
      

 

 

 

 

 

  

 

 

  

START 
Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

etnisk dansk 

Hvis der er ord 

du ikke forstår, 

slår du dem så 

op? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

modersmål 

Må du have fød-

derne på bor-

dene hjemme?  
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Bird - dog 
10 øvelser – pr. side 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

rodfæstet 

Er der forventnin-

ger til, hvordan 

du opfører dig, 

når I har gæster? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

udfordring 

Hvilken regel i 

skolen synes 

du er tåbelig?      
 

Hvorfor? 

  ”Wall sit”
15 sekunder

 

Er der regler for, 

hvordan dit væ-

relse må se ud? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad udtrykket betyder: 

 

varme hænder 

Tjekker du sociale 

medier, når  

familien hygger? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

parallelsamfund 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

tolerance 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

social arv 

Er det okay, hvis 

lægen ikke vil 

give hånd? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

ensidig       

Hvorfor er et 

pas vigtigt? 

MÅL 

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 

Er det okay at 

spise slik uden at 

dele med andre, 

når du er i en 

gruppe? 

”uskrevne02.pdf” 

Uskrevne regler, Spil 02 
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” 


