
TØR DU SPØRGE?-spillet giver dig og dine venner muligheden 
for at lære hinandens grænser bedre at kende.

I pakken er der 20 spørgsmålskort med tre til fire svarmuligheder, 4 
Grænsekort og 4 svarbrikker.

INDEN   spillet starter
2 til 4 personer kan deltage, og spillet varer mellem 15-20 minutter.

Hver spiller tager en svarbrik med A, B, C, D på. 

SÅDAN spiller i
Deltageren med de længste fingre starter spillet, og læser både spørg-
smålet og svarmuligheder højt for de andre deltagere. Bagefter vælger du 
den svarmulighed, som du er mest enig i. Sæt en finger på det bogstav i                                       
svarbrikken, der passer til din svarmulighed: Har du valgt svarmulighed A, 
peger du på A på dit kort, mens du gemmer dit svar for de andre spillere.

Inden de andre deltagere svarer, skal de satse på, hvor sikre de er på, at de 
svarer det samme som dig. De kan satse enten 1 eller 2 point. Derefter 
vælger de andre den svarmulighed, som de tror, du har svaret: Hvis de tror, 
du har svaret B, sætter de fingeren på B-bogstavet, og skjuler det for de 
andre. 

Når alle deltagere har satset, afslører du dit svar ved at afsløre, hvilket 
bogstav du har peget på.

POINTdeling
Du tæller og holder selv styr på dine point, eventuelt på et stykke papir 
eller i din telefons noteprogram. For hver af de deltagere der har svaret det 
samme som dig, får du 1 ekstra point. Dvs. hvis 3 deltagere har gættet                                               
dit svar, får du 3 ekstra point. De deltagere der har gættet dit svar, får 
fordoblet deres satsning. De deltagere der ikke gættede dit svar mister de 
point som de har satset, og trækker dem selv fra deres samlede antal 
point.

Hvis du mister alle dine point, må du vente på, at det igen bliver din tur til 
at trække et spørgsmål. Først der har du mulighed for at få point igen.

GRÆNSEkortet
Grænsekortet er dit ”Get out of jail free” kort. Støder du på et spørgsmål, 
som du ikke vil svare på, kan du smide Grænsekortet. Men husk: Du har 
kun ét Grænsekort. Hvis du allerede har smidt dit Grænsekort og får 
endnu et spørgsmål, som du ikke har lyst til at svare på, kan du undgå at 
svare på det ved at betale en bøde på 2 point. Så tænk dig om, inden du 
smider dit eneste Grænsekort.

SÅDAN vinder du
Du kan kun vinde HERTIL-spillet, hvis du er ærlig overfor dig selv og de 
andre, du spiller med. Det er ikke taktisk klogt at lyve.

Spillet er slut, når der ikke er flere spørgsmål tilbage. Den deltager der har 
flest point har vundet.   

-Et spil om grænser og samtykke
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TØR DU SPØRGE?-spillet giver dig og dine venner muligheden 
for at lære hinandens grænser bedre at kende.

I pakken er der 20 spørgsmålskort med tre til fire svarmuligheder, 4 
Grænsekort og 4 svarbrikker.

INDEN   spillet starter
2 til 4 personer kan deltage, og spillet varer mellem 15-20 minutter.

Hver spiller tager en svarbrik med A, B, C, D på. 

SÅDAN spiller i
Deltageren med de længste fingre starter spillet, og læser både spørg-
smålet og svarmuligheder højt for de andre deltagere. Bagefter vælger du 
den svarmulighed, som du er mest enig i. Sæt en finger på det bogstav i                                       
svarbrikken, der passer til din svarmulighed: Har du valgt svarmulighed A, 
peger du på A på dit kort, mens du gemmer dit svar for de andre spillere.

Inden de andre deltagere svarer, skal de satse på, hvor sikre de er på, at de 
svarer det samme som dig. De kan satse enten 1 eller 2 point. Derefter 
vælger de andre den svarmulighed, som de tror, du har svaret: Hvis de tror, 
du har svaret B, sætter de fingeren på B-bogstavet, og skjuler det for de 
andre. 

Når alle deltagere har satset, afslører du dit svar ved at afsløre, hvilket 
bogstav du har peget på.

POINTdeling
Du tæller og holder selv styr på dine point, eventuelt på et stykke papir 
eller i din telefons noteprogram. For hver af de deltagere der har svaret det 
samme som dig, får du 1 ekstra point. Dvs. hvis 3 deltagere har gættet                                               
dit svar, får du 3 ekstra point. De deltagere der har gættet dit svar, får 
fordoblet deres satsning. De deltagere der ikke gættede dit svar mister de 
point som de har satset, og trækker dem selv fra deres samlede antal 
point.

Hvis du mister alle dine point, må du vente på, at det igen bliver din tur til 
at trække et spørgsmål. Først der har du mulighed for at få point igen.

GRÆNSEkortet
Grænsekortet er dit ”Get out of jail free” kort. Støder du på et spørgsmål, 
som du ikke vil svare på, kan du smide Grænsekortet. Men husk: Du har 
kun ét Grænsekort. Hvis du allerede har smidt dit Grænsekort og får 
endnu et spørgsmål, som du ikke har lyst til at svare på, kan du undgå at 
svare på det ved at betale en bøde på 2 point. Så tænk dig om, inden du 
smider dit eneste Grænsekort.

SÅDAN vinder du
Du kan kun vinde HERTIL-spillet, hvis du er ærlig overfor dig selv og de 
andre, du spiller med. Det er ikke taktisk klogt at lyve.

Spillet er slut, når der ikke er flere spørgsmål tilbage. Den deltager der har 
flest point har vundet.   
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Jeg er til fredagsbar og 
spotter en sød person på 
dansegulvet, som jeg gerne 
vil danse med. Hvad gør jeg?

A) Går over og smækker personen i 
røven.

B) Går selvsikkert over og spørger, 
om personen har lyst til at danse. 

C) Danser tæææt op ad personen 
indtil de lægger mærke til mig. 

D) Leder efter svar på livet i bunden 
af min drink.
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I nat havde jeg sex med min 
flirt. Om morgenen magter 
jeg virkelig ikke en runde 
mere, men min flirt presser 
på - ”du ville jo gerne i 
går?”. Hvad gør jeg nu? 

A) Beder flirten om at skride.

B) Holder fast i mit nej, og forklarer, 
at et ja i går ikke et ja i dag!

C) Tænker ’whatever, og går med til 
at have sex – selvom det virkelig ikke 
rart. 

D) Faker at jeg er syg, for at få 
personen til at gå.
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Jeg har stået og flirtet med 
en vildt lækker person hele 
dagen, og tager mig endelig 
sammen til at invitere 
personen på date, men får et 
NEJ.  Hvordan reagerer jeg?

A) Dør af ren og skær skam. 

B) Siger at det også bare var for sjov 
at jeg spurgte.

C) Det har jeg det fint med – livet går 
videre!

D) Spørger igen i morgen. Og dagen 
efter. Og dagen efter det! Og…
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Jeg er til koncert med en 
ven, og to personer prøver 
at hælde deres drink ned i 
halsen på os. Min ven siger 
’hell yeah’ og chugger løs, 
men jeg er mega utryg ved 
situationen, og føler mig 
presset. Hvad gør jeg? 

A) Siger fuck det og bunder deres 
drink.

B) Siger bare nej tak. 

C) Forsvinder ind i en mosh pit. 

D) Udspørger dem i 15 minutter om 
drinkens indhold indtil de bliver 
trætte af mig og skrider. 
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Jeg er på vej hjem fra byen, 
og møder en bekendt, som 
er meget fuld. En fremmed 
person kommer over og 
spørger os, om vi vil med 
hjem, og min bekendte siger 
ja. Hvad gør jeg?

A) Min bekendte er for fuld – ind i en 
taxa med dig!

B) Smider prævention efter dem – 
altid ha’ sikker sex! 

C) Det er ikke mit ansvar - good luck, 
have fun! 

D) Hiver lige min bekendte til side, og 
spørger ”hey! Er du ok?” 
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Jeg arbejder på en café, og 
er på nattevagt med min 
chef og en kollega. Bag 
disken laver min chef en 
sexistisk kommentar til min 
kollega, som personen dog 
ignorerer. Hvad gør jeg?  

A) Jeg ignorerer det også.

B) Tænker ”not on my watch!” og 
overvælder min chef med en feminis-
tisk brandtale.  

C) Hiver fat i min kollega senere, og 
spørger om vedkommende er ok.

D) Siger op. Jeg skal fandme ikke 
arbejde med sådan en type! 
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Jeg er i byen og er selvføl-
gelig på dansegulvet.  En 
person smækker mig i 
røven, mens jeg står og 
danser. Hvordan reagerer 
jeg?

A) Vender mig om, og giver en 
ordentlig lussing! 

B) Løber væk med en lidt øm numse. 

C) Ignorerer det, og danser videre.

D) Råber ”HALLO, hvis du vil i kontakt 
med mig, så er det med ord!”
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Jeg er taget med en vildt 
sød person hjem fra byen. Vi 
skal til have sex, men jeg 
har ikke lyst. Personen 
bliver irriteret, og spørger 
hvorfor jeg så tog med hjem. 
Hvad gør jeg? 

A) Har sex med personen alligevel.

B) Jeg forsøger at forklare personen, 
at jeg ikke har lyst. 

C) Jeg ringer efter politiet. 

D) Jeg går på toilettet og sniger mig 
ud af døren uden at personen 
opdager det
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Jeg er til privatfest, og er 
alene på et værelse med 
min bedste kammerat, som 
forsøger at kysse mig. Den 
havde jeg ikke set komme! 
Hvad gør jeg?

A) Skubber min kammerat væk med 
et ”hvad fanden har du gang i?”

B) Kysser tilbage – fucking finally! 

C) Fryser og ved ikke hvad jeg skal 
gøre. 

D) Forlader rummet uden at sige 
noget. 
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Hvordan afviser jeg en person?

A) Afviser dem sødt, men bestemt.  

B) Trækker mig væk fra situationen, 
mens jeg langsomt forsvinder ind i 
mængden.

C) Viser med kropssprog, at jeg ikke 
er interesseret.

D) Jeg er ALTID interesseret. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10spørgsmål.pdf   10   29-03-2019   14:59:25



Jeg er ude at gå en tur med 
min ven. Vi ser en rigtig 
lækker person, og min ven 
råber ”GOD RØV!” efter dem. 
Hvad gør jeg? 

A) Giver min ven en ordentlig lammer, 
og råber undskyld til personen.

B) Bliver så pinlig, at jeg gemmer mig 
bag en hæk.

C) Råber det samme efter personen. 
Hvis vi er to, skal det nok fungere.

D) Intet. Det er fair game!
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Jeg er på festival, og er 
liderlig. Jeg har ikke rigtig 
scoret, og er ved at blive 
desperat. Hvad gør jeg? 

A) Jeg tager til koncert, og lader 
mine hænder lege lidt i mængden. 

B) Går endelig op til den person, jeg 
har kigget efter hele festivalen, og 
siger ”må jeg godt kysse dig?”. 

C)Tænker, at det er mit lod i livet, og 
giver op.

D) Har en fed fest med mine venner i 
stedet for. 
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En gammel ven lægger an 
på mig til en temafest. Jeg 
synes det er ubehageligt, 
men stedet er småt, og jeg 
tror ikke at jeg kan lave en 
Houdini. Hvad gør jeg?

A) Udnytter enhver chance til at 
rykke mig længere væk fra personen.

B) Siger, at jeg skal på toilettet, og 
går ud og spiller Penguin Diner Demo.

C) Får det bedste ud af situationen, 
og ender med at tage på date dagen 
efter. 

D) Forklarer på en pæn måde, at jeg 
har det ubehageligt med situationen.  
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Jeg flirter med en person i 
byen og opdager, at 
personen er 10 år ældre end 
mig. Hvad gør jeg? 

A) Kærlighed har ingen alder – come 
closer! 

B) Siger personen er for gammel til 
mig og går.

C) Siger at min kat er syg, så jeg er 
nødt til at  smutte. 

D) Lyver mig selv ældre, for ikke at 
skabe underlig stemning
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Hvad gør jeg, hvis jeg skal til 
at have sex med en jeg godt 
kan lide, men kan mærke at 
jeg spænder i kroppen af 
usikkerhed?

A) Fuck om jeg er usikker! Sex er sex 
og det skal nok blive sjovt!

B) Griner nervøst og siger at vi må gå 
stille og roligt frem 

C) Løber ud af døren mens jeg råber 
“jeg skal i biografen og se Den Lille 
Havfrue!” 

D) Siger, at jeg ikke har lyst i dag, og 
om vi ikke bare kan ligge i ske.
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Jeg er på dansegulvet med 
vennerne, og en person vi 
ikke kender vil gerne være 
med. Fint med os, men efter 
9 sange er det ligesom ved 
at være nok med det 
selskab. Hvad gør jeg? 

A) Siger at nok er nok, og beder 
personen om at skride. 

B) Tænker, at nu har vi jo sagt ja, so 
what can you do?.

C) Vi laver en fælles strategi: 1-2-3 
LØB!

D) Jeg har svært ved at sige noget, 
og før jeg ser mig om, danser vi 
brudevals på vores bryllupsdag.
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Hvordan flirter jeg? 

A) Jeg er en ren casanova, der 
overvælder personen med søde, 
romantiske ord.

B) Jeg er en ’lige på og hårdt’-type, 
der ikke spilder tiden. 

C) Jeg stiller mig helt tæt på 
personen indtil de lægger mærke til 
mig. 

D) Jeg flirter aldrig. 
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Hvad synes jeg samtykke er? 

A) Det er en kontrakt, der skal bruges 
til at blame onde mænd. 

B) Det giver tryghed, sikkerhed og 
mega god sex! 

C) Det er fucking bøvlet!

D) Samtykke? Det er for fedt 
foreplay!
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Jeg står ved siden af en sød 
person på dansegulvet, som 
jeg spørger op til dans. 
Personen siger ja, men 
bliver ved med at kigge væk 
og undgå mit blik. Hvordan 
tolker jeg dette?

A) Jeg danser bare videre. Jeg elsker 
de sky typer! 

B) Spørger lige en ekstra gang, om de 
nu rent faktisk har lyst til at danse. 

C) Øger min intensitet. Ingen kan 
kigge væk fra de her moves! 

D) Tolker det som, at personen ikke 
har lyst til at danse alligevel, og 
takker dem for dansen. 
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Min nye flirt har inviteret mig 
over til en aften med Netflix, og 
jeg glæder mig meget. Da vi 
sætter filmen på, begynder min 
flirt at nusse mig, og lægge op 
til, at vi skal være sammen. 
Hvordan reagerer jeg? 

A) Skubber min flirt væk – jeg skal 
altså se den her film! 

B) Nusser tilbage. Det var lige 
nøjagtig hvad jeg forventede ville ske! 

C) Bliver ukomfortabel, og rykker mig 
væk.  

D) Lader min flirt nusse mig. Jeg kan 
jo ikke rigtig sige nej nu, da jeg sagde 
ja til invitationen.
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