
      

 

 

 

START 
Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

vane 

Må du have  

mobilen 

fremme, når I 

spiser? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

omgangstone 

Er det okay at 

spise chips kl. 17? 

Altså lige før  

aftensmaden. 

Jumping Jacks  

 

15  

stk. 
 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

kultur 

Hvordan starter 

et fælles aftens-

måltid hjemme 

hos dig? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

provokation 

Hvad gør du med 

dit fodtøj og over-

tøj, når du er på 

besøg i et privat 

hjem? 

Planken 

15 sekunder 

Opfører du dig 

anderledes, når 

du er gæst?  
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

dilemma 

Hvilken regel der-

hjemme, synes 

du er tåbelig?               

Hvorfor? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

grundlov 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

uskreven 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

2. generation 

Må du beholde 

skoene på inden-

for derhjemme? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

holdning      

Er der forskel på, 

hvordan du hilser 

på en fremmed 

ung og en frem-

med voksen? 

MÅL 

Sprællemand 

Hampelmann 

Denne serie af spilleplader omhandler:  

”Kultur”  

”Kulturmødet” 

”Uskrevne regler” 

Kultur: levevis og forestillingsverden, der kende-

tegner en bestemt befolkningsgruppe i en be-

stemt periode, dvs. alle de materielle og ikkema-

terielle resultater af menneskelig aktivitet, der 

føres videre fra generation til generation.  

Kilde: sproget.dk 

Regel: bestemmelse om hvordan noget skal fo-

regå, eller hvordan man skal forholde sig i en be-

stemt situation. Kilde: sproget.dk 

Uskreven: som ikke er formelt vedtaget eller 

skrevet ned, men som alligevel anses for gæl-

dende. Kilde: sproget.dk 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

samfundssind 

Uskrevne regler, Spil 01 
2-3 spillere.  

Slå med en terning om, hvem der  

løser næste felt. 

Alle felter løses netop en gang. 
 

Betydning af ord kan til nøds forklares 

med eksempler. En del ord har flere 

betydninger: betydningen her har 

med emnet at gøre. 

 

Alle spillere laver bevægelserne. 
 

God fornøjelse  

Trine E. 

”uskrevne01.pdf” 


