
  

 

      
Dette elev arbejdshæfte tilhører: 

RESUME 
”Dette arbejdshæfte skal hjælpe 

og vejlede dig som elev i dit 

arbejde med spillet ”Hotel- og 

Bed & Breakfastejer – hvad nu?”. 

Du skal sammen med din 

gruppe, drive et hotel eller Bed & 

Breakfast og derigennem tjene 

flest mulige penge – og dermed 

vinde spillet.” 
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v/ KreaEdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu? 



Elevarbejdshæfte til ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?”   
 

1 
Forfatter: Hans-Chr. Keller v/KreaEdu      

 

 

Indhold 
Spillets historie .............................................................................................................................................. 3 

Idé – banken .................................................................................................................................................. 3 

Opstart .......................................................................................................................................................... 4 

Opgave 1 – mine styrker ........................................................................................................................... 4 

Opgave 2 – Mine forventninger ................................................................................................................ 6 

Opgave 3 – at komme godt fra start ......................................................................................................... 6 

Opgave 4 – at være kreative sammen ...................................................................................................... 7 

Læringsmål for spillet ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?” ............................................................. 8 

Opgave 5 – gode råd til mig selv ............................................................................................................... 9 

Opgave 6 – min prioritering af læringsmålene ......................................................................................... 9 

Læringsbarometer for Opstart og Læringsmål… ........................................................................................ 10 

Spillets hoteller og Bed & Breakfast ............................................................................................................ 11 

Karl og Annes Bed & Breakfast ................................................................................................................ 11 

Bed & Breakfast ”Den hyggelige overnatning” ....................................................................................... 11 

Hannes Hotel ........................................................................................................................................... 12 

Hotellet ”Ved vejsiden” ........................................................................................................................... 13 

Spillerunde 1 – 3 svarende til perioden februar til april år 1 ...................................................................... 14 

Opsamling på spillerunde 1 – 3 ............................................................................................................... 15 

Læringsbarometer til spillerunde 1 – 3 ....................................................................................................... 16 

Opgave 7 – markedsføring af jeres hotel eller Bed & Breakfast ............................................................. 17 

Spillerunde 4 – 7 svarende til perioden maj til august år 1 ........................................................................ 18 

Opsamling på runde 4 – 7 ....................................................................................................................... 18 

Læringsbarometer til spillerunde 4 – 7 ................................................................................................... 19 

Forbedringskatalog...................................................................................................................................... 20 

Spillerunde 8 – 10 svarende til perioden september til november år 1 ..................................................... 21 

Målestoksforhold .................................................................................................................................... 21 

Opgave 8 – Tegn et hotelværelse med badeværelse i målestoksforholdet 1 : 60.................................. 21 

Opgave 9 – forbedring af bygninger eller inventar på jeres hotel eller B&B .......................................... 22 

Opsamling på runde 8 – 10 ..................................................................................................................... 22 

Læringsbarometer til spillerunde 8 – 10 ................................................................................................. 23 

Spillerunde 11 – 14 svarende til perioden december til marts år 2 ............................................................ 24 

Opgave 10 – 2. forbedring af bygning eller inventar .............................................................................. 24 

Opgave 11 – reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast .................................................................... 25 



Elevarbejdshæfte til ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?”   
 

2 
Forfatter: Hans-Chr. Keller v/KreaEdu      

Opsamling på runde 11 – 14 ................................................................................................................... 25 

Læringsbarometer for spillerunde 11 – 14 ............................................................................................. 26 

Spillerunde 15 – 18 svarende til perioden april til juli i år 2 ....................................................................... 27 

Opgave 12 – 3. forbedring af jeres hotel eller Bed & Breakfast ............................................................. 27 

Opgave 13 – reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast .................................................................... 27 

Opsamling på runde 15 – 18 ................................................................................................................... 28 

Læringsbarometer for spillerunde 15 – 18 ............................................................................................. 29 

Evaluering .................................................................................................................................................... 30 

Læringsbarometer for hele undervisningsforløbet ................................................................................. 31 

 

 

  



Elevarbejdshæfte til ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?”   
 

3 
Forfatter: Hans-Chr. Keller v/KreaEdu      

Spillets historie 
Vi er i en lille by ved Jyllands vestkyst, og i byen har man fire muligheder for overnatning Karl & 

Annes B&B, B&B ”Den hyggelige overnatning”, Hannes Hotel og Hotellet ved vejsiden. Den 

økonomiske krise har været hård ved byens Bed & Breakfast og hoteller, og derfor har deres 

indtjening ikke været særlig høj. Da de ikke har tjent så meget, har der heller ikke været penge til 

at vedligeholde eller videreudvikle. Det har betydet at bygningerne og inventaret ser slidte ud, 

og trænger rigtig meget til en renovering. 

Byen ligger ca. 5 km. fra havet, og vil gerne udnytte dette til at tiltrække flere af de turister, som 

begynder at komme til egnen igen. Der ligger en by ca. 60 km. væk, og her oplever de at der 

kommer flere overnattende turister end før pga. overnatningsstederne har moderniseret deres 

værelser og man nu udbyder oplevelser. Landsbylauget har sammen med ejerne besluttet, at de 

vil udvikle deres by så den igen bliver attraktivt for turisterne i området. Jeres opgave er, at få 

bragt de fire overnatningssteder tilbage til den flotte stand de havde før.  

Idé – banken  
Her kan du skrive alle de idéer, du kommer i tanke om undervejs i projektet. Så kan du altid 

vende tilbage til dem senere i forløbet. 
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Opstart  

Opgave 1 – mine styrker 
Denne øvelse går ud på, at du skal tænke over hvad du selv syntes du er god til og hvilke 

kompetencer du har. Du skal også overveje hvad du har svært ved, og om der er nogle helt 

specifikke udfordringer. 

Til at hjælpe dig med disse ting, er der disse fire spørgsmål som du skal svare på; 

1. Hvad syntes du, du har nemt ved i gruppearbejde eller generelt? 

a. Fx at finde viden, lave flotte præsentationer, finde idéer og løsninger, være 

”leder” i gruppen, løse konflikter eller IT og teknik. Skriv dit svar i boksen nedenfor 

b.  
2. Hvad syntes du, der kan være svært i et gruppearbejde 

a. Fx at koncentrere sig, at komme i gang eller hvis alle ikke bidrager. Skriv dit svar i 

boksen nedenfor 

b.  
3. Hvad kunne du måske få brug for af hjælp til, fra de andre i din gruppe? Skriv dit svar i 

boksen nedenfor 

a.  
 

4. Du skal du beskrive hvor meget energi du forestiller dig, at du vil bruge i arbejdet med 

spillet ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?” (1 svarer til jeg skal tvinges i gang og 

10 svarer til jeg vil gøre alt for at det bliver en god oplevelse. Marker din mængde af 

energi i nedenstående tabel 

a.  
 

5. Skriv dit navn øverst i højre hjørne, og klip siden ud. Når du har klippet den ud, skal du 

aflevere den til din lærer – for han skal bl.a. bruge den til, at danne sig et overblik over 

hvilke styrker og udfordringer der er i grupperne. 

 

Godt arbejdet  
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Opgave 2 – Mine forventninger 
Udfyld de tomme pladser, og hvis du kommer i tanke om mere så skriv det bare på. 

 

Jeg forventer, at det bliver _____________________________________ at arbejde  

 

med projektet, fordi _________________________________________________ . 

 

Jeg glæder mig til at __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________. 

 

Men jeg er nervøs for at _______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________. 

 

Opgave 3 – at komme godt fra start 
Skriv alle de tanker og idéer ned, du får, når du tænker på hoteller og Bed & Breakfast: 

 

 

 

Hvad ved du om hoteller og Bed & Breakfast? 

 

 

 

Nævn nogle problemstillinger, der har med hoteller og Bed & Breakfast at gøre; 

 

 

 

Hvad skal et godt hotel eller Bed & Breakfast have?  
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Opgave 4 – at være kreative sammen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af gruppens arbejde 

1. Hvor godt løste vi som gruppe opgaven? 

2. Hvordan brugte vi de styrker, som var i gruppen? 

3. Hvordan kan vi bruge denne øvelse når vi skal arbejde med spillet ”Hotel- og Bed & 

Breakfastejer – hvad nu?” 

 

 

 

 

 

 

Opgaven går ud på at I som gruppe skal 

bygge så højt et tårn som muligt på 25 

minutter. Til rådighed har I:  

1 blok med post-it og en rulle tape. 

Krav til tårnet;  

Det skal kunne stå selvstændigt i mindst 20 

sek., være så højt som muligt og kunne 

bære 1 pakke med 6 blyanter. 
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Læringsmål for spillet ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?” 
Her er de 8 læringsmål som du skal arbejde med i spillet; 

1. Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 

Breakfastejer. 

2. Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & 

Breakfast. 

3. Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

4. Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl. 

5. Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen 

er ny. 

6. Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

7. Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i 

virkeligheden 

8. Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

 

Skriv de 8 læringsmål herunder i prioriteret rækkefølge - start med dem, du synes, er de 

vigtigste: 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  
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Opgave 5 – gode råd til mig selv 
Det kan godt være svært at svare på, så derfor hjælpes du vej af disse spørgsmål/sætninger; 

”Hvad kan jeg gøre, når det hele virker uoverskueligt?” 

 

”Hvad kan jeg sige til mig selv for, at komme videre når jeg har allermest lyst til at give op?” 

 

”Det er godt at huske, at…” (gør selv sætningen færdig) 

 

”Hvordan kan min gruppe hjælpe mig, hvis jeg får brug for det?” 

 

Opgave 6 – min prioritering af læringsmålene 
Find 3 læringsmål, som du gerne vil have særligt fokus på i spillet. To af målene skal du udvælge 

fra de 8 læringsmål på side 7, og det sidste skal du selv finde på. Det kunne fx være at lade dig 

inspirere af, hvad du tror, der kan blive særligt svært for dig i processen - og beslutte dig for at 

øve dig særligt meget på dette. 

a) . 

 

b) . 

 

 

c) . 
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Læringsbarometer for Opstart og Læringsmål… 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i punkt 3 og 4? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 
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Spillets hoteller og Bed & Breakfast 
Start med at markere det hotel eller Bed & Breakfast, som du skal arbejde med i spillet. 

Karl og Annes Bed & Breakfast 
Bygget i 1967 og opvarmes med oliefyr. De har fem 

værelser, og kan maksimalt have 10 gæster boende. Samlet 

areal på huset er 232 m2. 

Huset ligger, så der er 

udsigt ud over marker 

og eng. 1. sal er uudnyttet, og har en størrelse på 50 m2. 

Bygningernes og inventarets tilstand på Karl og Annes Bed 

& Breakfast, vurderes til en 4´er hvor 1 er det bedste. Fx er vinduerne og taget i dårlig stand, og 

der er heller ikke nogen isolering i ydervæggene.  

Lønudgifter til personale: Karl og Anne har begge arbejde ved siden af, så derfor er udgiften 0 kr. 

For at forbedre tilstanden, og dermed øge indtjeningen, er det derfor nødvendig at lave nogle 

forbedrings tiltag.  

 

Bed & Breakfast ”Den hyggelige overnatning” 
Bygget i 1962 og opvarmes med naturgas. De har 

seks dobbelt værelser med maksimalt plads til 12 

personer, og et anneks med plads til fire personer. 

Der er håndvask på dobbeltværelserne og fælles 

bad.  

Huset har et samlet areal på 

344 m2. 

Det ligger i kanten af en skov, og ejerne har en 10 personers minibus – som 

kan bruges til udflugter med deres gæster. 

Lønudgifter til personale: Ejeren arbejder 100% med sin Bed & Breakfast, så lønudgiften udgår kr. 

25.000 pr. mdr. 
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Bygningernes tilstand på Bed & Breakfast ”Den hyggelige overnatning” vurderes til en 3´er hvor 1 

er det bedste, og inventarets tilstand vurderes til en 4´er. Fx er vinduerne og taget i dårlig stand, 

og der er ikke nogen isolering i ydervæggene.  

For at forbedre tilstanden, og dermed øge indtjeningen, skal der laves forskellige 

forbedringstiltag. Fx at etablere badeværelse på alle dobbeltværelserne. 

Hannes Hotel 
Bygget i 1970, men har i 2000 fået renoveret ydermuren med facadeisolering som er pudset og 

malet hvid. Hotellet opvarmes med naturgas, og har et samlet areal på 445 m2.  

Hotellet har maksimalt plads til 24 gæster – fordelt på følgende værelsestyper; 

- 2 dobbeltværelser som er lidt større, og med lidt højere standard. 

- 4 dobbeltværelser med mulighed for en ekstra opredning 

- 3 standard dobbeltværelser 

- 2 enkeltværelser 

Hotellets ejer har mulighed for at renovere og udnytte 90 m2 på 1. sal og 

det vil give plads til yderligere 10 gæster.  

Lønudgifter til personale: Hanne arbejder kun i sit hotel, og derfor er 

lønudgiften kr. 25.000 pr. mdr. 

Hotellets tilstand vurderes til en 3´er hvor 1 er det bedste, og inventarets tilstand vurderes til en 

4´er, for som I kan se på billedet til højre så er det slidt og skal skiftes.  

Da hotellets facade blev renoveret tilbage i 2008, var der kun råd til at skifte 1/3 af de gamle 

vinduerne ud med energibesparende vinduer. Det betyder at der i dag bruges mange penge på 

at opvarme hotellet. For at forbedre tilstanden, og dermed øge indtjeningen, skal der laves nogle 

forbedringstiltag. Det kunne fx være at udskifte de sidste vinduer, efterisolere på loftet, 

modernisere værelserne og skifte toiletterne ud så de bliver vandbesparende.  
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Hotellet ”Ved vejsiden” 
Hotellet er bygget i 1974, men har i 1994 fået pudset facaden og 

skiftet oliefyret ud med naturgas – for at spare lidt på 

varmeudgifterne. Men pga. de stigende oliepriser er 

varmeudgifterne steget helt vildt. 

Hotellets samlede areal er på 430 m2, fordelt på 200 m2 i 

stueetagen, 200 m2 på første sal og 30 m2 loftsrum – som står 

tomt. 

Hotellet har maksimalt plads til 21 gæster fordelt på; 

- 3 værelser med plads til 3 personer 

- 5 dobbeltværelser  

- 2 enkeltværelser. 

3-personers værelserne og dobbelt værelserne har alle eget bad m. WC, og enkeltværelserne har 

kun WC m. håndvask. 

Lønudgifter til personale:  

I hotellets restaurant kan man nyde morgenmaden, som er inkluderet i prisen.   

Taget er det oprindelige tegltag fra 1974, og begynder at vise tegn på slitage – men en 

byggerådgiver har undersøgt taget, og vurderet at det holder mindst 15 år endnu. Hotellet ligger 

så dets have vender mod syd, og indgangen ligger mod nord.  

Bygningernes tilstand vurderes til en 3´er hvor 1 er det bedste, og kunne godt trænge til nye 

vinduer. Inventarets tilstand vurderes til en 4´er da det er slidt og skal skiftes – se billederne 

nedenfor. 
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Spillerunde 1 – 3 svarende til perioden februar til april år 1 
I fremstille et regneark som vist nedenfor, og det skal bruges til at holde overblik over udgifterne 

til de forbedringer I laver koster, hvad I har af udgifter af løn og hvor mange gæster I har til at 

overnatte. I regnearket skal I kunne se betydning det har for jeres overskud, når udgifterne 

trækkes fra indtægterne. Hver runde i jeres regneark svarer til en kalendermåned, og der er 18 runder i 

spillet som er delt op i fire heats. Når I skal lave et regnskab i et regneark, så er det sommetider 

nødvendigt at tallet i en bestemt celle flere gange. For at sikre jer, at I altid bruger den rigtige celle kan 

man låse som i eksemplet nedenfor. Her findes resultatet i celle L2 ved at skrive formlen =K2*$Q$4, og 

du kan nu kopiere formlen til L5. Når du stiller musen over cellen vil der stå =K5*$Q$4 i formelfeltet her. 

 

Hvis det virker uoverskueligt for jer at fremstille det regneark som I skal bruge til at holde styr på 

jeres økonomi. Så findes der i nedenstående links færdige regne ark, som kan bruges til at holde 

styr på regnskaberne i; 

 Regnearket til Karl og Annes Bed & Breakfast findes  her 

o Hvis der arbejdes med IPad, så scan denne QR-kode   

 Regnearket til Bed & Breakfast ”Den hyggelige overnatning” findes her 

o Hvis der arbejdes med iPad, så scan denne QR-kode   

 Regnearket til Hannes Hotel findes her 

o Hvis der arbejdes med iPad, så scan denne QR-kode   

 Regnearket til Hotellet ”Ved vejsiden” findes her 

o Hvis der arbejdes med iPad, så scan denne QR-kode   

https://www.dropbox.com/s/bw7twsxnixmtsak/Karl%20%26%20Anne.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2dxvxki2ryl0jvd/Den%20hyggelige%20overnatning.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ilyijz411dkgus/Hannes%20Hotel.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdvojypcz2fplsp/Hotellet%20Ved%20Vejsiden.xlsx?dl=0


Elevarbejdshæfte til ”Hotel- og Bed & Breakfastejer – hvad nu?”   
 

15 
Forfatter: Hans-Chr. Keller v/KreaEdu      

 

Opsamling på spillerunde 1 – 3 
 

Gruppen Udfyld her; 

Hvad har virket rigtig godt i denne runde?  

Hvilke fejl har I lavet i denne runde?  

Er der noget som I skal være ekstra 
opmærksom på i næste runde? 

 

Hvordan udnyttede I gruppens styrker?  

Dig selv  

Hvad var din bedste oplevelse i denne runde  

Var der noget, som var svært i denne runde? 
Hvad gjorde du for, at komme videre? 
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Læringsbarometer til spillerunde 1 – 3 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i denne spillerunde? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Har du arbejdet med dine tre udvalgte mål? Hvornår/hvordan? 
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Opgave 7 – markedsføring af jeres hotel eller Bed & Breakfast 
Reklamen ”Colour like no other” fra SONY handler som mange andre reklamer ikke om 

mennesker, men om kvaliteten i produktet.  

Se reklamefilmen her https://youtu.be/2l_4SOEVraU  

Et andet eksempel er reklamen fra Evian https://youtu.be/CE1YkmG1K24   

Når man laver en reklame, så følger 9 ud af 10 en bestemt mønster. Dette mønster kalder man 

også for AIDA-modellen. AIDA står for Attention = opmærksomhed, Interest = interesse, Desire = 

ønske og Action = handling.  

Attention – reklamens første er at fange vores 

opmærksomhed. Hvad er det første jeg får øje på når jeg ser 

reklamen?  

Interest – det er ikke nok at blive opmærksom. Hvad gør 

reklamen for at få os til, at se på reklamen i længere tid? 

Desire – når interessen er skabt, skal følelserne påvirkes så vi 

får et ønske om at eje eller nyde ydelsen som produktet sælge 

fx en overnatning på jeres hotel eller Bed & Breakfast. 

Action – reklamen får os til at gøre noget fx at booke et 

værelse. 

Lav eller tegn jeres reklame her 

 

VIGTIGT – den bedste reklame vinder nogle fordele i næste spillerunde. 

https://youtu.be/2l_4SOEVraU
https://youtu.be/CE1YkmG1K24
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Spillerunde 4 – 7 svarende til perioden maj til august år 1 
Efter denne spillerunde skal I vælge en forbedring til jeres hotel eller Bed & Breakfast – så 

hvilken forbedring tror du bedst kan betale sig? Skriv dit gæt i kassen nedenfor 

 

 

 

 

Opsamling på runde 4 – 7  
 

Gruppen Udfyld her; 

Hvad har virket rigtig godt i denne runde?  

Hvilke fejl har I lavet i denne runde?  

Er der noget som I skal være ekstra 
opmærksom på i næste runde? 

 

Hvordan udnyttede I gruppens styrker?  

Dig selv  

Hvad var din bedste oplevelse i denne runde  

Var der noget, som var svært i denne runde? 
Hvad gjorde du for, at komme videre? 
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Læringsbarometer til spillerunde 4 – 7  
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i denne spillerunde? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Har du arbejdet med dine tre udvalgte mål? Hvornår/hvordan? 

 

Hvis du ikke har, hvordan vil du så sikre dig at du gør det i næste spillerunde? 
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Forbedringskatalog 
I tabellen nedenfor er der en oversigt over de forbedringer som kan vælges. Når jeres hotel 

eller Bed & Breakfast forbedres så kan det give en gevinst enten i form af flere gæster eller 

nogle af forbrugsudgifterne bliver mindre. I tabellen kan I se hvad forbedringerne koster, og 

hvor mange runder I skal bruge før det hele er betalt. 

Hver forbedring I laver på jeres bygninger, hæver niveauet et trin. Der kan først laves udvidelser 

på jeres hotel eller Bed & Breakfast når jeres bygning er på niveau 2. 

Forbedring af 

inventar 

Niveau 4 til 3   Niveau 3 til 2               

Pris pr. overnatning 

stiger med 15 % 

Niveau 2 til 1               

Pris pr. overnatning 

stiger med 25 % 

Værelserne 

Betalingstid: 1 runde 

Pris pr. værelse: 2500 kr. 

 Male væggene 

 Nye senge og skabe 

Pris pr. værelse: 4000 kr. 

 Modernisere el. lave 

nyt badeværelse  

Pris pr. værelse: 1000 kr. 

 Satellit TV 

 Kaffebar på værelset 

Forbedring af 

bygning 

Hvad koster 

forbedringen? 

Hvad er gevinsten ved 

forbedringen? 

Hvor mange runder skal 

bruges for at betale den? 

Nye vinduer samt 

skift af de sidste 

70.000 kr. Reducerer varmeudgiften 

i regnearket med 35 % 

3 runder 

Nyt tag og isolering 

af loft 

150.000 kr. Reducerer varmeudgiften 

med 50 % 

5 runder 

Isolering af 

ydervæggene 

25.000 kr. Reducerer varmeudgiften 

med 20 % 

1 runde 

Isolering af loftet 35.000 kr. Reducerer varmeudgiften 

med 30 % 

1 runde 

Udskiftning af oliefyr 

til fjernvarme 

70.000 kr. Reducerer varmeudgiften 

med 45 % 

3 runder 

Montering af 

solceller 

65.000 kr. Reducerer el-udgiften 

med 60 % 

2 runder 

Udvidelse af antal 

værelser fx ved at 

udnytte 1. sal 

210.000 kr. Giver 40 % mere 

overnattende gæster 

6 runder 

Modernisering af 

aktivitetsrum fx 

spisesal 

40.000 kr. Giver 20 % mere 

overnattende gæster 

1 runde 

Etablering af god  

Wi-Fi 

20.000 kr. Giver 10 % mere 

overnattende gæster 

1 runde 
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Spillerunde 8 – 10 svarende til perioden september til november år 1 

Målestoksforhold 
Når man kigger på et landkort over fx en by eller et land, så ser du i virkeligheden på en 

formindsket udgave af den virkelige by eller landsdel. Det betyder at man har taget byen eller 

landsdelen, og formindsket dem et vist antal gange så de fx kan være på et stykke A4-papir. Det 

antal gange man har formindsket dem, kaldes for målestoksforholdet. Når man angiver et 

målestoksforhold skrives det med et kolon mellem tallene som her 1 : 200. Når man skriver det 

sådan her, betyder det at man har formindsket virkeligheden med 200 gange. Dvs. 1 cm. På 

tegningen = 200 cm i virkeligheden. 

Opgave 8 – Tegn et hotelværelse med badeværelse i målestoksforholdet 1 : 60 
På millimeterpapiret nedenfor skal du tegne et hotelværelse med bad. På tegningen af 

hotelværelset skal der være en dobbeltseng (180 x 200) cm, en lænestol med lille bord ved 

siden af, et klædeskab (60 x 120) cm. Hotelværelset skal være på 25 m2, og badeværelset skal 

være på 15 m2. Der er ikke noget krav til inventar på badeværelset. 
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Opgave 9 – forbedring af bygninger eller inventar på jeres hotel eller B&B 
Som du/I kan se i forbedringskataloget på side 20, så vil en opgradering af jeres bygninger eller 

dets inventaret vil hæve niveauet. Når niveauet hæves giver det mulighed for, at hæve prisen 

pr. nat for overnattende gæster, eller spare på forbrugsudgifterne – se tabel. 

Opgave – I skal vælge den forbedring, I syntes vil være bedst for jeres hotel eller Bed & 

Breakfast. Sæt jeres valg ind i nedenstående skema 

Hotel el. B&B Niveau  1. forbedring Kostpris i kr. Pris pr. runde Gevinst 

Karl & Annes 

B&B 

Bygning: 4     

Inventar: 4     

B&B ”Den 

hyggelige… ” 

Bygning: 3     

Inventar: 4     

Hannes hotel Bygning: 3     

Inventar: 4     

Hotellet ”Ved 

Vejsiden” 

Bygning: 3     

Inventar: 4     

 

Opsamling på runde 8 – 10 
 

Gruppen Udfyld her; 

Hvad har virket rigtig godt i denne runde?  

Hvilke fejl har I lavet i denne runde?  

Er der noget som I skal være ekstra 
opmærksom på i næste runde? 

 

Hvordan udnyttede I gruppens styrker?  

Dig selv  

Hvad var din bedste oplevelse i denne runde  

Var der noget, som var svært i denne runde? 
Hvad gjorde du for, at komme videre? 
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Læringsbarometer til spillerunde 8 – 10 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i denne spillerunde? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Har du arbejdet med dine tre udvalgte mål? Hvornår/hvordan? – skal de tre mål evt. ændres? 

 

Hvis du ikke har, hvordan vil du så sikre dig at du gør det i næste spillerunde? 
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Spillerunde 11 – 14 svarende til perioden december til marts år 2 
Din gruppe skal i denne runde både lave en reklame og en forbedring inden I går i gang med 

selve spillerunden.  

Opgave 10 – 2. forbedring af bygning eller inventar 
Jeres forbedring skal skrives ind i skemaet nedenfor – husk at skrive hvilket niveau jeres bygning 

og inventar er på inden forbedringen 

Hotel el. B&B Niveau  2. forbedring Kostpris i kr. Pris pr. runde Gevinst 

Karl & Annes 

B&B 

Bygning:      

Inventar:      

B&B ”Den 

hyggelige… ” 

Bygning:      

Inventar:      

Hannes hotel Bygning:      

Inventar:      

Hotellet ”Ved 

Vejsiden” 

Bygning:      

Inventar:      
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Opgave 11 – reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast 
På side 17 arbejdede I jo men reklame, og en reklame bygges op efter AIDA-modellen. I skal nu 

lave en reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast, som skal handle om en speciel jule- eller 

nytårsaktivitet. Formålet med denne reklame er at få lidt ekstra gæster lokket til. Tegn eller lav 

jeres reklame her 

 

 

Opsamling på runde 11 – 14 
 

Gruppen Udfyld her; 

Hvad har virket rigtig godt i denne runde?  

Hvilke fejl har I lavet i denne runde?  

Er der noget som I skal være ekstra 
opmærksom på i næste runde? 

 

Hvordan udnyttede I gruppens styrker?  

Dig selv  

Hvad var din bedste oplevelse i denne runde  

Var der noget, som var svært i denne runde? 
Hvad gjorde du for, at komme videre? 
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Læringsbarometer for spillerunde 11 – 14 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i denne spillerunde? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Har du arbejdet med dine tre udvalgte mål? Hvornår/hvordan? – skal de tre mål evt. ændres? 

 

Hvis du ikke har, hvordan vil du så sikre dig at du gør det i næste spillerunde? 
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Spillerunde 15 – 18 svarende til perioden april til juli i år 2 
I denne spillerunde sker der noget ganske særligt – i nabobyen vil der være et 3-dags 

musikarrangement som følge af den 150 år jubilæum. Man regner derfor med at mængden af 

overnattende gæster i denne periode vil stige med 100 %.  

I skal igen lave en reklame for, men denne gang er det for at få de besøgende til at vælge netop 

jeres hotel eller Bed & Breakfast. Yderligere skal I lave en forbedring så I er parat til at tage 

imod de ekstra gæster som måske vil komme.   

Opgave 12 – 3. forbedring af jeres hotel eller Bed & Breakfast 
Jeres forbedring skal skrives ind i skemaet nedenfor – husk at skrive hvilket niveau jeres bygning 

og inventar er på inden forbedringen 

Hotel el. B&B Niveau  2. forbedring Kostpris i kr. Pris pr. runde Gevinst 

Karl & Annes 

B&B 

Bygning:      

Inventar:      

B&B ”Den 

hyggelige… ” 

Bygning:      

Inventar:      

Hannes hotel Bygning:      

Inventar:      

Hotellet ”Ved 

Vejsiden” 

Bygning:      

Inventar:      

 

Opgave 13 – reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast 
På side 17 arbejdede I jo men reklame, og en reklame bygges op efter AIDA-modellen. I skal nu 

lave en reklame for jeres hotel eller Bed & Breakfast, som skal handle om en speciel jule- eller 

nytårsaktivitet. Formålet med denne reklame er at få lidt ekstra gæster lokket til.  

Tegn eller lav jeres reklame på næste side 
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Opsamling på runde 15 – 18 
 

Gruppen Udfyld her; 

Hvad har virket rigtig godt i denne runde?  

Hvilke fejl har I lavet i denne runde?  

Er der noget som I skal være ekstra 
opmærksom på i næste runde? 

 

Hvordan udnyttede I gruppens styrker?  

Dig selv  

Hvad var din bedste oplevelse i denne runde  

Var der noget, som var svært i denne runde? 
Hvad gjorde du for, at komme videre? 
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Læringsbarometer for spillerunde 15 – 18 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i punkt 3 og 4? Udfyld 

læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig 

meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Har du arbejdet med dine tre udvalgte mål? Hvornår/hvordan? – skal de tre mål evt. ændres? 

 

Hvis du ikke har, hvordan vil du så sikre dig at du gør det i næste spillerunde? 
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Evaluering 
Udfyld skemaet nedenfor og aflever det til din lærer - evalueringen er individuel. 

Hvad har været det bedste ved at arbejde med 

spillet? 

 

Hvad er du mest stolt af i forløbet? Det kunne fx 

være din indsats, noget svært der er lykkedes, jeres 

samarbejde osv. 

 

Hvad har været det sværeste i 

undervisningsforløbet? Hvorfor? 

 

Kunne du bruge de gode råd, som du gav dig selv i 

starten? 

 

Hvad er det bedste råd du kan give dig selv, til næste 

gang du skal arbejde med en tilsvarende opgave? 

 

Hvordan fungerede samarbejdet i gruppen? Ringe    Godt 

Var du med i gruppens beslutninger? Lidt     Meget 

Hvordan virkede jeres plan (strategi)? Ringe    Godt 

Hvordan har forløbet været? Ringe    Godt 

Hvordan har dit aktivitetsniveau været? Ringe    Godt 

Hvordan var dit syn på matematik før 

undervisningsforløbet? 

Ringe    Godt 

Hvordan er dit syn på matematik efter 

undervisningsforløbet? 

Ringe    Godt 

Hvilken del i undervisningsforløbet, har ændret dit syn på matematik? Sæt gerne flere krydser 

 Gruppearbejdet 

 At indholdet i forløbet var mere virkeligt 

 Konkurrencen mellem grupperne 

 At vi fik lov til at fordybe mig i temaet over længere tid 

 At vi fik lov til at bruge digitale værktøjer 

Brugte I matematik, når I planlagde jeres forbedringer?  

Nej, slet ikke Ja lidt Ja meget 
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Læringsbarometer for hele undervisningsforløbet 
Hvor meget synes du, at du har arbejdet med de enkelte læringsmål i hele 

undervisnningsforløbet? Udfyld læringsbarometeret. Barometeret spænder fra rød til grøn, hvor 

rød = ‘slet ikke’ og grøn = ‘rigtig meget’. Sæt kryds i de farvede felter.  

 

Jeg har viden om, og kan forklare hvilke opgaver der er ved at være hotel eller Bed & 
Breakfastejer. 

     

 

Jeg kan bruge og forstå Excel til at holde styr på økonomien i et hotel eller Bed & Breakfast. 

     

 

Jeg øver mig i at udfordre mig selv og fortsætte – selv om det er svært. 

     

 

Jeg øver mig i bare at gøre, og accepterer når jeg selv eller andre laver fejl 

     

 

Jeg kan se om en idé giver mening og værdi for andre, og så kan jeg undersøge om idéen er 

ny. 

     

 

Jeg tager ansvar for vores opgave, og gør mig umage med at skabe en god løsning på 

opgaverne sammen med de andre i gruppen 

     

 

Jeg kan arbejde videre med en idé, og undersøge om den kan gennemføres i virkeligheden 

     

 

Jeg kan klart og præcist fortælle andre om hvordan vi har gjort for at løse opgaven 

     

 

Hvordan har du arbejdet med dine tre udvalgte mål og hvornår? 


