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kan du finde en online version
af kortspillet cards against

humanity, hvor det gælder om
at kreere den sjoveste eller mest
fjollede sætning med dine kort. 

CARDS
AGAINST

HUMANITY PÅ WWW.ALLBAD.CARDS



(WWW.2MEME.ALLBAD.CARDS)
Her får hver spiller 10 kort med

forskellige sætninger på, som de skal
matche med et væld af kendte meme-

billeder. Vinderen af hver runde er
den, som laver den sjoveste eller mest

fjollede meme med sine kort. 

 OGSÅ I
MEME-

VERSION SÆT 2MEME FORAN 



UDFORDRINGS-LEG
Lav to hold til break out sessions, hvor

det så er jeres opgave at finde på de ting,
som hver af jer mener, at i er bedst til.  
Når I er tilbage i den 'store samtale',

udfordrer hver person på skift én fra det
modsatte hold i den disciplin, som de
hver især mener at være bedst til.  Når

udfordreren udfordrer, må det
udfordrede hold udvælge den, som de
mener har den bedste chance for at slå

udfordreren.  Vinderholdet kan evt.
vinde et eller andet. 



finder du en online version af et
såkaldt escape room med

bekæmpelsen af corona som tema.
I et escape room skal man løse

flere gåder for at bryde fri. 

PÅ WWW:BREAKOUTROOM.DK

ONLINE
BREAKOUT

ROOM



(EMOJI)
SANG-
QUIZ Omskriv på forhånd nogle sangtitler

til emojis, og send folk ud i break
out sessions, ca. fire personer i hvert.
Her har de så til opgave at oversætte

emojierne til sangtitler. 
Personen, som oversatte sangtitlerne

til emojis, har til opgave at
bedømme besvarelserne fra hver
gruppe, og så gå dem igennem og
spille bidder af sangene undervejs. 



BESTILVIRTUELUNDER-HOLDNING På steder som meyers.dk,
eventsonline.dk og impactgroup.dk,

kan du bestille en virtuel sammenkomst
med levering af mad til døren og

skræddersyet online underholdning.
Det er bare at give den gas med
googleriet – her finder du flere

udbydere af formatet.MED
LEVERING

AF MAD



Spil quiz-spil over skærmen. Find jeres
favorit frem derhjemme og skiftes til at
læse et spørgsmål op. Eller afspil sange

over dit samtaleprogram (Zoom, Teams,
Meet etc.), og se om andre kan gætte

sangene, kunstneren eller noget tredje. 
Udlov evt. en præmie – det kunne f.eks.
være en speciallavet baggrundseffekt til

Teams, hvis i bruger dét som
samtaleprogram! 

HJEMME-
BYGGET

QUIZ

AFHOLD EN HJEMMEBYGGET QUIZ



Her finder du et anderledes og sjovt 
online-men-stadig-analogt spil.

Hver spiller starter med at skrive et ord
på deres tegneblok. Blokken giver

herefter videre til en ny spiller, som så
skal tegne ordet. Herefter gives blokken
igen videre til en ny spiller, som nu skal
gætte, hvad tegningen forestiller.  Man
kan næsten ikke undgå at komme til at

'ægte LOL'e' undervejs. 

BROKEN
PICTURE-
PHONE

WWW.BROKENPICTUREPHONE.COM



På KAHOOT.IT finder du et
smart værktøj til online-

quizzen. Så er der ikke længere
dårlige undskyldninger for ikke

at opsætte en sjov aften!

KAHOOT 
I PARAT-

VIDEN SMART VÆRKTØJ



God fornøjelse! 


