
Lærervejledning til Undersøgende workshop  
Snyd med snyd på 
Målgruppe: klassetrin og fag 
 
Manchet 
Med udgangspunkt i kortspillet Snyd, undersøger eleverne spilleregler, aftaler, retfærdighed og samvær. 
Først spilles spillet almindeligt. Derefter med at man må snyde med alt. Derefter aftaler gruppen om der 
skal laves regler. Spillet spilles igen og man aftaler om der er brug for regler. Dette fortsættes. Til sidst 
diskuterer gruppen arbejdsspørgsmål i elevarket. 
 
Sværhedsgrad: let 
Egnet til antal personer: små grupper af 3-5 personer 
Tidslængde: 1-2 lektioner 
Mulige temaer: spil og leg, retfærdighed, regler og aftaler, samværsformer 
Ressourcer: 1 sæt kortspil eller UNO-kort pr 5 elever, elevark ” 4u – Snyd” [link] med arbejdsspørgsmål 
(enten i print til alle elever eller digitalt) 
 
Formålstekst: 
[kommer senere] 
 
Forudsætninger, form og indhold 
Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, 
en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, kontroversielle 
emner eller moralske dilemmaer. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at 
indgå som ligeværdig part i aktiviteten. 
 
Se mere i den pædagogiske vejledning [link] 
 
Tilrettelæggelse 
• underviser læser elevark ”4u – Snyd” med arbejdsspørgsmål igennem 
• underviser gør elevark ”4u – Snyd” tilgængeligt for eleverne (enten i print eller elektronisk) 
• underviser og elever aftaler rammen for aktiviteten (fx mht. tid og deltagelse) 
• Evt. Fremhæv i punktform overvejelser, der kan tages stilling til, fx organisering af grupper, tidsforbrug, 

stilladsering i forbindelse med arbejdsformer osv. 
 
Aktivitetens opbygning 
Lær eleverne at spille Snyd:  

 
Snyd begynder med at alle deltagere får syv kort på hånden, resten lægges i en bunke man trækker fra. 
Den første spiller lægger et kort med forsiden nedad og siger fx ”spar 2”. Næste spiller skal så lægge et 
kort på (også med forsiden nedad) som enten er en spar eller en 2’er. Hvis han/hun ikke kan det, skal 
vedkommende tage et kort op fra trække-bunken.  
 
Hvis man mistænker (eller ved) at en spiller lyver om hvilket kort vedkommende har lagt, kan man sige 
”snyd” og vende kortet. Har man taget fejl (dvs. at det ikke var løgn), skal man tage tre kort op som straf. 
Har man ret, skal snyderen tage sit kort tilbage + tre fra bunken og mister sin tur. 



 
Den spiller som først slipper af med alle kort på hånden har vundet. 
 

 
Når eleverne har fanget reglerne i Snyd, forklarer man Snyd med snyd på. Her må man snyde alt hvad man 
kan – og hvis man ikke bliver opdaget, før den næste spiller har lagt ned, går man fri. Man kan fx gemme 
sine kort, lægger flere ad gangen, eller springe andre over. Hvis man bliver taget i at snyde, er straffen som 
tidligere, at man tager tre kort op. Men det kan man selvfølgelig også snyde med. Kun fantasien sætter 
grænser.  
 
Herefter spiller gruppen en runde til der er en vinder. Her holder man en pause, hvor deltagerne fortæller 
hvordan de snød, og gruppen diskuterer, om der er noget snyd der skal forbydes, inden man spiller en 
runde til. Dette kan gentages et par gange afhængigt af hvor meget tid der er til rådighed. 
 
Efter et stykke tid (fx når der er 20 minutter tilbage) får eleverne arket med arbejdsspørgsmål. De svarer 
først hver for sig og gennemgår derefter listen sammen, sammenligner svar og diskuterer hvorfor de har 
svaret som de har. 
 
Evaluering 
[kommer senere] 
 
Kreditering 
Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky, www.filosofiiskolen.dk, version: marts 2020 
 
Relaterede aktiviteter: [udfyldes til sidst] 
• [udfyldes til sidst] 
•  
 
Referencer 
Beskrivelse af kortspillet Snyd: http://spillereglerne.dk/snyd/  
 
 
[indsæt elevark] 
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