
 

 

Hvem vil være millionær 
 
Hvad er det:  
Et spil til hver af kurserne: 
• Rengøringsmidler og overflader 
• Rengøringshygiejne 
• Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde 
• Personlig planlægning og rengøringsplaner 
• Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde 
• Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde 
• Måling og vurdering af rengøringskvalitet 
 
Hvert spil består af en forside  + 11 sider med spørgsmål. 
 
Spillet kan bruges som et diasshow, hvis man har adgang til storskærm, eller det kan bruges som 
OH transparenter, der lægges på efterhånden. 
 
 De første spørgsmål er meget lette (med lidt ”dumme” svarmuligheder), men efterhånden stiger 
sværhedsgraden, og de sidste spørgsmål er svære. 
 
 
Hvordan spilles det: 
Læreren starter spillet ved at forklare  spillereglerne udfra den første side.  
 
Derefter lægges spørgsmål 1 på, og læreren spørger ud i klassen hvilket svar A, B, C eller D der er 
det rigtige. Da de første spørgsmål er lette, vil alle sikkert svare rigtigt og kan derfor fortsætte.  
 
Efterhånden som spørgsmålene bliver sværere, vil nogle elever falde fra (det gør de første gang de 
svarer forkert), og ved de sidste spørgsmål er der meget få - måske kun en enkelt tilbage.  
 
Læreren skal helst ”trække pinen” lidt ud ved at spørge (Ligesom Peter Kjær): 
 -Er I sikre på at det er det rigtige svar 
-Er I helt sikre 
-Er det dit/jeres endelige svar 
-o.s.v. 
-o.s.v. 
 
Det er lærerens opgave efter hvert spørgsmål/svar at finde ud af, hvem der har svaret forkert (og 
derfor må gå ud af spillet), og hvem der har svaret rigtigt og derfor kan fortsætte sin vej mod 
millionen. 
 
Hvis én eller flere spillere svarer rigtigt hele vejen igennem bliver præmien overrakt. Ved flere 
spillere må der trækkes lod. 
 



 

 

Hvad kan de vinde: 
Præmien kan fx. være: 
• en lottokupon 
• en skrabelod(vind en million) 
• en ”check på en million ” i oversize 
• en flaske rengøringsmiddel (med etiketten indhold: 1 million tensider” 
• 1 mikrofiberklud med påskriften1 million fibre 
• 1 æske chokolade med påskriften 1million kcal. 
• eller andet 
 
 
Hvad er formålet med spillet: 
At afslutte et rengøringskursus på en sjov og underholdende måde, hvor der samtidig sker en 
opsamling og repetition af kursets indhold og en ”test” af elevernes paratviden i forhold til stoffet. 
 


