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1. BESKRIVELSE AF PROJEKTET 

GERMAN QUIZ CHALLENGE (GQC) er det andet værktøj til vurdering og fremme af 
fremmedsprogskompetencer, som er blevet udviklet af Goethe-Institut London og opstået 
i et samarbejde med det digitale bureau Ovos. Målet var at udvikle et attraktivt værktøj 
til vurdering af tyskkundskaber, som samtidig øger kvaliteten af undervisningen og 
motivationen hos eleverne. Målgruppen er elever i alderen fra 13 til 16 år.  
 
Onlinespillet giver undervisere mulighed for at følge udviklingen af 
fremmedsprogskompetencer hos deres elever over et længere tidsrum. Takket være den 
legende tilgang er GERMAN QUIZ CHALLENGE en behagelig og stressfri prøveform for 
eleverne, der kan motivere dem til yderligere at forbedre deres sprogkundskaber.   
 
Eleverne kan bruge deres private smartphones til at spille GERMAN QUIZ CHALLENGE – 
enheder, som de allerede er fortrolige med og kender godt. Spillet er desuden optimeret 
til brug på bærbare og stationære computere samt tablets for at kunne tilpasses kravene 
fra forskellige undervisningsinstitutioner. GERMAN QUIZ CHALLENGE kan også 
downloades gratis som app i Apple App Store eller Google Play Store. I løbet af spillet 
danner eleverne to hold. Det er med til at styrke holdånden og motivationen og mindske 
frygten for individuel fiasko i løbet af testen. Der er også mulighed for at deltage i spillet 
helt anonymt ved at vælge en avatar og et kaldenavn. Underviseren bibeholder kontrollen 
over spilforløbet, idet vedkommende starter, slutter og har overblikket over 
spilenhederne. 
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Spillet skifter mellem såkaldte fokusfaser og challenge-faser. Fokusfaserne  fortællerne 
historien om fem unge mennesker, der bor i München og deler en passion for at køre på 
skateboard. Hverdagsscenarierne, som skildres i den forbindelse, danner grundlag for en 
række opgaver, som eleverne skal løse i løbet af spillet. Opgaverne tester elevernes 
viden om ordforråd, evnen til at lytte og læse samt grammatiske emner op til et 
sprogligt niveau, der svarer til A2-niveau inden for den fælles europæiske 
referenceramme for sprog. 

 

Copyright © ovos 
 
I challenge-fasen dyster eleverne i to hold mod hinanden i en quiz med spørgsmål i almenviden 
om den tysksprogede verden. 
 
GQC-appen indeholder desuden to kapitler med ekstramaterialer om spillets indhold, der 
kan bruges til at introducere klassen for spillet og dets handling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ovos media 
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2 Handling og personer 

Spillet er inddelt i fire fokusfaser, der tematiserer forskelligt indhold:  
 

1. Fokusfase: Præsentation af hovedpersonerne. Hvem er de? Hvad kan de godt 
lide? 

2. Fokusfase: Hverdagssituationer og temaer, f.eks. på café, tyveri, fattigdom og 
forurening 

3. Fokusfase: Rejser i Europa og venner i udlandet 
4. Fokusfase: Rejser i Europa og venner i udlandet (fortsættelse) 

 
Hver opgave i spillet er integreret i en konkret, situationsbestemt kontekst. Opgaverne i 
et kapitel bygger ikke direkte oven på hinanden, men hænger dog tematisk sammen via 
de overordnede temaområder, som er nævnt ovenfor.  
 
Jonas, Julia, Milen, Leonie og Lara er fem venner, der bor i München og er mellem 16 og 
17 år gamle. De har forskellige interesser og ambitioner, men forenes dog af deres passion 
for at stå på skateboard. Når de mødes i en skaterpark i München eller går på vegansk 
café sammen, taler de om deres hobbyer, ferieplaner og deres venskab. De 
ekstramaterialer, som stilles til rådighed i appen, indeholder detaljerede beskrivelser af 
alle personer, så eleverne kan blive fortrolige med dem inden spillet.  
 
De fem venner i skaterparken  
 
JONAS LEONIE JULIA LARA MILEN 

     
 

3 TEKNISKE KRAV – GQC I KLASSEVÆRELSET 

 
For at spille spillet i et klasseværelse skal du bruge: 
 
- En stationær eller bærbar computer til underviseren for at starte spillet 
- En projektor til den fælles challenge-fase 
- Smartphones eller tablets til hver elev (i tilfælde af at eleverne bruger bærbare 
computere, bedes du læse om SPILLET I BROWSEREN i kapitel 4 fra side 13) 



 
 

6 
 

- Høretelefoner til hver elev  
- Wi-fi-adgang til alle enheder  
 
Opsætningen af GERMAN QUIZ CHALLENGE i et klasseværelse er illustreret på skematisk 
vis i den følgende grafik: 

© ovos 

3.1 TEKNISKE KRAV – GQC I ET VIRTUELT KLASSEVÆRELSE 

Det er muligt at spille spillet sammen fra forskellige lokaliteter i et virtuelt 
klasseværelse. Til det formål kan der anvendes en platform til videokonferencer, som 
f.eks. Skype, Zoom eller Microsoft Teams, såfremt dette er foreneligt med 
retningslinjerne for din uddannelsesinstitution. Kravene til spillet er de samme som ved 
afvikling i et fysisk klasseværelse. Det er dog en fordel, hvis eleverne i den forbindelse 
har to enheder til rådighed: en bærbar eller stationær computer, hvor de kan koble sig 
op på platformen til videokonferencer, samt en anden, lidt mindre enhed, hvorpå de kan 
spille spillet. Underviseren forbereder spillet som beskrevet nedenfor og deler via 
konferenceplatformen skærmen i et virtuelt klasseværelse, som eleverne har adgang til 
via deres største enhed. Således kan eleverne se oprettelseskoden og vejledningen til 
spillet på deres største skærm og logge sig ind på spillet via appen på deres mindre 
enhed. Vi anbefaler at bruge høretelefoner til den lille enhed eller slå alle deltageres 
mikrofon fra i det virtuelle klasseværelse. Hvis eleverne ikke har adgang til en anden enhed, 
er det også muligt at DELE skærmen på en enhed og via to forskellige vinduer på samme tid få 
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vist skærmen for klasseværelset på den ene side og på den anden side få vist spillet i en 
browser.  
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4 SÅDAN SPILLER DU GERMAN QUIZ CHALLENGE 

 
Inden du starter spillet, anbefaler vi alle brugere at læse anvendelsesvilkårene og sikre, 
at disse stemmer overens med de relevante retningslinjer for din 
undervisningsinstitution. Derudover skal du sikre dig, at det er tilladt for eleverne at 
bruge deres egne elektroniske enheder i klasseværelset. Mange skoler forbyder brugen 
af private enheder i undervisningen. I dette tilfælde kan spillet spilles på skolens pc'er, 
bærbare computere eller tablets. 
Sproglæreren planlægger og overvåger spilforløbet for effektivt at kunne vurdere 
elevernes kompetencer. Under en spilsession kan underviseren følge elevernes spilstatus 
på deres enhed.  

4.1 Anvendelsesvilkår og databeskyttelse 

Vi anbefaler, at undervisere læser anvendelsesvilkårene og privatlivspolitikken inden 
oprettelse af en konto og start af den første spilsession. Underviserne bør i den 
forbindelse sikre, at disse er forenelige med alle uddannelsesinstitutionens regler om 
databeskyttelse, da der i løbet af spillet vil blive gemt data.  
 
Til den første spilsession opretter elever og undervisere sig til spillet, ved at de klikker 
på ”OPRET KONTO” og derefter indtaster et NAVN, et KODEORD og (valgfrit) en E-
MAILADRESSE. Disse oplysninger gemmes i systemet til fremtidige logins. For at kunne 
følge elevernes fremskridt hen over forskellige spilsessioner er det vigtigt, at de altid 
logger ind med den samme konto. Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere fuld 
anonymitet, når eleverne angiver deres private e-mailadresser. Det kan dog være 
fornuftigt at indtaste en e-mailadresse ved oprettelse af kontoen, så kodeordet kan 
gensendes, i tilfælde af at eleverne glemmer deres kodeord. Hvis der ikke blev indtastet 
en e-mailadresse, og en elev har glemt det kodeord, som vedkommende selv har valgt, 
er det ikke længere muligt at få adgang til de allerede gemte resultater, og han eller hun 
er nødt til at oprette en ny spilkonto. 
 
Her er der nogle forslag til at sikre elevernes anonymitet under spillet:  
 

- BRUG AF KALDENAVN: Det er en god idé at bruge kaldenavne for at garantere en 
anonym deltagelse i spillet. For at underviserne alligevel kan følge elevernes 
fremskridt, kan tildelingen af kaldenavne til de rigtige navne fremgå af et separat 
dokument, som kun underviseren har adgang til, og som tilintetgøres eller slettes, 
så snart der ikke længere er brug for det. Det anbefales, at eleverne beholder de 
selvvalgte kaldenavne i løbet af alle spilsessioner. Dermed kan hver klasse 
bestemme et tema, ud fra hvilket kaldenavnene skal vælges. F.eks. kunne alle 
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elever i en klasse opkalde sig efter farver eller popstjerner. 
 

- BRUG af foreslåede AVATARER: Når deltagerne første gang logger ind, kan der 
vælges et AVATAR-BILLEDE. Denne avatar er i løbet af spilsessionen synlig for 
alle deltagere på skærmen i klasseværelset. Alternativt er der også mulighed for 
at bruge et personligt billede som profilbillede i stedet for en avatar. Dette billede 
bliver gemt i systemet sammen med den oprettede profil. Hvis eleverne vil spille 
anonymt, anbefaler vi at bruge de foreslåede avatarer. Avataren eller 
profilbilledet kan ændres i menuen under INDSTILLINGER.  

 
- TIP! Hvis du som underviser er bekymret for, at eleverne glemmer deres kodeord 

eller kaldenavne, kan du på forhånd oprette anonymiserede konti til alle 
deltagere og selv opbevare oplysningerne på sikker vis. I den forbindelse kunne 
du f.eks. vælge kaldenavne og kodeord ud fra et bestemt emne (f.eks. tyske 
fodboldspillere).  
 

Hvis du efter login og afvikling af spillet skulle konstatere, at anvendelsesvilkårene for 
GQC ikke stemmer overens med databeskyttelsesreglerne for din institution, bedes du 
kontakte os. I dette tilfælde kan GQC-teamet manuelt slette dataene fra systemet.  

4.2  Sådan starter du en spilsession 

FOR UNDERVISERE 

DASHBOARDET for undervisere: Via dashboardet kan undervisere oprette spilsessioner 
til deres klasser, styre sessionerne og have et overblik over resultaterne. Dashboardet er 
tilgængeligt via det følgende link: gqc.app.ovosplay.com/admin/. Vi anbefaler at bruge 
webbrowserne CHROME eller SAFARI. Brugen af Internet Explorer kan medføre tekniske 
vanskeligheder. 
Underviseren logger ind som den første. Dette skal helst ske inden den 
undervisningstime, hvor spilsessionen er planlagt til at finde sted.  
 
For at logge ind skal du nedenfor klikke på LOGIN SOM UNDERVISER. Så vælger du et 
brugernavn, indtaster din e-mailadresse og et kodeord, accepterer anvendelsesvilkårene 
og privatlivspolitikken og klikker på OPRET KONTO.  
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SÅDAN STARTER DU EN SPILSESSION 
 
Så snart du er logget ind, har du adgang til dashboardet for undervisere. For at starte en 
spilsession skal du vælge det andet ikon på den mørke bjælke i venstre side og vælge 
SESSION MANAGER.  
 
Teacher dashboard 
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Vælg SESSION MANAGER (andet ikon under dit profilbilleder) 

 
 
 
Klik på ”CREATE NEW SESSION” 

 
 
 
Udfyld alle de obligatoriske felter. Du finder yderligere oplysninger herom i det 
følgende. 
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Blueprint: Vælg her en version, f.eks. GERMAN QUIZ CHALLENGE 4. kapitel  
Session Name: Vælg et navn til spilsessionen. Det er en god idé altid at angive 

datoen for spilsessionen. Hvis du senere vil sammenligne 
resultaterne for de forskellige sessioner, har du et godt overblik 
over, hvornår de pågældende sessioner har fundet sted.  

Name and 
Colour Team A/B 

Det er valgfrit, om du selv udfylder disse felter, eller om du vil lade 
eleverne aftale holdnavne og -farver. Erfaringsmæssigt sparer det 
en del tid, ved at du selv fastlægger holdnavnene inden den første 
spilsession (og på den måde undgår du også tåbelige forslag fra 
eleverne). Når du har udfyldt alle felter, klikker du på ”Create 
Session” for at forsætte.  

Focus Phase 
Timer 
Permanent  

Du kan som underviser bestemme, om den resterende tid skal vises 
på klasseværelsesskærmen i løbet af hele spillets varighed. Dette 
element er valgfrit, da en synlig nedtælling i løbet af testen 
muligvis kan lægge ekstra pres på eleverne.  

 
Klik på CREATE A SESSION, og åbn en anden skærm via linket ”Open the classroom 
screen”. Åbn denne skærm i fuld billedstørrelse.  
 

 
 
Nu skulle det være muligt for alle elever at se de to hold og en automatisk genereret 
KODE (her VOTL) på klasseværelseskærmen. Deltagerne skal indtaste denne kode på 
deres egne enheder. Så snart deltagerne har logget sig ind og valgt et hold, bør deres 
profilbilleder dukke op på klasseværelsesskærmen – under det hold som de er sammen med. 
Valg af hold kan efterfølgende ændres af eleverne (frem til endelig start af spillet kan 
det ændres af underviseren) for tilpasse størrelsen af grupperne.  
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Så snart alle deltagere er opkoblet, og holdene er lige store, kan du gå tilbage til det 
første billede i Session Manager og klikke på START TEST for at starte spilsessionen. Fra 
dette øjeblik starter nedtællingen af den fastsatte spilletid. Der kan IKKE tilføjes flere 
spillere, når du har startet spilsessionen.  
 

 
 

FOR ELEVER 

 
SPILLET: GERMAN QUIZ CHALLENGE kan downloades gratis som app i Apple App Store 
eller Google Play Store.  Hvis eleverne spiller spillet på en bærbar eller stationær 
computer, kan de åbne spillet i en browser via det følgende link: gqc.app.ovosplay.com. 
Da der kan opstå tekniske problemer ved brug af Internet Explorer, bør browserne 
Chrome eller Safari anvendes.  
Når appen er blevet downloadet eller åbnet i en browser, klikker eleverne på feltet 
OPRET KONTO, indtaster en e-mailadresse (valgfrit), et navn og et kodeord. Via feltet 
”Select Language” kan supportsproget vælges. Det sprog anvendes i forbindelse med 
hjælp ved tekniske problemer. Spillet i sproget forbliver i den sammenhæng uændret. 
Derfor bør eleverne her vælge det sprog, som de behersker bedst. 
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Så snart de har logget sig ind, kan eleverne vælge en avatar, og i appen bliver de sendt 
videre til en side, hvor de skal indtaste sessionskoden (A). Denne automatisk genererede 
SESSIONSKODE burde på dette tidspunkt være synlig på den klasseværelsesskærm, der 
styres af underviseren. 
 
Eleverne klikker på menu-ikonet med de tre linjer øverst til højre (A) og vælger Live 
Session. Derefter skal de indtaste den SESSIONSKODE, der er synlig på 
klasseværelsesskærmen (i dette eksempel: VOTL). Efter indtastning af sessionskoden og 
valg af et hold (B), burde elevernes avatarer dukke op på klasseværelsesskærmen (C).  
 

 
A       B  C 
 
Lige så snart alle elever er online og synlige på klasseværelsesskærmen, kan 
underviseren starte spilsessionen via START A SESSION. 
 
Tip! I løbet af en spilsession vil underviserne for det meste gerne følge elevernes 
fremskridt, uden at eleverne ligeledes kan se skærmen med oversigten på Teacher 
Dashboard. Den bedste måde at opnå det på er ved at pause holdskærmen, så eleverne 
kun kan se spillet på browserskærmen.  
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I ET VIRTUELT KLASSEVÆRELSE foregår oprettelse af en konto som beskrevet ovenfor. 
Klasseværelsesskærmen deles dog via en platform til videokonferencer, som f.eks. 
Skype, Zoom eller Microsoft Teams, i stedet for via en projektor. Du bedes være sikker 
på, at din uddannelsesinstitution godkender brugen af platformen. 

4.3 I løbet af en spilsession 

FOR UNDERVISERE 

Undervisere kan i løbet af spillet følge med i elevernes fremskridt. Spilfremskridtene 
vises i Teacher Dashboard. Farverne viser, hvilke af deltagernes svar der er rigtige 
(grøn) eller forkerte (rød). Grå bjælker står for spørgsmål, der (endnu) ikke er blevet 
besvaret. En nærmere forklaring af resultaterne finder du i kapitel 4.4 Afslutning af en 
spilsession.  
 

 
 

FOR ELEVER 

Det er vigtigt at minde eleverne om, at fokusfaserne skal løses enkeltvis på den 
pågældende elevs egen enhed.  Challenge-fasen spilles derimod i hold. Her er 
spørgsmålene kun synlige på klasseværelsesskærmen. I løbet af vores testfase af GQC 
har vi kunnet observere, hvordan challenge-fasen motiverer og tilskynder eleverne til at 
gøre deres bedste for at vinde spillet. 
 
Challenge-fasen er en tidsbaseret quiz. Det betyder, at de to hold hver har 30 sekunder 
til at svare på det spørgsmål, der vises på klasseværelsesskærmen. Der er point til det 
hold, der hurtigst trykker sig ind på det korrekte svar. For at få point skal størstedelen af 
holdmedlemmerne indtaste det korrekte svar.  
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4.4 Afslutning på en spilsession 

FOR UNDERVISERE 

 
Spilsessionen slutter automatisk efter den fjerde challenge-fase. Så snart den er slut, får 
underviseren vist alle resultater i dashboardet. Som beskrevet ovenfor, viser de farvede 
bjælker de enkelte korrekte svar (grøn) og forkerte svar (rød). Grå bjælker viser 
ubesvarede spørgsmål. De samlede resultater for alle deltagere er opsummeret i tal i 
højre side af skærmen.  

A) Det samlede antal af alle korrekte svar 
B) Det samlede antal af alle forkerte svar  
C) Procentsats af alle korrekte svar (beregnet i forhold til alle opgaver i alle fire 

fokusfaser).  
 

 
 
For hver bjælke kan underviseren til enhver tid få vist de tilhørende opgaver. Med et 
klik på en af bjælkerne farves denne mørkegrå, og de tilhørende opgaver vises i siden af 
Teacher Dashboard. Ved at svare på spørgsmålet får underviseren straks feedback og 
kan se, hvilket af de mulige svar der er korrekt. Det er også muligt at lytte til 
audiofilerne ved at klikke på audio-ikonet for bedre at kunne vurdere opgavernes 
sværhedsgrad. Disse funktioner gør det muligt for underviserne bedre at kunne vurdere 
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bestemte problemfelter og de fejl, som er lavet, og dermed målrettet støtte disse 
områder i undervisningen uden for spilsessionen.  
 

 
 

FOR ELEVER 

 
Ved afslutningen af hver spilsession modtager alle deltagere på deres personlige enhed 
individuel feedback på deres præstation i løbet af spillet. I alt er der 86 opgaver i alle 
fokusfaser. Challenge-fasen medregnes ikke i det individuelle slutresultat. Feedbacken til 
eleverne indeholder følgende oplysninger: 
- Antallet af løste opgaver i forhold til det samlede antal opgaver (86) 
- Antallet af rigtige svar, antallet af forkerte svar og antallet af ubesvarede opgaver.  
- En grafik for hvert af de fire kapitler, der viser forholdet mellem de rigtigt og forkert 
besvarede opgaver. 
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5. EKSTRAMATERIALER 

Sideløbende med spillet blev der udviklet ekstramaterialer af GQC-teamet, der i 
undervisningen kan bruges som forberedelse til spillet. Disse materialer kan findes 
under sektionen FRIENDS/VENNER. Begge kapitler med ekstramaterialer kan hjælpe 
underviserne med at præsentere personerne og temaerne i spillet og hjælpe brugerne 
med at blive fortrolige med appen og de enheder, der skal anvendes.  
 
Ekstramaterialerne findes i appen og kan downloades direkte af eleverne. Underviserne 
har ikke direkte adgang til ekstramaterialerne via Teacher Dashboard. Opgaverne og 
spørgsmålene i ekstramaterialerne er optimeret til selvstændig læring. Eleverne får 
derved direkte feedback under arbejdet med opgaverne.  
 
Ekstramaterialerne er inddelt i to kapitler. Det første kapitel præsenterer de fem venner 
fra München. For hver person stilles der en profiltekst med opgaver til rådighed. Ved 
tekstforståelsesopgaver skal man altid tage stilling til, om udsagn om personen er sandt, 
falsk eller ikke nævnes i teksten. Det andet kapitel tematiserer vennerne fra udlandet, 
der nævnes i spillets tredje og fjerde fokusfase. Ud over en profil for hver af vennerne 
fra udlandet præsenteres også deres pågældende lande. Udvalget af lande svarer til 
partnerlandene i GQC-projektet. Også her suppleres hver profil med opgaver i formatet 
sandt/falsk/ikke nævnt i teksten. Der bør afsættes en hel undervisningstime til den fulde 
bearbejdning af materialerne i begge kapitler.   
 
Adgang til ekstramaterialerne (sektionen FRIENDS/VENNER) 
For at få adgang til ekstramaterialerne skal du vælge fanebladet FRIENDS/VENNER på 
bjælken nederst på skærmen. Alternativt kan eleverne klikke på ikonet med de tre 
bjælker i øverste højre hjørne, hvorunder menuen også findes. Så kan fanebladet 
FRIENDS/VENNER vælges, og de to kapitler med ekstramaterialerne kan downloades. Når 
et kapitel er valgt, kan der navigeres mellem opgaver og spørgsmål ved at swipe hen 
over skærmen. Kapitlernes indhold hjælper med til at lære de fem venner fra 
skaterparken, som er med i kapitel 1, bedre at kende og lære mere om Europa og de 
lande, som nævnes i kapitel 3 og 4.  
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6. FAQ OG AFHJÆLPNING AF FEJL 

 
Hvem egner GERMAN QUIZ CHALLGENGE sig til? 
GERMAN QIUZ CHALLENGE blev udviklet til at understøtte skoler i forbindelse med 
registrering er tyskkundskaberne hos elever i alderen fra 13 til 16 år.  
 
Hvad koster spillet? 
Brugen af GQC er fuldstændig gratis. Appen kan downloades gratis i Apple App Store 
eller Google Play Store Der stilles et link til rådighed, så undervisere kan oprette en konto.  
 
Hvor finder jeg spillet? 
Appen til spillet finder du i enten Apple App Store eller Google Play Store. På ældre 
enheder, der ikke kan leve op til spillets krav, vises spillet ofte ikke i Play Store. 
Undervisere har adgang til Teacher Dashboard via det følgende link: 
gqc.app.ovosplay.com/admin/ 
 
Hvor kan jeg som underviser oprette en konto? 
Undervisere kan oprette en konto via det følgende link: gqc.app.ovosplay.com/admin/. Ved 
oprettelse af kontoen bliver underviserne bedt om at oplyse fulde navn og en e-
mailadresse samt vælge et kodeord.  
 
Hvor lang tid varer spillet? 
Underviseren kan i løbet af opsætningen vælge mellem forskellige versioner af spillet, 
der adskiller sig i varighed. I den forbindelse er der et minimum på et kapitel og et 
maksimum på fire kapitler. Det komplette spil med alle fire kapitler (inklusive 
opsætning) varer ca. en time.  
 
Hvor ofte kan jeg spille spillet med mine elever?  
Vi anbefaler at spille spillet i starten og slutningen af et skoleår. På den måde er 
resultaterne lette at sammenligne, og det er let at se fremskridtene.  
 
Er opgaverne altid de samme? 
Opgaverne i fokusfasen er de samme i hver spilsession og forbliver også i den samme 
rækkefølge. Spørgsmålene i challenge-fasen vælges tilfældigt fra en pulje af spørgsmål 
og frembydes altid i forskellig rækkefølge.  
  
Hvordan kan jeg forberede eleverne til GQC? Findes der en gloseliste til spillet?  
Ja, der findes yderligere understøttende materialer, som teamet fra Goethe-Institut har 
udfærdiget. Der findes bl.a. en gloseliste og et fuldstændigt manuskript til spillet. Disse 
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dokumenter og yderligere oplysninger finder du på Goethe-Institut Londons hjemmeside 
under sektionen GERMAN QUIZ CHALLENGE. 
 
Hvilke data gemmes ved brug af spillet?  
I løbet af spillet gemmes oplysninger om de resultater, som er opnået i spillet, sammen 
med de oplysninger, som elever og undervisere har angivet ved oprettelse. Af den grund 
bør deltagere i forbindelse med oprettelse vælge et kaldenavn og indtaste en midlertidig 
e-mailadresse samt vælge en avatar. Du kan finde yderligere oplysninger i spillets 
privatlivspolitik.  
 
Hvad sker der med dataene efter afslutning af en spilsession? 
De oplysninger, som er nævnt ovenfor og i databeskyttelsespolitikken, gemmes, indtil brugeren 
sletter sin konto eller Goethe-Institut London (via teacher-services-london@goethe.de) får 
besked om, at kontoen skal slettes.  
 
Hvilke tekniske krav er en forudsætning for at kunne spille GERMAN QUIZ 
CHALLENGE? 
For undervisere: 
- En bærbar eller stationær computer med styresystemet Windows (7 eller højere) eller 
OSX. (Spillet er hidtil ikke blevet testet nok til Linux.) 
- En internetforbindelse (Spillet har kun brug for en lille mængde data. Hvis 
internetforbindelsen er tilstrækkelig til at surfe på internettet, burde Teacher Dashboard 
også fungere). 
- En opdateret version af en moderne internetbrowser: Firefox, Chrome, Edge, Safari, 
dog ikke Internet Explorer! 
- En (fjernsyns-)skærm eller projektor, der er tilsluttet computeren (og et browservindue, 
der kan vise klasseværelsesskærmen) 
 
For elever: 
- En smartphone eller tablet med styresystemet Android (version 7 eller højere) eller OS 
(version 11 eller højere) 
- En internetforbindelse (Spillet har kun brug for en lille mængde data. Hvis 
internetforbindelsen er tilstrækkelig til at surfe på internettet, burde spillet også 
fungere). 
- Høretelefoner 
 
Eleverne har problemer med at navigere frem og tilbage mellem opgaverne. Hvad kan 
jeg gøre?  
Den forindstillede swipe-bevægelse på touchskærmen til at navigere mellem opgaverne 
er fra højre mod venstre. Mange elever swiper intuitivt fra højre mod venstre. Af den 
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grund har spilsoftwaren mulighed for at ændre swipe-retningen. Dette kan gøres i 
sektionen INDSTILLINGER i appen (klik på menu-ikonet med de tre linjer på skærmens 
øverste højre kant, og klik på slideren ”Vend swipe-retningen”.) 
 
Mine elever vil ændre deres kaldenavn eller kodeord. Hvordan fungerer det?  
Kaldenavnet og kodeordet kan ændres i menuen under sektionen INDSTILLINGER. Et 
glemt kodeord kan nulstilles, hvis der i forbindelse med oprettelse af kontoen er angivet 
en e-mailadresse. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver eleven nødt til at oprette en ny 
konto. Avatarer og profilbilleder kan ligeledes ændres under INDSTILLINGER.  
 
Hvad kan jeg gøre, hvis elever får tekniske problemer under spillet?  
Ved mange tekniske problemer er det en god løsning at opdatere spillet: I løbet af en 
spilsession kan appen enten genstartes, eller hjemmesiden, hvorpå spillet kører, kan 
opdateres. Du behøver ikke være bekymret for at miste det hidtil opnåede fremskridt i 
spillet. Efter en genstart vil spillet automatisk fortsætte fra det sidst gemte punkt. 
Ved tekniske problemer bedes du kontrollere minimumssystemkravene til spillet (se 
ovenfor) og vores vejledning til opsætning af spillet for at undgå problemer på grund af 
den anvendte hardware eller en fejlagtig opsætning.  
Hvis der gentagne gange opstår problemer, er du velkommen til at tage direkte kontakt 
til os. Vi hjælper dig gerne videre. Kontaktadressen ved spørgsmål er  
ann-katrin.berk@goethe.de 
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