Hvad er et godt MTBO Vintercup spørgsmål?
Reglerne definerer det således:
9. Opgaver:
Ved hver post er der opsat et spørgsmål, som ved korrekt svar kan give holdet 3 tillægspoint. Opgaven på posterne
skal være et spørgsmål med tre svarmuligheder. Spørgsmålene skal være formuleret, så der ikke forekommer
misforståelser.
Kategorien af spørgsmål skal være 5 sportsrelaterede, 5 om almen viden (historie, geografi, politik, etc.) og 5
nyhedsrelaterede.
Det er meget bredt formuleret og der kan ikke laves en facitliste for gode spørgsmål og man kan ikke automatisk
fravælge dårlige.
Man kommer det måske lidt nærmere hvis man forestiller sig at flg. skal gælde for alle spørgsmål:
 Alle deltagere skal kunne forstå hvad spørgsmålet omhandler, dvs. kende til den begivenhed, person,
genstand eller det sted som spørgsmålet omhandler.
 Mellem 50 og 75 % af holdene bør kunne svare rigtigt på spørgsmålet
 De fleste hold (> 50 %) skal kunne udelukke den ene svarmulighed
Vedr. de 3 kategorier:
Kategorierne må meget gerne kombineres, hvilket ofte vil gøre det nemmere og mere aktuelt for deltagerne.
F.eks.
 Et sportsresultat der er opnået inden for den sidste måned
 Olympiske resultater generelt hvis der lige har været afholdt OL
 Dansk politik i perioden 1860erne – 1870erne og Grundloven, eftersom serien 1864 og fejringen af 150 året
for nederlaget ved Dybbøl har kørt i medierne i flere måneder
 Relationer mellem Ukraine og Rusland pga. den nuværende konflikt.
 Ulvens historie i DK, pga. den aktuelle og jævnlige mediedækning af emnet
 Er der lige udskrevet eller gennemført folketingsvalg kan der være masser af nye men også historiske
personer/begivenheder/emner som bliver aktuelle.
Nyhedsrelateret betyder at hændelsen/nyheden er maksimalt 2 måneder gammel, at det har været bragt i flere
typer af landsdækkende medier (TV, avis, radio, web etc.) og af flere gange, så det ikke er en enkeltstående
begivenhed som man kun kan kende til, hvis man har fulgt nyhederne en specifik dato.
Sportsrelateret giver næsten sig selv, men der skal refereres til alment kendte sportsgrene. Har der været et aktuelt
(dansk) resultat, kan det gøre relevansen af spørgsmålet væsentligt større. Der bør som min. være et spørgsmål
relateret til cykling, da det er alle deltageres interesse.
Almen viden skal være en viden som man normalt har opnået i sin skoletid, eller viden som gentagne gange er
blevet bragt indenfor de sidste par år eller bliver bragt i medier jævnligt/månedligt.
Der skal være variation i kategorien af spørgsmål og primært indenfor:
Dansk, Samfundshistorie, Historie generelt, Naturvidenskab/Biologi, Geografi, Politik, Sprog, Økonomi,
Matematik, Religion, Film/TV/radio, Musik og Litteratur.
Er spørgsmålet relateret til DK vil deltagernes viden om emnet sandsynligvis være noget større.
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Der er forskel i almen viden afhængig af deltagernes alder. F.eks. kender yngre personer nok ikke til Jugoslaviens
historie, Abba og Otto Leisner, mens den ældre del nok har begrænset viden om Facebook, sociale medier og
Stand-up.
Anvendes der datoer eller antal/tal i svarmulighederne, skal der være passende forskel i de 3 muligheder, og
specielt ved datoer skal der være en særlig relation til den specifikke dato. En nyhed relateret til en specifik
begivenhed/person/genstand/sted kan gøre en konkret dato uden andre særlige relationer acceptabel.
F.eks. ved få personer i hvilket århundrede Tycho Brahe levede, men har der lige været en begivenhed hvor emnet
har været bragt op (over en længere periode!!), kan det alligevel være aktuelt som spørgsmål
Spørgsmål med relationer til lokale forhold skal undgås, med mindre det er et sted/ begivenhed/genstand/person
som er alment kendt i hele DK.
F.eks. skal spørgsmål omkring lokalpolitik og borgmestre undgås, men de fleste kender Rold Skov, Rebild bakker,
spritfabrikkerne i Aalborg og Aalborg tårnet så det kan bruges.
Der må gerne være spørgsmål/gåder/udregninger hvor man kan regne sig frem til svaret med almindelige sproglige
og matematiske evner (almen viden). De må ikke tage for lang tid at læse og forstå, for så ”gætter” deltagerne
svaret.
Eksempler på relationer mellem de forskellige kategorier, hvor nyhedsaktuelle begivenheder gør en forskel og gør
spørgsmålet relevant:








Alle kender til Berlin murens fald, men de færreste kender den specifikke dato (9. november 1989). Bortset
fra november/december 2014, hvor det blev fejret at det var 25 år siden.
Alle kender Dronning Margrethe, men ikke hendes fødselsdato med mindre hun lige er fyldt rundt eller der
er lige blevet fejret noget specifikt i den anledning.
Alle kender 2. verdenskrig og næsten alle kender D-dag. De fleste kender datoen for DK
besættelse/befrielse, men meget få (ingen) kender datoen for D-dag, med mindre det lige er blevet fejret
med beskrivelser i diverse medier. De fleste kan regne sig frem til årstallet, men kun fordi de kan relatere
det i ft. krigens varighed/periode.
Alle kender overordnet til den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, men ikke til aktuelle
begivenheder/sabotager eller modstandsgrupper. Men har der været en begivenhed, et jubilæum, er der
lavet en film over en gruppe/nogle personer eller et dødsfald af en kendt person relateret til modstanden kan
et spørgsmål være aktuelt.
Alle kender TV julekalendere, men de færreste ved præcist hvilket år en specifik julekalender/historie blev
vist. Er årets julekalender en genudsendelse er det muligvis aktuelt at spørge om hvilket år den blev vist
første gang. Der kunne også være andre begivenheder som et jubilæumsår, dødsfald, relationer til nordjysk
lokalitet som gør et julekalenderspørgsmål aktuelt.

Man kan finde masser af inspiration til spørgsmål i spil som Trivial Pursuit, Quiz (zone), Bezzerwisser, Guinness
rekordbog og Jeopardy hvor spørgsmålene i det sidste endda er kategoriseret i sværhedsgrad.
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