
Denne aktivitet er en onlinequiz med 12 spørgsmål med flere valgmuligheder. Du kan lave quizzen i 
klassen eller med hele skolen. Der er ingen begrænsning med hensyn til deltagerantallet. Quizzen er 
lavet med onlineværktøjet Kahoot. 

METODE VARIGHED MATERIALER
Onlinequiz 15 min - Onlinequizzen

- En computer/bærbar med internetforbindelse og projekter 

- Alle elever eller grupper skal have en enhed (smartphone, tablet eller 
computer) med internetforbindelse

MÅL OG KOMPETENCER
INDSTILLING
- Eleverne har fået interesse for Europa. De vil vide mere om EU. 

- Eleverne er bevidste om EU’s betydning i deres dagligdag.  

VIDEN
 - Eleverne får kendskab til nogle grundlæggende fakta om EU. 

TRIN FOR TRIN
SITUATION
Eleverne kan arbejde individuelt eller på hold. Det kan foregå i klasseværelset, men også på legepladsen 
med mange elever på én gang. Der er ingen begrænsninger med hensyn til antallet af deltagere i 
onlinequizzen. 

Som lærer styrer du det centrale panel med spørgsmål. Alle elever bedes bruge deres smartphone, 
tablet eller computer til at gennemføre quizzen. De skal først indtaste pinkoden til quizzen og herefter 
deres brugernavn. Hvis disse oplysninger er korrekt indtastet, vises deres navn på skærmen foran 
eleverne. 

LÆRERVEJLEDNING  
MODUL 1 - QUIZ 
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https://play.kahoot.it/#/k/18307f72-4d70-4526-a979-fee94a14701d


Bemærk: Du kan vælge at lade eleverne arbejde individuelt eller på 
hold. Angiv “Classic” eller “Team mode” i kontrolpanelet. Du kan 
vælge “Team mode”, hvis ikke alle elever har en enhed. 

FORLØB
Læreren venter, indtil alle elevernes navne er kommet frem på skærmen. Nu starter læreren quizzen. 
Spørgsmålene kommer frem på skærmen foran eleverne, og eleverne bruger deres enhed til at svare. 
Eleverne får point, alt efter hvor hurtigt de svarede, og om de svarede rigtigt. Umiddelbart efter 
hvert spørgsmål gives der feedback om det korrekte svar, og hvordan eleverne klarede sig (anonyme 
statistikker). På den måde får læreren et overblik over elevernes grundlæggende viden.   

TIP
- Hvis du aldrig har brugt Kahoot før, anbefales det at teste quizzen på forhånd. Det er et meget 

brugervenligt værktøj. Når du har testet det, vil du fuldt ud forstå, hvordan det virker.  

- Hvis du af logistiske årsager ikke har mulighed for at gennemføre quizzen online, kan du bruge 
spørgsmålene nedenfor til at gennemføre quizzen på den “gammeldags” måde. 

INDHOLD
Der er 12 spørgsmål i quizzen. Hvert spørgsmål vedrører indholdet i resten af “Europe@school”. Det er 
spørgsmål om grundlæggende forhold, aktuelle emner og de europæiske værdier.   

  = det rigtige svar

SPØRGSMÅL SVARMULIGHED 1 SVARMULIGHED 2 SVARMULIGHED 3 SVARMULIGHED 4
1. Hvornår indledte de første lande det 

europæiske samarbejde, der i dag er 
kendt som EU?

1930'erne 1950'erne 1970'erne 1990'erne

2. Hvilket af følgende lande er IKKE 
medlem af EU?

Bulgarien Cypern Luxembourg Island

3. Hvor mange indbyggere er der i EU? 
(ca.)

200 mio. 350 mio. 445 mio. 680 mio.

4. Hvilken af følgende er IKKE en 
betingelse for at blive medlem af EU?

At være en 
kristen stat

At være et 
europæisk 

land

At respektere 
menneskeret-

tighederne

At være 
et stabilt 

demokrati
5. Hvilken EU-institution vælges direkte?

Europa-
Parlamentet

Europa-
Kommissionen

Rådet 
for Den 

Europæiske 
Union

Den 
Europæiske 

Unions 
Domstol

6. Hvornår afholdes det næste valg til 
Europa-Parlamentet? 2024 2025 2026 2027

7. Har EU en hær? Ja Nej
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8. I nogle EU-lande er dødsstraf stadig 
tilladt.

Sandt Falsk

9. Hvilket af følgende fakta er IKKE et 
resultat af EU-lovgivning?

Der er ingen 
roaminggebyrer 

i EU

Der må 
kun sælges 

lavenergipærer 
i EU

I 2017 blev 
der født 5,1 

mio. børn i EU

Cigaretpakker 
i EU er påført 
advarsler om 

sundhed srisici

10. Schengenaftalen betyder, ...
at alle 

EU-borgere 
har adgang 

til deres data 
online

at man kan 
rejse frit i 

Schengen-
området (uden 
grænsekontrol)

at alle 
fødevarer i 

EU skal være 
sikre

11. EU-borgere kan arbejde i enhver EU-
medlemsstat med samme arbejdsvilkår 
som landets statsborgere

Sandt Falsk

12. Hvor stor en procentdel af verdens 
flygtninge er flygtet til Europa (2019, 
data fra UNHCR)?

14% 27% 37% 67%
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