FANTASTISK SELSKABSLEG:

for hele familien
Kald familien og vennerne sammen om skærmen og
lad dem deltage i din egen personlige quiz. Det er helt
gratis at oprette forrygende quizzer selv, og her viser
Komputer for alles Erik Christensen dig, hvor let og
sjovt det er at komme i gang som quizmaster.

Journalist

Erik Christensen

Hvor mange meter går der
på en mil? Hvad hed onkel
Arne til mellemnavn? Eller
hvad farve var Birthe Kjærs
berømte gummibåd? I forbindelse med julen sidste
år imponerede min dengang 10-årige søn med at
invitere gæsterne til en omgang ”Kahoot!”. Ordet ”Kahoot!” klingede i sagens natur lidt pudsigt i de fleste
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familiemedlemmers ører,
men vi takkede naturligvis
(lidt undrende) ja til tilbuddet og samledes alle om
drengens bærbare computer i stuen. Her blev vi instrueret i at tage vores mobil eller tablet, gå ind på siden www.kahoot.it og indtaste en bestemt pinkode.
Da alle var klar, startede
sønnen sin hjemmelavede
quiz med sjove spørgsmål
og svar, han selv havde fundet på – spørgsmålene blev
vist på pc’ens skærm, og de

deltagende familiemedlemmer svarede så fra deres
smartphones og tablets.
Kahoot! er kort fortalt en
gratistjeneste på nettet,
hvor du kan oprette dine egne quizzer. Det kan eksempelvis være om biler, computerviden eller modeljernbaner igennem tiderne, eller en decideret familiequiz
med personlige spørgsmål
og svar om de deltagende
selv. Det er kun fantasien,
der sætter grænser – og selv
denne artikels skribent,

som aldrig nogensinde før
har forfattet en quiz, finder
det ekstremt underholdende
at lave sjove spørgsmål og
svar med Kahoot!
Denne artikel er delt op
i to afdelinger. Den første
handler om, hvordan du tilmelder dig Kahoot! som bruger og derefter opretter
quizzer. Og den anden del
handler om, hvordan I så
spiller quizzerne. Alt det og
meget mere kan du læse om
på disse otte sider. Rigtig
god fornøjelse!
Foto: Shutterstock /Sergey Nivens og Napat.

Prøv vores egen
Komputer-quiz
Test din viden om computere. Vi har gjort den
quiz, som blev lavet i
forbindelse med denne
artikel, offentligt tilgængelig, så du selv kan
prøve den derhjemme!
Du skal blot gå ind i Fordelszonen og klikke dig
ind på dette blad – derfra viser vi, hvordan du
sætter quizzen i gang.
www.komputer.dk/
fordelszonen

SÅDAN VIRKER KAHOOT!
Stil din bærbare pc i stuen,
eller sæt den til fjernsynet.
Åbn din quiz, og lad nu
dine gæster tilmelde sig fra
deres mobiler og tablets.
Når alle er klar, starter du
quizzen på skærmen, og
deltagerne svarer via deres
eget udstyr. Kahoot! giver
point og holder øje med
stillingen – og når quizzen
er færdig, kåres vinderen.

1

Lav din
egen quiz

Skriv en masse spørgsmål
ind i Kahoot!, og giv hver
af dem fire svarmuligheder (typisk ét rigtigt og tre
forkerte). På de næste sider
kan du se, hvordan du først
tilmelder dig Kahoot! og
opretter spørgsmål og svar
til din quiz.

2

Deltagerne
tilmelder sig

Start registreringen: Alle
deltagere skal tilmelde sig
via deres mobiler, tablets
eller pc’er ved at besøge
www.kahoot.it, indtaste
quizzens pinkode og vælge
brugernavn. Det kræver ingen yderligere registrering
at deltage i quizzen.

3

Start
quizzen

Når alle deltagere er klar
rundt om skærmen, starter
du quizzen. Spørgsmål og
svarmuligheder toner frem
på skærmen, og deltagerne svarer direkte fra deres
mobil/tablet/computer.
Kahoot! holder øje med
stillingen og giver point.

KOMPUTER FOR ALLE 9 ■ 2016

WWW.KOMPUTER.DK

61

Kahoot!
Hjemmesiden findes på
www.getkahoot.com
En fantastisk gratistjeneste på nettet,
hvor du kan lave dine helt egne quizzer.
SPROG

Kom godt i
gang med Kahoot!
Det kræver blot en simpel tilmelding, før du kan komme i gang
med at lave sjove spørgsmål og svar til din quiz. Først viser
vi dig, hvordan tilmeldingen foregår – og derefter hvordan du
opretter selve quizzen. Til sidst i denne artikel kan du så se,
hvordan deltagerne tilmelder sig, og hvordan du starter quizzen. Kahoot! gemmer dine quizzer, og du må lave alle dem,
du vil. Bemærk, at Kahoot! kræver, at din pc er på internettet.

Engelsk

www.getkahoot.com

1
2

3

Åbn din internetbrowser, og
indtast derefter nedenstående
hjemmeside i adressefeltet 1 .

1

2

Klik på knappen
Sign up for free!

2

.

3

Vælg punktet I want to use
it socially 3 i rullemenuen.

www.getkahoot.com

4

5

9

6

7

8

Udfyld tilmeldingen. Vælg et brugernavn 4 , indtast din e-mail
adresse her 5 og her 6 , vælg en adgangskode 7 , og klik til sidst på knappen CREATE ACCOUNT 8 .

4
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Nu er du oprettet hos Kahoot! og viderestilles automatisk til dit kontrolpanel. Efterhånden som du får oprettet
quizzer, kan du følge med her 9 og se dine statistikker – fx
hvor mange quizzer du har lavet, hvor mange der har spillet
dem, og om de er blevet delt med andre.

5

1

Opret din
første quiz

2

Du er nu tilmeldt Kahoot! og klar
til at oprette din første quiz. Her
viser vi, hvordan du opretter et
enkelt spørgsmål. Fremgangsmåden er nemlig den præcis samme,
uanset hvor mange spørgsmål
din quiz skal bestå af.
www.create.kahoot.it

3

4

… og logge ind med den
e-mailadresse 2 og adgangskode
3 , du valgte ved oprettelsen. Klik til
sidst på SIGN IN 4 .

Hvis du ikke allerede står placeret
i Kahoots kontrolpanel, skal du
nu logge ind ved at indtaste 1 nedenstående hjemmeside i din browser …

1

2

www.create.kahoot.it

6
8
7

5

3

Inde i kontrolpanelet skal du klikke på det lilla spørgsmålstegn 5 .

I feltet ud for Question 1
(“spørgsmål 1”) skal du nu skrive
dit spørgsmål. Her skriver vi fx Hvad
betyder forkortelsen PC? 8 . Spørgsmålene må højst være 95 tegn lange.

Giv quizzen et navn. Vi kalder
vores for Komputer for alle 6 ,
inden vi klikker på Go! 7 .

4

5

10

11

9

Tilføj eventuelt et billede til spørgs
målet ved at klikke på Gennemse … 9 og vælge et. Du kan også indsætte en video fra YouTube ved at klikke
på Video 10 og følge anvisningerne.

6

Indtast de fire forskellige svarmuligheder 11 ,
du vil give deltagerne. Du bestemmer selv,
hvad du vil skrive – bare hvert enkelt svar ikke fylder
mere end 60 tegn. Du kan sagtens indtaste flere rigtige svar, men i dette eksempel er der blot et enkelt.

7

Fortsættes på næste side
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Fortsat fra forrige side

12

13
14

Under hvert svar er en rød boks,
hvor der står Incorrect 12 . Klik på
boksen under det rigtige svar, så den
bliver grøn med teksten Correct 13 – så
ved Kahoot!, at dette er det rigtige svar.

8

15

Du har nu oprettet dit første spørgsmål. Vil du lave flere,
så klik på +Add question 14 . Proceduren er den fuldstændig samme, som vi lige har vist. Når din quiz er færdig,
skal du klikke på Save & continue 15 , som sender dig videre
til indstillingerne. Dem gennemgår vi på næste side.

9

Få styr på spørgsmålsvinduet
Vi har netop tilmeldt os Kahoot!, lavet vores første quiz og
oprettet spørgsmål nummer 1. I trinene på de foregående
sider viste vi hovedpunkterne, men der er stadig mange små
detaljer i spørgsmålsvinduet, du vil have glæde af at kende.

Vælg, om dette
spørgsmål skal
give point eller ej.

Indstil, hvor længe deltagerne
skal have til at svare – et sted
mellem 5 og 120 sekunder.

Her skriver du
spørgsmålet.

Opret en kopi af det
aktuelle spørgsmål.

Her kan du krydre dit spørgsmål
med enten et
foto eller en
YouTube-video.

Tilføj eller fjern
svarmuligheder
til quizzen her.

Skriv de fire
svarmuligheder,
deltagerne skal
have.

Her kan du bladre rundt mellem dine
spørgsmål. Listen udbygges, efterhånden som du opretter spørgsmål.
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Annullerer dette
spørgsmål.

Vælg her, hvilken
svarmulighed
der er rigtig.

Sletter dette
spørgsmål.

Tilføjer endnu
et spørgsmål.

Gemmer quizzen og
leder dig videre til
hovedindstillingerne.

Indstil din quiz

1

2

Vi har nu lavet 20 forskellige
spørgsmål om pc’er, programmer
og andre pc-relaterede emner og
er klar til at gå videre i oprettelsen. Nu skal quizzen tjekkes
igennem og rækkefølgen af
spørgsmålene justeres, inden vi
er klar til at invitere deltagere.

3

Når du har oprettet dine spørgsmål og trykket på
Save & continue, kan du bladre nedad på siden 1
og kigge dem igennem. Du kan også flytte rundt på de
enkelte spørgsmål 2 ved at trække dem op eller ned med
musen. Klik på Save & continue 3 , når du er klar.

1

4

5

6

8

7

9

Nu skal du give lidt flere oplysninger omkring din quiz.
Først skal du vælge sprog – altså sproget, du har brugt,
da du skrev dine spørgsmål og svar, her Dansk 4 . Vælg, om
quizzen skal være Private (kun åben for dem, du inviterer) eller
Public 5 , hvor alle må prøve den, og så skal du også vælge dit

2

publikum, her Social 6 . Under Description 7 skal du skrive en
kort beskrivelse af din quiz. Fortæl eventuelle deltagere, hvor
svær quizzen er, ved at justere på skyderen under Difficulty
level 8 (sværhedsgrad), og skriv et par nøgleord, som
indrammer emnet 9 . Klik til sidst på Save & continue igen.

10

12

13

14

11

Som sidste punkt på dagsordenen
får du nu mulighed for at indsætte
et billede som baggrund til hele din quiz.
Klik på Gennemse … 10 , vælg et billede,
og afslut med et klik på Done 11 .

3

Quizzen er færdig og klar til at blive startet. Nu kan du
vælge at klikke på Play now 12 (spil nu), Preview 13
(generalprøve), Edit 14 (ændre) eller simpelthen lukke browseren
ned og vente på, at der kommer gæster. På de næste sider viser
vi, hvordan du starter quizzen og lukker deltagerne ind.

4
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Lad din quiz
begynde!

1

Vi har oprettet vores første Kahoot!-quiz. Nu gælder det om
at samle deltagerne foran skærmen, enten pc’ens skærm
eller fjernsynet, hvis du har sluttet din pc til dér, og åbne
for tilmeldinger, inden du til sidst starter quizzen. Første
trin er at åbne din quiz for deltagernes tilmeldinger.

Hvis du ikke allerede står placeret
i Kahoots kontrolpanel, skal du
logge ind på nedenstående hjemmeside og klikke på My Kahoots 1 .

1

www.create.kahoot.it

www.create.kahoot.it

4
3

2

2

Find den quiz, du vil starte, i
oversigten, og klik på Play 2 .

Klik på Launch 3 , som starter
tilmeldingsproceduren. Vil du
finindstille din quiz, er der lidt ekstra
valgmuligheder forneden.

3

Nu vises tilmeldingsskærmen med
den pinkode 4 , alle deltagerne
skal bruge for at melde sig til (se herunder). Sørg for, at alle kan se skærmen.

4

Sådan tilmelder
deltagerne sig
Bed alle deltagere om at finde
deres mobiler, tablets og bærbare frem og gå ind på nedenstående hjemmeside via deres
browsere. Her skal de indtaste
pinkoden, som vises på Kahoots
tilmeldingsskærm. Bemærk, at
alle deltagernes udstyr skal have
forbindelse til internettet.
www.kahoot.it
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3

1

4

2

Deltagerne skal åbne en browser på
deres mobil, tablet eller pc og besøge nedenstående side. Indtast pinkoden (her 521232 1 ), og tryk på Enter 2 .

1

www.kahoot.it

Deltageren skal nu skrive sit navn
i feltet 3 og trykke på OK, go! 4 .
Nu skal han eller hun blot vente på, at
quizzen sættes i gang af dig.

2

Sæt quizzen
i gang
Efterhånden som deltagerne tilmelder sig, dukker deres navne
op på Kahoots tilmeldingsskærm.
Der kan i princippet være uendeligt mange deltagere (rekorden er
over 1.000). Falder en deltager eller to ud i løbet af quizzen, fx hvis
deres internetforbindelse ryger,
kobles de automatisk på igen, når
forbindelsen kommer tilbage.

2

1

Vi har her samlet seks deltagere
til vores quiz, og du kan se deres
navne 1 i området under pinkoden.
Når du kan se, at alle deltagerne har
tilmeldt sig, klikker du på Start 2 .

1

3

8
4

6

5

7

Nu vises det første spørgsmål 3 , og alle deltagere har
20 sekunder til at svare. Som du kan se på svarene, har de
alle en farve tilknyttet, enten rød 4 , gul 5 , blå 6 eller grøn 7 .
Samme fire farver vises nu på ALLE deltagernes mobil- og
tabletskærme (se eksempel i næste trin).

Her kan du se, hvordan svar-brugerfladen ser ud på brugerens
mobil, tablet eller pc. Man svarer ganske
enkelt ved at trykke på en farve, her den
blå 8 – og jo hurtigere, desto bedre.

2

10

3

12

15

13

11
9

14

Når alle deltagere har svaret (eller
svarfristen er udløbet), vises det
rigtige svar – i dette tilfælde Personlig
Computer 9 . Som quizmaster skal du
nu klikke på Next 10 for at gå videre.

4

Efter hver runde vises Top 5-stillingen 11 . Klik på Next 12 for at spille
videre. Når quizzen er spillet færdig,
skal du klikke på Feedback & results
og dernæst på Final results.

5

Nu vises det endelige resultat, hvor
Peter vandt med 11.607 point 13 .
Quizzen er slut, og du kan enten starte
den igen på Play again 14 eller spille
endnu en quiz på New game 15 .

6
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