
Motiview-Quiz - rätt svar i parentes

Norge:
1. Mot slutet av filmen cyklar vi förbi några hus. Vilken färg är dessa.

Blå
Grå
Rød (riktig)

2. Norge är känt för sina berg och fjordar. Vad heter Norges högsta berg (2469
m)?

Glittertind
Gaustatoppen
Galdhøpiggen (rätt)

3. Vad heter Norges lengste fjord? (226 km lång)
Sognefjorden (rätt)
Hardangerfjorden
Varangerfjorden

4. Vad heter kungen och drottningen i Norge?
Märtha och Haakon
Sonja och Harald (rätt)
Maud och Olav

Visste du att….

● Norge har världens längsta biltunnel. Lærdalstunneln mellan Lærdal och Aurland
är 24,5 km lång.

● Världens största djupvattens korallrev är norskt och ligger utanför Lofoten.
● Finland kallas de tusen sjöarnas land, och de har 60 000 av dem. Det finns många

fler sjöar i Norge än i Finland. I Norge finns det runt 450 000.
● Det finns fler ättlingar till norrmän i USA än det finns norrmän i Norge

Sverige
1. I början av filmen kör vi förbi ett stort bibliotek till vänster – vad heter

detta?
Det kungliga bibliotek
Stadsbiblioteket (rätt)
Vasabiblioteket
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Motiview-Quiz - rätt svar i parentes

2. I slutet av filmen cyklar vi in   i Vasaparken. Vem var kung av Sverige
1523 - 1526?

Carl Gustav
Gustav Vasa (rätt)
Georg Heidemann

3. Vad heter Sveriges kung och drottning?
Silvia och Carl Gustav (rätt)
Maud och Haakon
Margareth och Henrik

4. Vad heter Sveriges högasteste berg?
K2
Kebnekaise (rätt)
Himmelbjerget

5. Stockholm kallas också för....
Nordens Paris
Nordens Venezia (rätt)
Nordens metropol

Visste du att…

● Sveriges sista krig var mot Norge i 1814
● Konungariket Sverige grundades år 970 e.Kr. av Erik Erövraren, och är den 8:e

äldsta existerande monarkin.
● Sveriges befolkning är cirka 10,3 miljoner. Det är nästan dubbelt så många som

Norges befolkning(5,4 mill)! Det är också mycket större än det andra
skandinaviska landet, Danmark, som har en befolkning på cirka 5,8 miljoner.

● Cirka 57 % av Sverige är skogbevuxen.
● 90 % av Stockholms tunnelbanestationer har inretts och bildar ett av världens mest

spännande konstgallerier.

Australien
1. Vad är Australiens huvudstad?

Sydney
Brisbane
Canberra (rätt)

2



Motiview-Quiz - rätt svar i parentes

2. Australien har ett nationaldjur som går med sina barn i fickan. Vilket djur är
det?

Koalabjørn
Kenguru (rätt)
Dovendyr

3. Australien är ett konstitutionellet monarki. Vem är drottningen?
Drottning Beatrice
Drottning Cleopatra
Drottning Elizabeth II (rätt)

Visste du att…

● De australiska alperna får mer snö än de schweiziska alperna
● 90% av australierna bor vid kusten
● Tasmanien har den renaste luften i världen
● Australien är hem för 21 av världens 25 giftigaste ormar
● Australien är ännu större än du tror att det är. Den är nästan lika stor som

fastlandet i USA
● Aussies dricker 1,7 miljarder liter öl per år, det vill säga cirka 680 flaskor öl för varje

vuxen.

Kanada
1. Niagarafallen ligger mellan två stora länder. Vet du vilka?

Kanada och Mexiko
USA och Mexiko
Kanada og USA (rätt)

2. Är det någon som vet vad Kanadas huvudstad heter?
Ottawa (rätt)
Quebéc
Toronto

3. I Kanada gör man mycket sirap av en viss träslag. Som? (Ett löv från detta träd
är också en del av den kanadensiska flaggan)

Eik
Lønn (rätt)
Bøk
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4. I Kanada talar de två språk, vilka?
Engelska och kinesisk
Engelska och spanska
Engelska och franska (rätt)

Visste du att…

● Canada er verdens nest største land etter Russland
● Canada har den lengste kystlinjen i verden.
● Ishockey uppfanns i Kanada omkring 1850 av nybyggare från andra länder

som kombinerade sina sporter

Danmark
1. Författaren som bland annat skrev sagan "Den fula ankungen" föddes i

Odense som du nu cyklar i. Vad hette han?
P.C. Asbjørnsen
H.C. Andersen (rätt)
J. Moe

3. Odense är också känt för något man kan använda när man bakar. Vet
du vad?

Odense vaniljkräm
Odense marsipan (rätt)
Odense vispgrädde

4. Vad är Danmarks huvudstad?
Århus
Odense
Köpenhamn (rätt)

5. Danmark gränsar till ett stort land i söder. Vilket land är det?
Tyskland (riktig)
Frankrike
Holland

Visste du att…

● Den danska nationalflaggan heter Danneborg och är världens äldsta
nationalflagga i bruk.
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Motiview-Quiz - rätt svar i parentes

● Danskarna har sitt eget sätt att räkna. De pratar om tres, firs  etc. Men allt
är baserat på att danskan har kvar ord från en ålderdomlig tjogräkning. Ett
tjog är 20, så när danskarna säger tres så säger de faktiskt tre tjog 3 x 20,
alltså 60. När de säger halvtres säger de "halv trettio". 2 hela tjog och ett
halvt. 20 + 20 + 10

● Drottning Margrethe i Danmark är kusin till kung Carl Gustav i Sverige och
tredje kusin till kung Harald i Norge

England
1. Lite senare i filmen kommer vi till ett stort slott. Vad heter detta slott?

Blackpool Castle
Buckingham Palace (rätt)
Royal Palace

2. Det som kallas det berömda klocktornet i London? (96 meter högt)
Great Gorge
Big Ben (rätt)
LondonEye

3. Ett känt engelskt fotbollslag har röda kostymer och sjunger "You'll
never walk alone". Vad heter det här fotbollslaget?

Arsenal
Liverpool (rätt)
Manchester United

4. England har en berömd kungafamilj. Vad är drottningens namn?
Silvia
Maud II
Elizabeth II (rätt)

5. Prinsen heter Charles, men vad är han prins av?
Windsor
Wales (rätt)
Isle of Man

6. Vad är huvudstaden i England?
Manchester
Edinburgh
London (rätt)
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Visste du att…

● Oavsett var du befinner dig i England är du aldrig mer än 115 km från havet.
● Invånarna i staden Liverpool kallas Scousers. Namnet härstammar från den tid då

sjömän från Skandinavien och norra Tyskland kom till hamnstaden med maträtts
grytan "lapskojs" och spred den i hamnområdet och i fattiga delar av staden. I
Liverpool kallade de rätten för Lobscouse. Scouse blev en förkortning.

● Mousserande vin uppfanns i England
● Det engelska språket är ett av de mest talade språken och ca 1 miljard människor

runt om i världen talar engelska.

Frankrike
1. I Paris hittar vi många kända byggnader såsom Louvren du har cyklat

förbi i filmen. Vi hittar även Eiffeltornet i Paris. Hur hög är den inklusive
radiomasten i toppen?

124
224
324 (rätt)

2. Vad heter den berömda huvudgatan i Paris?
Charles de Gaulle
Oxford Street
Champs Elysees (rätt)

3. Flera ställen i filmen cyklar man förbi en slags stor och rund karusell.
Vad kallas det här?

Pariserhjul (rätt)
Gondol Karusell
Tivoli hjul

Visste du att…

● Slottet i Versailles är ett av de vackraste i världen och byggdes av Ludvig
XIV (kallad Solkungen). Slottet har över 1000 rum!

● Frankrike är störst av alla EU-länder
● Världens största cykellopp, Tour de France, är mer än 100 år gammal
● I Frankrike produceras cirka 1,7 miljoner ton ost varje år
● Fransmännen äter 30 000 ton sniglar varje år
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Norge (Holmenkollen)
1. När vi kommer till hoppbacken, Holmenkollen, (17.40) cyklar vi förbi en staty av

en man på skidor med en hund framför sig. Vem är det?
Kong Haakon
Kong Harald
Kong Olav (rätt)

2. Vad heter hunden?
Passopp
Troll (rätt)
Trulte

3. En backhoppare introducerade 1985 den så kallade v-stilen i internationella
tävlingar. Vad heter han?

Jan Boklöv (rätt)
Birger Ruud
Matti Nykänen

4. I vilket år blev vinter-OS arrangerat i Oslo?
1948
1994
1952 (rätt)

Visste du att…

● Holmenkollen är ett av världens äldsta hoppbackar som fortfarande är i bruk och
har en historia som går tillbaka till 1892. Backrekorden var då 21,5 meter.

● Idag är backrekordet 144 meter
● Norges kung Olav den femte, hoppade i Holmenkollen! Detta var 1922 och han

hoppade 33 meter.

Hong Kong
1. Vilken religion är den största i Asien? (över 1 miljard följare)

Hinduism (rätt)
Buddhism
Islam

2. Filmen slutar i ett kloster. Vad heter statyerna som står längs trappan upp till
klostret?

Muhammed
Buddha (rätt)
Shiva
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3. 1997 återlämnades Hongkong till Kina. Vilket land hade en koloni här innan dess?
Spanien
Japan
Storbritannien (riktig)

4. Vilket språk talar de i Hong Kong?
Japanska
Kinesiska (rätt)
Urdu

Visste du att…

● Hong Kong betyder "doftande hamn" på kinesiska
● Hong Kong Island tenderar att stjäla rampljuset, men det finns faktiskt 263 öar i

Hong Kong.
● Hong Kong har över 8000 skyskrapor
● Hong Kong är en av världens mest trafikerade hamnstäder och världens största

containerhamn.
● Hongkong är känt för höga skyskrapor. Visste du att 40 procent av områden består

av landparker och naturreservat?

Italien
1. Piazza är en mycket använd del av ett ortnamn i Italien. Vad betyder piazza

egentligen?
Torg/allmän plats(rätt)
Gata
ingång

2. Colosseum är en berömd turistattraktion i Rom. Men vad användes Colloseum
till under antiken?

Konserter och teater
Fotbollsmatcher
Gladiator och djur slagsmål (rätt)

3. År 100 f.Kr. föddes en stor militär härskare i Romarriket. Vad var hans namn?
Napoleon
Julius Cæsar (rätt)
Alexander den store

4. Italien är värdskend för en musikgenre, vet du vilken?
Jazz
Opera (rätt)
Dansband
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5. Vad är typiska italienska specialiteter?
Korv och öl
Pizza och Amaretto (rätt)
Crossanter och Champagne

Visste du att…

● Roms stad grundades år 753 f.Kr. och är alltså över 2000 år gammal.
● Mitt i Rom ligger Vatikanstaten, där påven bor. Vatikanstaten är det minsta landet i

världen.
● Många tänker på Frankrike när det kommer till vin. Men Italien är faktiskt världens

största vinproducen.

Holland
1. I filmen, efter cirka 10 minuter, stannar cyklerna vid några fina gula blommor

som vi känner väl i Sverige. Vad är detta för sorts blomma?
Rosor
Hortensia
Påskeliljor (rätt)

2. Holland kallas också för...
German
Nederländerna (rätt)
Helvetia

3. Holland är känt för tulpaner. Men de är också kända för en speciell typ av sko.
Vilken?

Cowboystövlar
Sjöstövler
Träskor (rätt)

4. I Holland gillar de att åka skridskor. I början av 70-talet hade de en löpare som
vann världscupen tre år i rad. Är det någon som vet vad han heter?

Ard Schenk (rätt)
Peer Verkeer
Rintje van der Kerk

Visste du att…

● Holland är världens största blomsterexportör
● Amsterdam har över 1200 broar
● En tredjedel av Holland ligger under havsytan
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● Holländarna äter mest lakrits i världen
● Det är 17,4 millioner innvånare i Holland
● Holländarna äger fler cyklar än något annat land i världen - med över 22 miljoner

cyklar!

Spanien
1. Var i Spanien ligger Barcelona?

Nord-Öst (rätt)
Sör-öst
Söder

2. I slutet av filmen ser vi den berömda kyrkan La Sagrada Familia. Hur hög tror
du att kyrkan är?

70 meter
172 meter (rätt)
272 meter

3. Vad är Spaniens huvudstad?
Barcelona
Madrid (rätt)
Valencia

4. Vad var Spaniens valuta före euron?
Lire
Pesetas (rätt)
Drakmer

5. Vilka rätter är typiska för Spanien? Flera alternativ kan vara igtiga.
Paella (rätt)
Scampi
Pudding
Tapas (rätt)
Lasagne

Visste du att…

● Det finns en bar per 169 invånare i Spanien. Detta är det högsta genomsnittet i
Europa.

● Spanien är det tredje mest besökta landet i världen. Bara USA och Frankrike har
fler turister varje år.

● Spanien var officiellt neutralt under båda världskrigen. Endast frivilliga kämpade på
varje sida.
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● Tandfen är inte känd i Spanien. Istället är en mus som heter Ratoncito Pérez
ansvarig för att ersätta tänder med presenter.
En kul fakta om Spanien är att det är en tradition att äta tolv druvor samtidigt för att
gå in i det nya året. Det är svårare än det verkar, men spanjorerna svär att det
kommer att ge lycka till resten av året.

USA
1. Mitt i filmen ser vi en ö med ett världsberömt fängelse. Vad kallas det här?

Guantanamo
Alcatraz (rätt)
Isle of bandits

2. En berömd skurk avtjänte tid här. Vad var hans namn?
Al Pacino
Al Capone (rätt)
Al Gore

3. Vilken amerikansk skådespelare har också varit President?
Robert Redford
Ronald Reagan (rätt)
John F. Kennedy

4. Hur många stater finns det i USA?
● 42
● 50 (rätt)
● 55

5. Mellan 1820 och 1920 emigrerade många svenskar och norrmän till USA Vilken
stat har fortfarande ett stort svenskt och norskt samhälle?

Minnesota (rätt)
New York
Alabama

6. New York har ett fruktigt smeknamn. Ved är det?
The big Pear
The big Apple (rätt)
The little Banana

Visste du att…

● Washington, D.C. blev inte landets huvudstad förrän 1790. Den första staden som
fick titeln var Philadelphia, Pennsylvania
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● Gafflar var inte vanliga i USA förrän efter det amerikanska inbördeskriget
● Över en miljard "Alla hjärtans kort" (Valentines) skickas varje år i USA
● USA köpte Alaska från Ryssland för 50 miljoner dollar 1867

Åland
1. Allra i början av filmen kör vi förbi en färja. Vad står på den?

Birka Cruises (rätt)
Åland Ferry
Fjord Line

2. Vilket land tillhör Åland?
Sverige
Finland (rätt)
Danmark

3. Hur många öar tillhör Åland?
650
1650
6500 (rätt)

4. Vilket språk talar de på Åland?
Finsk
Ålandsk
Svensk (rätt)

5. Vad är huvudstaden på Åland?
Eckerö
Mariehamn (rätt)
Kökar

Visste du att…

● Åland har 29 000 invånare.
● 6 500 av öarna har namn, men det finns cirka 20 000 öar på Åland.
● Åland lämpar sig väl för cykling - många av öarna är förbundna med huvudön med

broar och färjor.
● 23 % av elen på Åland kommer från vindkraft
● De flesta hus är målade i samma röda färg "Falu Red"
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