
LÆRERVEJLEDNING
Om spillet
Den Store Værdidyst er et spilforløb 
til erhvervs- og produktionsskoler 
om arbejdsmiljø og værdier. Eleverne 
spiller restaurantejere, der skal lave 
den bedste restaurant. Det foregår 
både i klassen og ved skærmen og 
strækker sig over tre dobbeltlektion-
er. 

I spillet skal eleverne arbejde sam-
men i grupper. Undervejs skal de 
blandt andet vælge arbejdsplads-
værdier, planlægge en fest og for-
holde sig til kundedilemmaer. Du 
belønner gruppernes arbejde med 
ressourcer, som de skal bruge i et 
afsluttende spil til at kæmpe om at få 
den bedste restaurant. 

Praktisk
Spilforløbet afvikles dels på en 
lærerskærm (som vises på projek-
tor), dels på elevernes skærme. Du 
kan gennemse hele forløbet, før du 
starter et spil. Når du gennemser, 
kan du bruge pilen i nederste højre 

hjørne eller menuen til venstre. Har 
du brug for hjælp, så tryk på det gule 
hjælp-ikon øverst til højre. 

Eleverne skal arbejde sammen i grup-
per. Start med at danne dem, før du 
sætter spillet i gang.  

Når du trykker “Spil” på hovedskær-
men, starter du et nyt spil. Herefter 
kan grupperne logge på ved at gå til 
den viste side og indtaste kodeordet. 
Her skal de vælge, hvilken gruppe de 
er. Hver gruppe behøver kun en com-
puter. Bliver de logget ud undervejs, 
kan de se det aktuelle kodeord på 
din skærm. 

Herfra skal du navigere ved hjælp af 
den gule pil i nederste højre hjørne. 
Så tager spillet dig igennem de 
forskellige skridt ét ad gangen. 

Du kan oprette og slette forløb samt 
administrere din brugerkonto ved 
hjælp af tandhjulet øverst til højre. 



Indhold
Den Store Værdidyst består af tre 
kapitler. Du behøver ikke spille alle 
kapitler, men bemærk, at hvert ka-
pitel bygger videre på aktiviteter og 
læring fra de foregående. Hvert kap-
itel afsluttes med spillet “Restaurant-
en”, hvor grupperne kæmper om at 
få restauranten med det bedste ar-
bejdsmiljø, bedste ry, bedste køkken 
og så videre. 

Første kapitel handler om værdier, 
og hvad man synes er vigtigst på en 
arbejdsplads. Til dette kapitel skal du 
printe et sæt værdikort til alle grup-
perne. Du finder dem under menu-
punktet “Ressourcer”. 

Andet kapitel handler om det inklu-
derende arbejdsmiljø. Eleverne skal 
se en kort film og læse en tekst om 
emnet, og bagefter skal de lave et 
indslag til firmafesten. Her skal fokus 
være på, hvordan man sikrer, at in-
gen bliver holdt udenfor. 

Tredje kapitel sætter fokus på de 
seksuelle rettigheder. De skal blandt 
andet bruges som reference, når 
grupperne skal tage stilling til de 
problemer, der kan opstå på restau-
ranten. 


