Heritage Heroes – Verdensarven på spil
Baggrundsviden til Kahoot
Quizzen består af 10 spørgsmål, hvoraf de 2 første introducerer til UNESCO og verdensarv. De
resterende 8 omhandler specifikke verdensarvssteder. Til hvert spørgsmål om et verdensarvssted,
er en video tilføjet, så eleverne kan få en virkelighedsnær oplevelse af stederne. Idéen er, at
eleverne først ser videoen for at komme i stemning, hvorefter de har 30 sek. til at svare på et
spørgsmål. Du kan med fordel præsentere quizzen som en øvelse, så eleverne ved, at de ikke
bliver vurderet på baggrund af deres viden, men mere skal opleve quizzen som en sjov måde at
lære på.
1. spørgsmål: ”Hvem står for verdensarvslisten?” Svar = UNESCO
Baggrundsviden: UNESCO’s hovedformål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme
nationers samarbejde gennem uddannelse, videnskab og kultur samt styrke en grundlæggende
respekt for retfærdighed, menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for jordens
folk uafhængig af race, køn, sprog og religion.
2. spørgsmål: ”Hvad er en verdensarv?” Svar = Et sted, der er værd at bevare.
Baggrundsviden: For at et sted kan listeførers som verdensarv må det opfylde mindst ét af
UNESCO’s kriterier for verdensarv (se underviseguiden). Verdensarven kan være monumenter,
bygninger, steder, naturområder eller den immaterielle kulturarv (danse, sange, sportsgrene
m.m.).
3. spørgsmål: ”I hvilket land kan du opleve Machu Picchu?” Svar = Peru
Baggrundsviden: Machu Picchu er en ruinby liggende på en bjergryg i Perus Andelsbjerge. Machu
Picchu var en kongelig residens, der blev bygget i 1438-1471. Byen består af 150 stenbygninger
opdelt i forskellige husgrupper.
4. spørgsmål: ”Hvilket udsagn om den kinesiske mur er ikke sandt?” Svar = Man kan se muren fra
et rumskib eller fra månen.
Baggrundsviden: Mange tror, at det er muligt at se den kinesiske mur fra et rumskib eller fra
månen, men fordi muren ikke er bred nok, er det ikke muligt.1 Muren er dog menneskehedens
mest omfattende konstruktion nogensinde. Den kinesiske mur er truet – 30% er helt forsvundet
på grund af vejr og manglende beskyttelse.2
5. spørgsmål: ”Hvilket verdensarvssted ser du på videoen?” Svar = Great Barrier Reef.
Baggrundsviden: Great Barrier Reef er verdens største koralrev. Næsten 30% består af døde
koraller. Great Barrier Reef strækker sig i et 2.000 km. langt bånd ud fra den nordlige del af
Australiens østkyst3.
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6. spørgsmål: ”Hvilket af følgende steder kan du ikke finde i Vatikanet?” Svar = Colosseum.
Baggrundsviden: Vatikanet blev i 1929 oprettet som en uafhængig stat i centrum af Rom. I
Vatikanet kan du blandt andet opleve Peterskirken og Peterspladsen. Colosseum er i Rom, men er
ikke en del af Vatikanet, og spørgsmålet kan derfor godt forvirre lidt.
7. spørgsmål: ”Grand Canyon er udformet af Colorado River i det nordlige Arizona, USA. Hvor bred
er kløften? Svar = Ca. 16 km.
Baggrundsviden: Grand Canyon kom i 1979 med på UNESCO’s Verdensarvsliste. Det er en dyb dal,
som blev formet af Coloradofloden i Arizona, USA. Grand Canyon er et af de syv naturlige
vidundere4.
8. spørgsmål: ”Hvad hedder den største pyramide i Giza?” Svar = Kheops pyramide.
Baggrundsviden: Pyramiderne i Giza er over 4000 år gamle. Kheopspyramiden er den største
pyramide i Giza (Sydvest for Cairo, Egypten). Pyramiden blev opført som gravmonument for kong
Kheops (ca. 2550 f. Kr.)5.
9. spørgsmål: ”Sydney Operahus blev tegnet i 1957 og indviet i 1973. Hvem tegnede operahuset?”
Svar = Dansk arkitekt Jørn Utzon
Baggrundsviden: Jørn Utzon har tegnet operahuset i Sydney med inspiration fra hvide skaller.
Operahuset er 60 meter højt og beliggende på Bennelong Point i Sydneybugten. Det er Sydneys
vartegn og største turistattraktion6.
10. spørgsmål: ”I hvilket land finder du dette slot?” Svar = Danmark.
Videoen viser Kronborg Slot, som er verdenskendt for Shakespeares Hamlet. Slottet befinder sig i
Helsingør (nord for København), hvor du hver sommer kan opleve forestillingen om Hamlet7.
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