
Den här aktiviteten är en frågesport på nätet med tolv flervalsfrågor. Den kan göras i en klass eller 
med hela skolan. Det finns inte någon gräns för antalet deltagare. Aktiviteten har framställts med 
onlineverkyget Kahoot.

METOD TID MATERIAL
Frågesport på nätet 15 min - Frågesporten på nätet

- En stationär/bärbar dator med internetuppkoppling och projektor 

- Alla elever eller elevgrupper behöver en enhet (smartphone, surfplatta, dator) 
som är ansluten till internet

MÅL OCH KOMPETENSER
ATTITYD
 - Elevernas intresse för Europa väcks. De vill veta mer om Europeiska unionen. 

 - Eleverna blir medvetna om hur viktigt EU är i deras (vardags-) liv.

KUNSKAPSMÅL
 - Eleverna lär sig några grundfakta om Europeiska unionen.

STEG FÖR STEG
UPPLÄGG
Eleverna kan göra frågesporten själva eller i grupper. Den kan göras i klassrummet eller på skolgården 
med många elever samtidigt. Det finns inte någon gräns för antalet deltagare i frågesporten. 

Du som lärare styr den centrala panelen med frågor. Alla elever bör använda en smartphone, surfplatta 
eller dator för frågesporten. De måste först ange spelets pinkod och sedan sitt användarnamn. Om de 
gör det här rätt visas deras namn på skärmen längst fram i klassrummet.

LÄRARHANDLEDNING  
MODUL 1 - FRÅGESPORT 
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=48e4dec2-53bc-4048-aa3a-31660501fd3f


OBS: Du kan välja att låta eleverna spela själva eller i grupper. Välj 
”Classic” eller ”Team mode” på kontrollpanelen. Du kan välja lag om 
inte alla elever har en mobil enhet. 

ARBETSGÅNG
Läraren väntar tills alla elevers namn visas på skärmen längst fram i klassrummet. Läraren startar sedan 
frågesporten. Frågorna visas på skärmen längst fram och eleverna använder sina enheter för att svara. 
Eleverna får poäng beroende på om svaret är rätt och på hur lång tid de tog på sig att svara. Efter varje 
fråga visas genast feedback om rätt svar och hur eleverna svarade (anonym statistik). På så sätt får 
läraren en översikt över vilka grundkunskaper eleverna har. 

NÅGRA TIPS
- Om du aldrig har använt Kahoot tidigare rekommenderar vi att du testar frågesporten i förväg.  

Det är ett väldigt användarvänligt verktyg. När du har testat det förstår du helt och hållet hur 
det fungerar.

- Om du av logistiska skäl inte kan genomföra frågesporten på nätet kan du använda frågorna 
nedan för att genomföra den på det ”traditionella” sättet.

INNEHÅLL
Frågesporten består av tolv frågor. Frågorna gäller grundläggande fakta, aktuella frågor och EU:s värden.  

  = rätt svar

FRÅGA ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 3 ALTERNATIV 4
1. När inledde de första länderna det 

europeiska samarbete som vi nu 
känner som EU?

1930-talet 1950-talet 1970-talet 1990-talet

2. Vilket av följande länder är INTE med i 
EU?

Bulgarien Cypern Luxemburg Island

3. Hur många människor bor det i EU? 
(ungefär)

200 miljoner 350 miljoner 445 miljoner 680 miljoner

4. Vilket villkor är INTE ett villkor för att gå 
med i EU?

Vara ett kristet 
land

Vara ett 
europeiskt 

land

Respektera 
mänskliga 
rättigheter

Vara en stabil 
demokrati

5. Till vilken EU-institution hålls det 
direkta val?

Europa-
parlamentet

Europeiska 
kommissionen

Europeiska 
unionens råd

Europeiska 
unionens 
domstol

6. När hålls nästa EU-val? 2024 2025 2026 2027

7. Har EU en armé? Ja Nej

8. I några EU-länder är dödsstraff 
fortfarande tillåtet.

Sant Falskt
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9. Vilket av följande påståenden är INTE 
en följd av EU-lagstiftning? Det finns inga 

roaming-
avgifter i EU

Endast 
lågenergi-
lampor får 
säljas i EU

År 2017 
föddes 5,1 

miljoner barn 
i EU

Cigarettpaket 
i EU är märkta 

med hälso-
varningar. 

10. Schengenavtalet innebär ... att alla 
människor i EU 
kan komma åt 
sina person-
uppgifter på 

nätet

att människor 
kan resa fritt 
i Schengen-

området (utan 
gränskontroller)

att all mat i 
EU är säker för 

hälsan

11. EU-medborgare kan arbeta i andra EU-
medlemsstater på samma villkor som 
landets egna medborgare

Sant Falskt

12. Av alla världens flyktingar, hur många 
har flytt till Europa (2019, uppgifter från 
UNHCR)?

14 % 27 % 37 % 67 %
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