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Jeg er ikke begejstret for begrebet Millennials. Slet ikke. Det er en meningsløs generalise- 
ring af uhørte dimensioner. Begrebet dækker over ca. 2 milliarder mennesker. 

Det giver ingen mening at omtale dem som en homogen gruppe, der vil, kan og ønsker det 
samme. 

Spillet her bygger på en længere kritisk tekst om begrebet, du kan læse her.

Beskrivelser af Millennials er så vage og ukonkrete, at det er svært at skelne dem fra 
horoskoper. Deres primære datakilde er ellers den samme: Fødselsdatoer. 

Så her er spillet, der udfordrer dig: Kan du kende forskel på horoskoper og beskrivelser af 
Millennials? Det er ikke let. 

God fornøjelse. 

/Morten
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BULLSHIT BINGO: MILLENNIAL EDITION

Sådan spiller man det
Antal spillere: 2 eller flere.                    Alder: Millennials.                    Tid: Ca. 20-30 min.

Spillet indeholder 24 brikker med citater og 4 Special Millennial Edition bingoplader. Skulle 
I være flere end 4 spillere, kan der printes flere plader. Klip brikker og bingoplader ud. 

Reglerne er enkle. Den yngste spiller (eller spilleren med det mest asymmetriske hår) starter.

En tur består af fire trin:

1. Du vælger en brik fra bunken.

2. Du giver brikken til spilleren til højre for dig (uden at kigge på brikken).

3. Spilleren til højre for dig læser citatet op.

4. Du skal nu gætte, om citatet er sagt om Millennials eller sagt i horoskoper.

Gætter du rigtigt, får du 1 point og må lægge brikken på din bingoplade. Gætter du forkert, 
får du 0 point og brikken ryger tilbage i bunken (nederst). Det er nu næste spillers tur. 

Sådan vinder du
Den spiller, der først har 5 point (5 rigtige svar) - og dermed fuld plade - vinder. Alle andre 
taber. De kan ringe til deres mor og brokke sig.

Ølspilsvarianten
Hvis I vil have mere gang i festen, kan I vælge at spille ølspilsvarianten. Her gælder samme 
regler, med få undtagelser:

Gætter du rigtigt, får du 1 point og må lægge brikken på din bingoplade. Desuden må du 
vælge en person som skal drikke en tår valgfri alkohol. Gætter du forkert, får du 0 point og 
brikken ryger tilbage i bunken (nederst). Desuden skal du selv drikke en tår valgfri alkohol.

God fornøjelse.

Venlig hilsen
Morten Münster
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“Venner og det sociale er
utrolig vigtigt for dig.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Generationerne X, Y, Z og 
arbejdspladsen”, fremforsk.dk

“Du ønsker mulighed for at 
realisere dig og skabe nye 

identiteter.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Generationerne X, Y, Z og 
arbejdspladsen”, fremforsk.dk

“Du har behov for afklaring af 
rammerne i forhold til tid,

budget og ressourcer, hvis du
skal yde dit bedste.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Dårlig ledelse ifølge fire millennials”, 
addvalue.dk

“Du ønsker at have noget 
at stræbe efter.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Har du udfordret dine Millennials
i dag?”, finans.dk

“Du har for travlt med dit job 
og din familie til at kere dig 

om meget andet.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Millennials - en ny generation af 
trendsættere”, berlingske.dk

“Du udfordrer gerne status quo
og stiller store krav til både dig

selv og din omverden.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Mød Millennials med omhu”, 
jptema.dk

“Du elsker drama.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Syv generationer og deres
kendetegn”, kristeligt-dagblad.dk

“Du føler dig misforstået.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Generation Y kommer - og cheferne 
er færdige, hvis de ikke ...”, politiken.dk

“Det er selve livet,
relationerne, oplevelserne,
der er i højsædet for dig.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Generation Y: ‘Hvis det ikke er digitalt, 
findes det slet ikke’”, politiken.dk

“Fællesskabet betyder alt for dig.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Har du udfordret dine Millennials
i dag?”, finans.dk

“Du er utålmodig og vil
have løsninger nu.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Tillidskrise mellem verdens unge og 
virksomhederne”, avisen.dk

“Du elsker iscenesættelse.”

Rigtigt svar:
Sagt om Millennials

“Syv generationer og deres
kendetegn”, kristeligt-dagblad.dk

Brikker med citater Udskriv og klip ud



“Dine ambitioner og din
fremtid er i fokus.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Jomfru, 
ekstrabladet.dk

“Du har en tendens til at tale
mere end du lytter.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Tvilling, 
femina.dk

“Du nyder mest at være i
dit eget selskab.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Krebs, 
ekstrabladet.dk

“Du er rastløs, og der skal gerne 
ske noget nyt hele tiden.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Vædder, 
alt.dk

“Du er ikke til halve løsninger.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Vandmand, 
alt.dk

“Du er lidt doven anlagt, og 
det skal helst være spændende 
og sjovt, hvis du skal bruge tid

på noget.“

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Vædder, 
alt.dk

“Du er meget optaget af et 
fællesskab, hvor du kan udveksle 
idéer med andre, der har samme 

interesser som dig selv.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop - Løve, 
alt.dk

“Dine arbejdsmæssige ambitioner 
kan blandt andet ses af din 

handlekraft, og på at du er meget 
ivrig efter at se synlige resultater 

af din indsats.”
Rigtigt svar:

Sagt i horoskoper

Horoskop - Jomfru, 
alt.dk

“Du er kompromisløs i din 
søgen efter et belønnende 

forhold.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Horoskop, livsguiden.dk

“Du mangler ikke ideer i din 
karriere, men at vide hvad du 
skal vælge og hvor du skal hen

kan være en udfordring.”

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Dagshoroskop,
stjernetegn.nu

“Du er fuld af kreative ideer,
som du gerne vil realisere.“

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Dagshoroskop,
stjernetegn.nu

“Du er nysgerrig, når det gælder 
samfundsspørgsmål og det der

er oppe i tiden.“

Rigtigt svar:
Sagt i horoskoper

Dagshoroskop,
astrologi.dk

Brikker med citater Udskriv og klip ud
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Tusind tak for, at du har brugt din værdifulde tid på at lege med. 
Husk, at dette spil hænger sammen med episode 3 i tredje sæson af 
’Adfærd’. 

Den episode kan du læse her 

Hvis du gerne vil have mange flere guides, værktøjer og velmente 
provokationer, så tilmeld dig inde på Mortenmunster.com/blog.

https://mortenmunster.com/millennials-et-taabeligt-og-intetsigende-begreb/
https://mortenmunster.com/blog/

