
      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

START 
Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

værdisæt 

Er der forskel på reg-

lerne derhjemme i 

hverdagen og i 

weekenden?  

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

helligdag 

Hvad gjorde du 

sidst du følte  

en smule  

generthed? 

 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad udtrykket betyder: 

 

bløde værdier 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

arv 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

velfærd 

Er der ting omkring 

måltiderne derhjem-

me, du kunne tænke 

dig var anderledes?  

Hvorfor? 

 

De fleste skoler 

har regler om løb 

indendørs.  

 
Hvorfor? 

Fortæl med egne ord, 

hvad udtrykket betyder: 

 

mønsterbryder 

Hvis du er et 

sted, hvor du in-

gen regler ken-

der, hvad gælder 

så? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

marginaliseret 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

miljø 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

social 

Har du en fast 

sengetid på  

hverdage? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad udtrykket betyder: 

 

negativ social 

arv 

Ny i en sammen-

hæng (skole, sport, 

klasse). Er der noget 

du har tænkt over 

inden? Taktik? 

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 

Hvad styrker 

sammenholdet 

i din familie? 

Hvorfor? 

”Flutter kick” 

Tommel under bagdelen.  

20 sekunder 

  ”Squats” 

15 stk. 

Uskrevne regler, Spil 03 
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. 

”uskrevne03.pdf” 


