
For folk, der godt kan lide  
at være sammen med ord



3-6 spillere fra 16 år til skindød. 
Spilletid: 45 minutter  
(se nederst i denne folder).
Formål: At have det sjovt, blive 
klogere og fremfor alt vinde.
Indhold: 1 bræt, 250 spørgekort  
a 4-5 spørgsmål, 6 brikker,  
6 skiver og 1 terning.

Sådan går det for sig

Man begynder ved startfeltet, 
hvor alle spillernes brikker stilles 
op. Samtidig skal man sikre sig  
en skive i en farve, der matcher 
brikken.

Den yngste spiller lægger ud ved 
at kaste terningen. Brikkerne 
flyttes med uret ifølge terning-
kast. Når en spillers brik lander  
på et felt, besvares spørgsmål 
inden for feltets emne. Spilleren 
til højre for den, der har tur, 
trækker et kort fra kassen og  
læser spørgsmål op.

Svares der korrekt på feltets 
spørgsmål, kastes terningen  
igen. Så længe der svares rigtigt, 
fortsætter spilleren. Når han  
eller hun svarer forkert, overgår 
terningen til næste spiller i urets 
retning.

Når en spiller ikke kan svare  
og klart tilkendegiver dette ved  
at melde pas, kan andre spillere 
byde ind. Dette gøres ved at smide 
en skive i askebægret, som er 
Sprogspillets svar på at række 
fingeren op i timen. Først til 
mølle.

Svarer den første skivesmider 
rigtigt, flytter vedkommende  
to felter frem. Svares der forkert, 
rykkes to felter tilbage, og den 
næsthurtigste skivesmider får 
chancen. Og så fremdeles.

Spillet genoptages umiddelbart 
efter med den, der står for tur, 
uanset om spørgsmålet blev 
besvaret eller ej.

Samme procedure gælder ved 
bonusspørgsmål: Når oplæseren 
annoncerer, at der nu kommer  
et bonusspørgsmål, bør alle fatte 
deres skive og være klar til at 
smide den i askebægret. Igen 
gælder først til mølle, og som 
tidligere belønnes et rigtigt svar 
ved at rykke to felter frem, mens 
et forkert straffes ved at rykke  
to felter tilbage. 

NB: Et bonusspørgsmål knytter 
sig til et “moderspørgsmål” og 
står umiddelbart neden under 
dette. Bonusspørgsmål aktiveres 



kun, hvis moderspørgsmålet 
besvares af spilleren. Hvis en 
medspiller må træde til med en 
skive i askebægret for at besvare 
moderspørgsmålet, udløses 
bonusspørgsmålet ikke. 

Spillet genoptages umiddelbart 
efter med den, der står for tur, 
uanset om bonusspørgsmålet  
blev besvaret eller ej.

Generelt gælder det, at hvis 
hverken spiller eller medspillere 
kan besvare et givent spørgsmål, 
må spilleren, hvis tur det er, 
trække et nyt.

I det klart markerede opløbsfelt, 
dvs. de sidste fem felter før mål, 
bruges ikke terning; her belønnes 
rigtige svar i stedet med fremryk-
ning til næste felt, mens forkerte 
sanktioneres med en tofelters 
tilbagerykning.

 

Kategorier 

Staveplade byder på et ord/ord- 
sammensætninger, som spillerne 
skal stave til. Vi er nøjeregnende, 
og stavningen skal specificere 
bindestreger, accenter og evt. 
ordmellemrum. 
Det er MEGET vigtigt at udtale  
de ord, der skal staves, rigtigt.  

Er du i tvivl om udtalen, så læs 
den populærfonetiske udgave  
i den skarpe parentes. Det er  
ikke okay at udtale et ord bevidst 
forkert, men det er decideret 
dumt at udtale et ord så præcist, 
at du lige så godt kunne have  
stavet det selv. Står der fx ”Hvad 
fanden“, så behøver du altså  
ikke udtale d’et, medmindre du 
vitterlig taler sådan.

Fup & Faktum er en kategori 
med ord, hvis betydning du skal 
gætte blandt tre valgmuligheder. 
Nogle af ordene står i Retskriv-
ningsordbogen, andre er så 
gamle, at de for længst er verfet 
ud. Sidstnævnte er taget fra 
Ordbog over det Danske Sprog 
(ODS). Når spørgsmålet er for- 
muleret i datid (“hvad betød …”), 
er dette en markering af, at ordet 
ikke kan findes i nudanske op- 
slagsværker.

Spørgsmål i Grammatur 
omhandler grammatik, sprog og 
fejlfinding. Det kaldes grammatur 
og ikke grammatik, fordi de facto 
grammatikspørgsmål viste sig at 
være for kedelige og for svære. 

Godteposen indeholder spørgs-
mål om alt mellem himmel og 
jord, der har den mindste be- 
røring med sprog.



NB: Information, der oplyses i 
parenteser på svarkortene, er ikke 
en påkrævet del af et rigtigt svar.

Spillere, der lander i Det Sorte 
Hul, lægger deres skæbne i med- 
spillernes hænder: Medspillerne 
bestemmer nu, om spilleren skal 
rykke 6 felter frem, 6 tilbage eller 
simpelthen blive stående. Bliver 
man fx sendt 6 felter tilbage,  
kan man udlede, at man enten  
er usædvanlig upopulær eller  
bare har været lidt for heldig  
og nu skal bankes på plads. 

Bemærk: I sneglefeltet, det vil 
sige de sidste fem felter før start, 
kan man kun lande i Det Sorte 
Hul én gang. Ved næste forsøg  
på at forcere feltet, springes Det 
Sorte Hul simpelthen over ved  
at gå direkte fra Godtepose til  
Fup & Faktum.

Andet, du skal vide

Der bruges udelukkende gramma-
tisk komma (“startkomma”).

Under fejl henregnes også de 
former, som visse ordbøger “ikke 
anbefaler” eller beskriver således: 
“Denne sprogbrug regnes af nogle 
for ukorrekt.”
Find fejl-spørgsmålene består  
af sætninger med autentiske fejl 
begået af brugere på især Face-
book og Twitter, hvis ikke andet 
er angivet.

Sprogspillet kan gennemspilles  
på under 45 minutter. Men hvis 
du og dine medspillere er prop- 
fulde af meninger og elsker at 
diskutere, så kan en gennem- 
spilning tage hele aftenen. Det 
samme gælder, hvis spillerne er  
af typen, der partout skal google 
hvert ord. Slå jer løs, men når  
I spiller Sprogspillet, er det rigtige 
svar det, der står på kortet.

Sprogspillet er gennemtestet på testpersoner fra alle overdrev, og 
spørgsmål og svar er tjekket og korrekturlæst af landets strengeste 
pedanter. Alligevel ved vi, at fejl af alle typer kan og vil forekomme. 

Deciderede fejl kan indrapporteres til 
sprogspillet@sprogmenageriet.dk. 
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