Hvordan spille Kahoot om håndhygiene ?
Hva er kahoot?

Kahoot er en elektronisk quiz hvor man spiller mot hverandre, enten som enkeltpersoner eller i
grupper. Man får poeng ut fra antall riktige svar og hvor rask man er til å svare.
Den som styrer Kahooten bestemmer selv når neste spørsmål kommer opp slik at man ev. kan
diskutere/informere etter hvert spørsmål.

Hva trenger man for å spille kahoot?

Den som arrangerer: må på forhånd opprette en bruker på kahoot (gratis):
https://create.kahoot.it/login Ved spill trengs pc tilkoblet internett og skjerm/projektor.
De som deltar: Trenger en telefon, ipad eller pc tilkoblet internett. De trenger ikke opprette noen
bruker eller registrere seg på noen måte.

Hvordan gjør man det?

1. Du som arrangerer har opprettet konto, og logger deg inn på kahoot på https://create.kahoot.it/login
2. Når du er innlogget, velger du «Discover kahoots», og skriver inn navnet på
årets Kahoot: #Håndhygiene2020 (uten mellomrom)
NB: Finner du ikke «Discover kahoots», har det kommet opp en side der du må
trykke enten «Continue with basic» eller «Get basic for free». Deretter vil du
finne «Discover kahoots» (både øverst på siden og nederst)
3. Du åpner Kahooten ved å trykke på tittelen, og deretter på PLAY.
4. Kahooten kommer nå opp på skjermen med følgende valg: Classic eller Team mode. * Du
må velge en av disse (trykke på grønt eller blått felt).
5. Koden for spillet kommer nå opp på skjermen.
6. Gi spillerne beskjed om ågå inn på kahoot via: https://kahoot.it, Her legger de inn
koden som står på arrangørens fremvisningsskjerm.
7. De må legge inn et kallenavn, og trykker deretter GO.
8. På skjermen kan man følge med på hvem som har logge seg inn. Når alle er logget inn og man
er klare til å sette i gang, trykker du på START.
9. Du må trykke NEXT for at neste spørsmål skal komme opp på skjermen.
10. Når alle spørsmålene er gjennomgått trykker du på GET RESULTS for å få opp
poengsummen til spillerne
11. Spillerne får da mulighet til å gi feedback om hvor nyttig de opplevde sekvensen via
telefonene.
12. Når Feedbacken er gitt kan man få dette opp på skjermen ved å trykke på SHOW FEEDBACK
13. Du kan lagre resultatene ved å trykke på SAVE RESULTS
Hva er Classic og Team mode*Classic er individuelt spill hvor hver bruker har et kallenavn. Team
mode bruker man om man vil spille i grupper. Da legger man inn både navn på laget og kallenavn på
den enkelte på hvert lag. I begge tilfeller legges dette inn av deltageren selv via telefonen.
Hvor lang tid har man på seg til å svare? Det er satt opp en frist på 20 sekunder per spørsmål. Har
man ikke svart innen dette får man ikke anledning til å svare på det aktuelle spørsmålet
Hvordan svareredeltagerne? Deltakeren svarer med å trykke på en av svarrutene på sin telefon. De
kan kun trykke på en rute per spørsmål, og de kan ikke «angre seg».
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