FYR IKKE EN FED UDDANNELSE KAHOOT!
- inspiration til rusmiddelfagligt indhold i undervisningen
Fyr ikke en fed uddannelse har sin egen Kahoot!, som du kan spille med eleverne. Derved kan du
åbne op for faktuel viden om hash og skabe rum for en åben og konstruktiv dialog om hash. Du kan
tilgå den her: play.kahoot.it/#/?quizId=93f3a40c-b523-4d0f-9596-ca7c89fdc75f
Hvad er en Kahoot!?
En Kahoot! er et gratis undervisningsredskab, hvor de studerende kan lære ved at spille med
hinanden. En kort instruktion kan ses her: www.youtube.com/watch?v=16As7CAhowc
Hvordan anvendes en Kahoot!?
Til at spille er der behov for et SMART Board, en projektor eller lignende, dertil internetforbindelse
og de studerendes mobiltelefoner eller computere. Når Kahoot! skal spilles, trykker læreren på
linket på sin computer eller SMART Board og beder eleverne logge ind på kahoot.it. De skal anvende
det password, der fremgår af lærerens skærm. Spillet kan spilles individuelt eller i teams. De
studerende kan vælge at være anonyme, da de selv skal angive, hvilket navn eller alias de ønsker at
optræde med på den fælles skærm. Spillerne bliver stillet et spørgsmål ad gangen og vælger den
svarmulighed de finder mest rigtig. I Kahoot! bliver der givet point for hurtigst muligt at svare rigtigt
på spørgsmålene.
Kahoot! kan spilles uden pauser mellem spørgsmålene, men det anbefales, at underviseren
anvender muligheden for at italesætte elevernes besvarelser efter hver runde. Hvis der er stor
uenighed blandt eleverne i forhold til et givent spørgsmål, er det oplagt at drøfte og måske opklare
spørgsmålet. Hvis mange elever vælger et svar, der er faktuelt forkert, kan klassen tage en
diskussion omkring det, hvorved eleverne kan udfordre deres eksisterende viden og lære nyt. Derfor
kan det have en god effekt efter hver spørgsmålsbesvarelse at debattere, hvorfor eleverne har
svaret som de har; hvorfor det rigtige svar er rigtigt, og hvad det har af implikationer.
Øvelse
Bed eleverne om at lave deres egen Kahoot! om hash. De studerende skal foretage selvstændig
research for at kunne udforme deres Kahoot! Lav evt. en konkurrence om, hvem der laver den
bedste Kahoot!
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