Guide til PengeSpillet og ØkonomiSpillet i Kahoot
Denne vejledning gennemgår:
1. Kort om Kahoot
2. Adgang til Kahoot
3. Start af spillet
4. Afslutning af spillet
1. Kort om Kahoot
Kahoot bruges til at lave quiz, hvor man kan dyste mod hinanden på sin telefon, tablet
eller computer. Du skal som underviser ”Hoste” Kahooten, som betyder, at det er dig, der
starter spillet, og dig der skal gå videre til næste spørgsmål. Det er din skærm som
spørgsmålene og svarmulighederne kommer op på. Derfor skal din computer tilsluttes
smartboard, så eleverne kan følge med.
2. Adgang til Kahoot
Klik på linket til det spil du ønsker at starte.

Når du har klikket på linket, vil du komme frem til en side, der ser sådan her ud (Eksempel
ved Pengespillet):

Man skal ikke have et login for at ”hoste” en Kahoot, derfor spiller du bare som gæst. Her
skal du klikke på den grønne knap ”Play as guest”.

Når du har klikket på denne knap, kommer du frem til en side, der ser sådan her ud:

Her skal du klikke på den grønne knap ”Classic”. Det er den type Kahoot, de fleste kender,
hvor man dyster alle mod alle.
3. Start af spillet
Efter at have klikket på knappen ”Classic”, kommer du frem til følgende side:

Det sekscifrede tal er den ”Game PIN”/kode, eleverne skriver ind på deres telefoner. Her
vælger de et navn, som derefter vil komme frem på skærmen. Når alle elever er logget
på med den Game PIN, der kommer frem på din skærm, skal du klikke på den grå knap
”Start”.

Efter du har trykket på ”Start” starter quizzen, og denne side kommer op:

For at gå videre til første spørgsmål trykkes på ”Next”.
Herefter starter første spørgsmål, og eleverne kan trykke sig ind på svarene på deres
telefoner. Når tiden er gået, kan man se en oversigt over det rigtige svar, og hvor mange
der har svaret rigtig.

Herefter klikkes på ”Next” og stillingen for hele spillet kommer op. Herefter klikkes på ”next”
igen og næste spørgsmål starter.
Der er for begge spil infoslides som uddyber svarene på nogle af spørgsmålene. De ser
sådan her ud:

Når siden er læst igennem, trykkes på ”Next” og quizzen fortsætter.
4. Afslutning af Spillet
Til sidst når quizzen er færdig komme følgende side op:

Her kan man se, hvem der har klaret sig bedst i klassen. Herefter kan quizzen lukkes igen
og spillet er færdigt.

