
Skitse til principper for spørgsmål til TBZPT – The BuzZ ProjecT 

Formalia 

Buzz har et helt fast format som vi bliver nød til at overholde. Dvs. spørgsmål må max være 75 tegn! Og 

svar max 40 tegn. Æøå virker ikke så her må vi bruge ”ae” ”o” og ”aa”. 

Alle spørgsmål er Multiple Choice med fire svarmuligheder hvoraf kun en er rigtig. 

Kronologi er vigtig – årstal er ikke vigtige 

Det er vigtigt at kunne forstå historiske sammenhænge og det kræver kronologisk overblik. Men 

enkeltårstal er ikke synderligt vigtige. Det er fx vigtigt at vide at Kanslergadeforligt var en del af 1930’ernes 

krisepolitik, men det er ikke vigtigt at vide at det blev indgået i lige præcis 1933. 

Ingen rene trickspørgsmål 

Rene trickspørgsmål er sjove for den der laver dem, men ikke for brugeren og de er heller ikke synderligt 

fremmende for forståelsen. De ”forkerte” svar skal være realistiske bud, men skal ikke være konstrueret 

som fælder man kan falde i. 

Husk at der kan fortælles meget via de forkerte svar 

De forkerte svarmuligheder er ikke kun til at for  

Et godt spørgsmål vil fortælle noget vigtigt og få svareren til at tænke 

Spørgsmål skal formuleres så de er bærere af vigtig og relevant information. Ved at overveje svaret og 

svare skal man lære noget hvad enten man svare rigtigt eller forkert. Eksempel: 

 Den dansk-tyske grænse blev sidst revideret i 

o 1920 

o 1864 

o 1940 

o 1945 

Her testes ikke kun faktuel viden, men den spurgte tvinges til at overveje situationen under besættelsen 

også og operationaliserer således sin viden om Danmarks involvering i både 1. og 2. verdenskrig. Havde 

svarmulighederne været 1918, 1920, 1922 eller 1924 havde det derimod været det dårligt spørgsmål. 

Gentagelse fremmer forståelsen 

Der må meget gerne være spørgsmål der ligger tæt op af hinanden, da det har en række positive effekter. 

Dels gør det simpel udenadslære sværere, da tilstedeværelsen af disse spørgsmål gør at man må læse hvert 

spørgsmål selvom man tror man kender det i forvejen. Dels betyder det vi kan lave mange flere spørgsmål 

ud fra det samme materiale. Fx de fem tidsaldres rækkefølge: stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid 

og middelalder kan gøre til hele ti spørgsmål. Fem om hvilken der kom først, hvor der er fire af 

mulighederne, og fem om hvilken der kom sidst hvor der igen nævnes fire af mulighederne. 


