
Övning EuropaQuiz!
Om barnen har grundläggande kunskaper om Europas 
länder kan man testa detta med en frågesport.

Förberedelser:
Dela in klassen i lag. Ge gärna roboten och laget ett  
lagnamn. Övningen kan förslagsvis göras i halvklass.  
Skriv frågor/påståenden eller använd våra, se nedan.

Hur gör du?
Läraren ställer frågor om Europa. Eleverna får “svara” 
genom att programmera roboten till rätt ruta. Det går att 
använda obegränsat antal robotar på mattan. 
Räkna poäng och utse en vinnare. 

Förslag på frågor: 

• Var ligger Europas störta sjö?
• Vilken är Europas största ö?
• I vilket land ligger Europas högsta berg?
•	 Gå	till	ett	land	som	har	rött	och	vitt	i	flaggan.	
• Vilket land vann årets Eurovision Song Contest? 
• Gå till ett land som gränsar till X... 
• Gå till ett land som ligger i Norden.
• Gå till en ö.
• Gå till ett land som förknippas med pasta.
•	 I	vilket	land	finns	Eiffeltornet?	
• Gå till alperna.
• Vilket land är Europas största till ytan?
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Upptäck Europa med  
Blue-Bot och Europamattan

MåL:
Barnen introduceras i programmering samtidigt som 
de bekantar sig med Europa. Eleverna lär sig begrepp i 
ämnet	geografi.	

Övning FlaggMemory!  
Förberedelser:
Skriv	ut	medföljande	flaggor,	laminera	gärna.	 
Lägg dem i en hög upp och ner.   
Om du arbetar med äldre elever som läst om  
Europa kan du även förbereda faktafrågor till varje land.

HUr gör du?
Samla barnen kring mattan. Ett barn i taget får dra en 
flagga	ur	högen	och	programmera	roboten	till	rätt	 
flagga.	Är	barngruppen	läskunniga?	Be	då	barnet	läsa	
upp landet och huvudstaden.  

Ställ frågor så som: 
Vilka är de angränsande länderna? Vet du något om 
landet? Har du varit där? 

Låt roboten stå kvar i rutan och nu är det nästa barns tur 
att göra samma sak. 

Det här behöver du:
• Bee- eller Blue-Bot

• Europamatta

• Atlas/kartor/geografibok

• Flaggbilder

”VAD SÄGER LÄROPLANEN?
Lpfö98: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya 

sätt att förstå sin omvärld.
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

lärande.

Lgr11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgång 
grundskola:
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Centralt innehåll: Matematik åk 4-6
• hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Program-

mering i visuella programmeringsmiljöer.

Centralt innehåll: Geografi åk 4-6
• namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, 

regioner och orter.
• kartan	och	dess	uppbyggnad	med	färger,	symboler	och	skala.	Topografis-

ka och tematiska kartor.

Till vår hemsida
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