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KAHOOT
Kahoot är en hemsida för skapandet och utförandet av online-quiz. Kahoot har använts som en
pedagogisk plattform i samarbetsprojektet mellan SVA och 4H för att vidareutveckla organisationens ungdomsledarutbildning. Kahoot kan användas för att låta ungdomsledare göra slutprov och
testa sina kunskaper och erhålla intyg vid godkänt resultat.
Tanken är INTE att detta ska utgöra ett stressmoment för ungdomsledarna, snarare att den godkända utbildningen ska kunna fungera som en merit för framtiden.

Hur ser upplägget ut?

Quizen som skapats, i syfte att fungera som intyg på genomförd ungdomsledarutbildning, utgörs
av två olika quiz. Ett quiz på grundläggande nivå och ett annat på avancerad nivå. Varje quiz
innehåller 20 frågor som bygger på insticksbladen och nyckelbudskapen som tagits fram i projektet där 4H och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samarbetat.
Frågorna syftar till att uppmärksamma vikten av god hygien och kunskap kring smittspridning,
vilket är viktigt både inom 4H och i allmänhet.
För att bli godkänd krävs att ungdomsledarna läst igenom instickbladen eller nyckelbudskapen
(material finns tillgängligt digitalt på 4H:s hemsida), samt svara rätt på 15 av 20 frågor (75%).

Grundläggande nivå

För att klara grundläggande nivå krävs att:
•
Personen läst igenom ”instickblad för ledarutbildningar inom 4H”.
•
Personen fått minst 15 rätt på quizet ”grundläggande nivå”.

Avancerad nivå

För att klara avancerad nivå krävs att:
•
Personen läst igenom ”insticksblad för ledarutbildningar inom 4H”.
•
Personen läst igenom ”nyckelbudskap”.
•
Personen fått minst 15 rätt på quizet ”avancerad nivå”.
Det finns ingen gräns på hur många gånger provet får göras om man inte skulle nå upp till 15 rätt.
Provet får alltså göras om tills personen ifråga får 15 rätt och därmed kan få ut ett intyg på genomförd ungdomsledarutbildning.

Godkänd ungdomsledarutbildning

Godkänd ungdomsledarutbildning belönas med intyg på genomförd utbildning innehållandes en
underskrift från utbildningsledaren. Intygen går att hämta från 4H:s hemsida.

Så går det till
Det finns två olika sätt att spela quizet:
•

Spela själv

Man kan spela quizet i grupp via en stor skärm 1. Ladda ned appen kahoot via App store eller
och spelarnas egna uppkopplade enheter. Google Play.

• Man kan spela själv på sin egen enhet.
Vi rekommenderar att spela själv på sin egen
enhet, ta ett foto av resultatet (”screen shot”) och
visa upp för utbildningsledaren som ”bevis” på
att man klarat utbildningen.

2. Sök på quizet du vill spela och klicka på rätt
quiz:

Spela i grupp via en stor skärm

3. Klicka på ”Single player - practice”.

Ansvarig

4. Välj ett nickname.

•
•
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1. Sök upp det quiz ni vill spela och klicka på
det:

5. Quizet drar igång!

•
•

6. När tre frågor ställts måste du klicka dig fram
för att komma vidare i quizet.
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2. Den som håller i quizet måste logga in.
Har man inte ett konto sedan tidigare kan man
registrera sig gratis.
3. Välj att spelarna ska spela individuellt genom
att klicka på det alternativet.
4. En PIN-kod dyker upp på skärmen, denna
använder sig spelarna av för att ansluta sig till
quizet. Spelarna väljer varsitt ”nickname”.
5. När alla spelare valt nickname klickar den
ansvariga på Play och quizet startar.

Spelare

Varje spelare/grupp av spelare måste ha en
enhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator) som
är uppkopplad till internet.
1. Ladda ned appen Kahoot! via App Store eller
Google Play, eller surfa in på kahoot.it
2. Ange PIN-koden som dyker upp på skärmen.
3. Välj ett nickname.

7. Ta bild på skärmen och visa upp för
utbildningsledaren för att få ut intyg.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska
utvecklas till engagerade, välmående och
ansvarstagande människor med
respekt för omvärlden.
De fyra H:na står för
Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.
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