
      

 

 

 

 

 

  

  

START 
Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

tradition 

Nævn 3 traditioner i 

forbindelse med  

faste datoer:  

fx 4. maj, 23. juni og 

31. december  

Giv eksempler på 

hvilke  

pligter 
voksne (18+ år) har i 

forhold til samfundet 

Hvad styrker 

sammenholdet i 

din klasse? 

 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

inklusion 

Hvordan præsente-

rer du dig for en ny 

klassekammerat. 

Hvad gør du og hvad 

siger du? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

ekskluderet 

Om at føle sig  

udenfor.   
Fortæl om en situa-

tion, og hvordan den 

kunne løses.  

 

De fleste skoler 

har regler om  

mobiler i  

skoletiden  
Hvorfor? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

integreret 

Giv eksempler på 

hvilke  

rettigheder 
voksne (18+ år) har i 

forhold til samfundet 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

marginaliseret 

Fortæl med egne ord, 

hvad udtrykket betyder: 

 

socialt hierarki 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

ghetto 

Skal du spise 

morgenmad? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Må du springe af-

tensmaden over 

og bagefter spise 

noget andet? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvis du er ny, beder 

du så om hjælp, hvis 

du ikke kan finde vej 

til fx kontoret? 

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 

Hvis du ikke havde  

nogen at spille dette 

spil med, ville du så 

spørge en gruppe, om 

du måtte være med 

hos dem? 

  ”Reverse plank” 

evt. med bøjet albue 

15 sek. 

  ”Leg rice” 

(se evt. YouTube) 

10 stk. 

T
o

m
m

e
lt

o
t 

u
n

-

d
e

r 
b

a
g

d
e

l.
  

Uskrevne regler, Spil 04 
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” 

”uskrevne04.pdf” 


