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Spil Værdibingo
Brætspillet Værdibingo er en sjov og anderledes måde til at forstå 

værdierne i Jeres forening. Ved at se på andre virksomheders værdier 
bliver det nemmere at sætte ord på Jeres værdier, så de giver mening for 

andre. 

Et simpelt brætspil om værdier i organisationen 
Tidsforbrug: 30 minutter 

Formål 

• spillet tager udgangspunkt i en række forskellige virksomheders værdier, og ved at holde spejlet op
for andre, er det nemmere at diskutere ens egne værdier. Er vores forenings værdier så tydelige – for
os selv og for andre?

• med en stærk viden om Jeres forenings værdier, står I godt til at fortælle om Jeres forening til nye
forældre, lokalpolitikere og andre, der gerne vil vide, hvad der er unikt ved Jeres forening.

Vejledning 

Virksomhedernes værdier fylder bingopladerne, der fordeles mellem deltagerne. Der vælges en bingovært, som 
trækker værdibrikkerne og råber virksomhedernes værdier op. Deltagerne byder ind, hvis de tror, at det er deres 
virksomhed, som ”ejer” ordet, og bingværten be- eller afkræfter fra sin tjekliste, om det er rigtigt/ forkert. Når 
alle værdierne er fordelt (eller en række eller den der først får en fyldt plade), så tag en fælles snak om 
oplevelsen og omkring vigtigheden af at få sat ord på ens værdier, så de giver mening. I kan overveje at bruge 
brætspillet som en opstart til en elevatortale om foreningens værdier. 

1. Fordel bingoplader

2. Bingovært råber værdiord op

3. Deltagerne byder ind, hvis de tror, at det er deres virksomhed som ejer ordet, og bingoværten af- eller
bekræfter

4. Når spillet er færdigt, er der fælles snak om oplevelsen og omkring vigtigheden af at få sat ord på ens
værdier, så man bedre kan forklare dem for andre.

Du kan ofte finde Jeres værdier i landsorganisationens beskrivelse af formål. 

Materialer 

• Bingoplader (doc)

• Værdibrikker (doc)
Værdier fra virksomhederne som bingobrikker

• Værdier til opråb (doc)
Tjek liste til bingoværten med virksomhedernes værdier

http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/kommunikation_elevatortale.pdf
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/bingoplader_vaerdier.docx
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/brikker_vaerdier.doc
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/opraab_vaerdier.doc

