
 

 

 

 

 

 

IDEKATALOG 
 

Lige straks går vi i gang med en ny omgang Smart Parat Svar, men denne gang bliver jo 

lidt særlig pga. COVID-19, hvor vi jo kører de regionale runder og finalerunden digitalt, og 

mange biblioteker også vælger at køre de lokaler runder digitalt. 

Men vi synes ikke, at I skal snydes for muligheden for også at mødes fysisk, og derfor har 

vi udarbejdet dette idekatalog, som I kan tage udgangspunkt i til en slags opvarmning 

inden Smart Parat Svar. 

I kan afholde aktiviteterne på jeres bibliotek og invitere en enkelt klasse ind, så alle 

restriktioner i forhold til COVID-19 overholdes. I kan også lave aftaler med klasserne om 

at komme ud og lave aktiviteter hos dem i stedet. 

Alle aktiviteter er baseret på ”print selv-materiale”, som I kan finde på 

https://www.smartparatsvar.dk/print-selv-materiale/ 

Ved nogle af aktiviteterne skal I selv skaffe nogle materialer, men det meste har I i 

forvejen på jeres bibliotek. 

 

Idé 1: Pimp dit Smart Parat Svar-team 
For at komme i den helt rette Smart Parat Svar-stemning kan I invitere en klasse ind for 

at få 100% styr på deres outfit, inden quizzen rigtig går løs. Lav det fedeste gear til at 

pynte Smart Parat Svar-holdet med ved fx at dekorere forskellige ting fra print selv-

materialerne.  

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren  

• Sørg for at printe relevant materiale fra hjemmesiden 

• Sørg for at have dekoration og pyntning til aktiviteten (fx klistermærker, tuscher, 
bånd, maling, perler osv.) 

• Sørg for at have sakse, lim m.m. klar 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan sidde med god afstand til 
hinanden og til andre biblioteksgæster 
 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

• Navneskilte, holdskilte og byskilte, tale- og tankebobler 

• Flag og vimpler 

• Partyhat, kongekrone, butterfly, maske, hånd, logoer til hårbøjle 
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Idé 2: Fotoprops – forsættelse af Pimp dit Smart Parat Svar-

team 
Få et evigt minde fra det år, hvor du deltog i Smart Parat Svar. Som en udvidet version af 

ovenstående idé kan klassen også lave fotoprops, som skal bruges i et efterfølgende 

photo shoot.  

Kender vi ikke alle selfie booth’en, hvor der lige skal lidt ekstra tilbehør med på billedet? 

Klassen kan lave forskellige fotoprops som fx briller, en taleboble, hatte, masker osv. 

Som prikken over i’et skal mindet foreviges med et godt billede. Her kan en 

bibliotekskollega få udfoldet sine evner som fotograf og stå klar med kameraet. Vær OBS 

på at få indsamlet samtykke fra forældrene, da vi meget gerne vil dele billedet på Smart 

Parat Svars hjemmeside og Facebook. Send billederne til mail: 

smartparatsvar@aalborg.dk sammen med forældretilladelserne. 

I kan også lave en udstilling med billederne på jeres eget bibliotek eller sætte dem på 

jeres egen hjemmeside, Facebook m.m. Husk også her at have forældretilladelser.  

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren  

• Sørg for at have indhentet forældretilladelser inden klassen kommer på 
biblioteket 

• Sørg for at printe relevant materiale fra hjemmesiden 

• Sørg for at have dekoration og pyntning til aktiviteten (fx klistermærker, tuscher, 
bånd, maling, perler osv.) 

• Sørg for at have sakse, lim m.m. klar 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan sidde med god afstand til 
hinanden og til andre biblioteksgæster 

• Find en kollega, som vil agere fotograf samt sørg for at have et kamera eller evt. 
en telefon klar 

 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

• Navneskilte, holdskilte og byskilte, tale- og tankebobler 

• Flag og vimpler 

• Partyhat, kongekrone, butterfly, maske, hånd, logoer til hårbøjle 
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Idé 3: Store hygge-foldedag på biblioteket 
 

Som et hyggeligt efterårsarrangement kan I invitere en klasse ind til ”Store hygge-

foldedag”. Som forberedelse til at deltage i Smart Parat Svar kan det være godt med et 

”ryste sammen”-arrangement, så eleverne på en uformel måde lærer at samarbejde.  

Eleverne får til at opgave at folde nipnappere, vindmøller og/eller en kop ud af papir. Der 

kan evt. sættes en gevinst på højkant til den, der gør det hurtigst. ”Vi serverer cola, hvis I 

folder et krus korrekt,” eller lignende konkurrencer. 

TIP: Printer I fold selv-koppen ud i A3, kan der blive bedre plads til popcorn. 

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren  

• Sørg for at printe relevant materiale fra hjemmesiden, evt. i en tykkere kvalitet til 
kopperne. 

• Sørg evt. for at have vejledninger til at folde korrekt klar i baghånden 

• Sørg for knappenåle, perler, tape og pinde til vindmøllerne 

• Sørg for evt. at have drikkevarer eller popcorn til at hælde i de foldede krus 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan sidde med god afstand til 
hinanden og til andre biblioteksgæster 

• Sørg evt. for at have et stopur klar 
 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

• Skabeloner til nipnapper, vindmøller og fold-selv-kop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Idé 4: Lav en booktalk 

 

Inspirér eleverne til mere læsning. Præsenter eleverne for forskellig skøn- og faglitteratur, 

film eller tegneserier, der relaterer sig til de offentliggjorte kategorier og evt. til de 

kategorier, som I har erfaret ofte er med i Smart Parat Svar. I kan starte arrangementet 

med at lave et stort nummer ud af at offentliggøre de offentliggjorte kategorier (det er jo 

ikke alle, der har nået at se dem endnu). 

Idé 5: Lav din egen Smart Parat Svar-quiz 
 

Har I (og måske også skoleklasserne) brug for at lave en generalprøve på at gennemføre 

en Smart Parat Svar-quiz? Så kan I invitere en klasse ind til en light-udgave af quizzen, 

hvor I får quizzen lidt mere ind under huden i forhold til at stille spørgsmål, svare osv. I 

kan bruge spørgsmål fra tidligere år, I kan lave jeres egne spørgsmål evt. ud fra de 

kategorier, som er offentliggjorte, eller I kan bruge ”light-udgaven” af Smart Parat Svar, 

som hedder Klassespillet. 

I kan også lave en variant, som kombineres med en booktalk. Her kan eleverne få 

præsenteret forskellige bøger, hvorefter eleverne inddeles i grupper og med inspiration 

fra bøgerne kan lave spørgsmål til de andre grupper. På Smart Parat Svar-hjemmesiden 

kan eleverne få tips og tricks til, hvordan man laver gode spørgsmål. 

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren  

• Sørg for at printe relevant materiale fra hjemmesiden 

• Evt. finde spørgsmålskort fra tidligere år frem 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan sidde med god afstand til 
hinanden og til andre biblioteksgæster 

• Afhold Smart Parat Svar quizzen, som i almindelig version med spørgsmål fra 
tidligere år eller… 

• Afhold en booktalk fx med bøger, som kan inspirere børnene til at lave nye SPS-
spørgsmål 

• Find passende bøger til booktalk 

• Lad børnene lave nye spørgsmål til SPS-quizzen med inspiration fra bøgerne fra 
booktalk’en 

• Afhold herefter SPS-quizzen som normalt med de nye spørgsmål  
 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

https://www.smartparatsvar.dk/hvad-er-smart-parat-svar/spil-selv-smart-parat-svar/ 

• Klassespillet spørgsmålskort (som er spørgsmål fra tidligere år) 

• Blanke spørgsmålskort  

• Blank kategorioversigt 

• Guide til Fake news 
 

 

 

https://www.smartparatsvar.dk/hvad-er-smart-parat-svar/spil-selv-smart-parat-svar/


 

 

 

 

Idé 6: Quiz og byt 
 

Som endnu en variation til SPS-quizzen kan en klasse inviteres ind til ”quiz og byt”, evt. i 

kombination med en booktalk. 

Eleverne i klassen går sammen 2 og 2 og har et spørgsmålskort hver. Brug spørgsmål fra 

tidligere SPS-år. Eleverne stiller hinanden et spørgsmål, som modparten skal forsøge at 

svare på. Herefter bytter parrene kort, og man finder en ny makker og stiller igen 

spørgsmål. Sådan kan quizzen fortsætte indtil alle har byttet makker med alle fra klassen. 

Der kåres ikke en vinder, men forhåbentlig har eleverne opnået en større viden, som de 

kan tage med videre til den rigtige Smart Parat Svar-quiz. 

(”Quiz og byt” er venligst lånt fra Randers Bibliotek, som har haft stor succes med at lave 

denne aktivitet i forbindelse med en stor ceremoni, hvor de offentliggjorte kategorier 

afsløres og en booktalk) 

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren  

• Sørg for at printe relevant materiale fra hjemmesiden 

• Evt. finde spørgsmålskort fra tidligere år frem 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan gå rundt med god afstand til 
hinanden og til andre biblioteksgæster 

• Sørg evt. for at læreren og/eller bibliotekaren er ”dommer” og sørger for at 
eleverne holder fokus på at svare og følger reglerne 

• I kan evt. efterfølgende snakke om, om der var svar, som overraskede eleverne 
 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

https://www.smartparatsvar.dk/hvad-er-smart-parat-svar/spil-selv-smart-parat-svar/ 

• Klassespillet spørgsmålskort (som er spørgsmål fra tidligere år) 

 

Idé 7: Invitér til Store Kahoot!-dag 
Brug kahootsene som ligger på hjemmesiden til at quizze løs med jeres elever. Kombinér 

det eventuelt med en booktalk, der relaterer sig til de forskellige emner i kahootsene og i 

de offentliggjorte kategorier.  

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med klasselæreren (tjek, at de ikke allerede har været igennem alle 
kahootsene) 

• Hav eventuelt præmier til vinderne 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Idé 8: Lav en spildag på biblioteket 
 

Inviter en klasse til spildag på biblioteket, så både de og I rigtig kommer i form til Smart 

Parat Svar. En fysisk udgave af Smart Parat Svar kan helt sikkert noget specielt, men 

mange andre brætspil får også hjernen i gang hos eleverne og det styrker samarbejdet. 

Vi har lavet en liste med idéer til mulige spil, som biblioteket enten har, klassen har, eller 

der kan stykkes sammen fra nær og fjern. 

• Trivial pursuit familieudgaven 

• Trivial pursuit Disney 

• Hint Junior 

• Danmarksspillet Spillet der bringer jer rundt i Danmark til små og store byer, 
seværdigheder mm. 

• Timeline (engelsk) fx Timeline Inventions eller Timeline Classic. Hvad blev 
opfundet først? I spillet skiftes man til at ligge kort op på en tidslinje, hvert kort 
har en opfindelse eller begivenhed, som skal placeres rigtigt. 

• Sigurds Danmarkshistorie På Spil. Historien er gået i kludder og det er op til 
spillerne, at rydde op i historien. 

• Dixit (med et litterært bespænd I selv indfører) Ved hjælp af spændende 
billedkort, skal spillerne forsøge at skabe farverige historier eller sætninger, så 
nogle spiller, men ikke alle, gætter, hvilket kort man har valgt. Benspændet kunne 
være, at historien altid skal tage afsæt i eller referere til en bog. 

• The mind Et samarbejdsspil, hvor kort med tal fra 1-100 skal placeres i rigtig 
rækkefølge, uden at man må tale sammen om det undervejs. Her øver spillerne 
sig i at ”læse” de andre spilleres reaktioner. 

• Sequence Et samarbejdsspil, hvor man på hold dyster mod hinanden uden at tale 
højt sammen. 

 

Hvad skal I gøre: 

• Lav aftale med læreren 

• Skaf de relevante brætspil 

• Find et egnet sted på biblioteket, hvor klassen kan sidde med god afstand til 
hinanden og til andre 

• Print evt. fold-selv-kopper, hvis eleverne skal have proviant undervejs 

• Hav noget at fylde i fold-selv-kopperne 
 

Følgende kan I printe og bruge fra hjemmesiden: 

• Fold-selv-kopper i A3 eller A4 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Idé 9: Litteraturbingo med Smart Parat Svar-spørgsmål 

Alle spillere får to plader med ord i stedet for tal. Bibliotekaren stiller spørgsmål om 

litteratur, genrer eller andet fra litteraturens verden, og så gælder det om at have svaret 

på sin plade. Fuld plade giver bingo, og der er præmier. 

 

Klassen kan hjælpes ad med at finde det rigtige svar. Kan de ikke svare, kan der gives 

hints eller det rigtige svar. 

 

Formål 

Undervejs fortæller vi lidt om nogle af bøgerne og udfordrer på den måde eleverne til at 

udforske nye genrer og værker. 

 

Hvad skal I gøre: 

• Find 40-50 spørgsmål i gamle SPS-spørgsmål 

• Find en bingopladegenerator fx https://myfreebingocards.com/ 

• Tast svarene fra spørgsmålene ind, så producerer den bingoplader. 
 

(Litteraturbingo med Smart Parat Svar-spørgsmål er venligst lånt fra Dragør 

Bibliotekerne, som de bruger til opvarmning for de kommende 6. klasser) 

https://myfreebingocards.com/

