
4 point

Dér kan du 
købe kaffe.

3 point

Dér kan du 
sidde og høre 

musik.

2 point

Det første 
bogstav er “C”.

1 point

Navnet er 
næsten det 
samme som 

“kaffe”.

Videnspillet 

5 point

Han møder 
mange, 
mange 

mennesker.

4 point

Han kører 
meget, men  

sidder samme 
sted.

3 point

Han kan være        
forsinket.

2 point

Hans 
arbejds-

plads fylder 
meget i 

trafikken.

1 point

Man skal 
trykke på 

en knap, når 
man skal af.

Spørgsmål 2: 

Hvad hedder
jobbet?

5 point

Næsten alle 
mennesker 

har et.

4 point

Man kan 
bruge det i 
næsten alle 

butikker. 

3 point

Man kan også 
hæve penge 

med det.

2 point

Man får det af 
sin bank.

1 point

De første bog-
staver er de 

samme som i 
“dansker”.

Spørgsmål 3: 

Hvad hedder
det?

5 point

Han/hun 
styrer en 

virksomhed 
eller en del  af 

den.

4 point

Han/hun 
bestemmer 

over de 
ansatte.

3 point

Han/hun 
elsker, når de 

ansatte 
arbejder 
meget.

2 point

Han/hun 
ansætter folk, 
men kan også 

fyre dem.

1 point

På engelsk 
hedder han/
hun “boss” 

eller 
“leader”.

Spørgsmål 4: 

Hvad hedder
han/hun?

5 point

Mange kan 
ikke lide 

lyden af det.

4 point

Man hører det 
hver dag, når 
man fx skal 
 på arbejde.

3 point

Mange bruger 
deres mobil-

telefoner
i stedet for.

2 point

Det viser også 
klokken.

1 point

Det 
vækker folk 

om 
morgenen.

Spørgsmål 5: 

Hvad er det?

5 point

Der er mange 
i byen.

Antal spillere   Minimum 2

Udstyr   Hintkort og spørgsmål
      
Spillet

• Læreren kopierer spillepladen det samme antal gange, som der er kursister i klassen.  

• Læreren klipper alle hintkort, således at hver kursist får mulighed for at få alle hintkort. 
 Eks. der er 5 kursister i klassen. Alle skal have mulighed for at få 5 hintkort for hvert spørgsmål.  
     
• Læreren læser et spørgsmål ad gangen. 

• Målet er at gætte, hvad læreren taler om. Hvis man gætter uden hint, får man 6 point. Hvis man gætter vha. det første hint, får man 5 point. Hvis man   
 gætter vha. det andet hint, får man 4 point osv. Kursisterne markerer, når de har gættet. Kursisten med flest point vinder spillet. 

Spørgsmål 1: 

Hvad hedder 
arbejdspladsen?


