vores HUngry Higgs med henblik på, at 
lærer og elever også efter vores besøg kan integrere spil i 
undervisningen. 

Her kan eleverne lære at designe sine egne spil ud fra 
et øvelseshæfte udarbejdet i samarbejde med Danmarks 
Matematiklærerforening og Forlaget Matematik.

Pris: 450 kr. pr. spil

www.gravityboardgames.com


