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Kom	i	gang	med	Quizlet	
Opret	dig	som	bruger	
Gå ind på http://quizlet.com/  og opret dig som bruger: 

 

Hvis du har en gmail eller en Facebook-konto, kan du logge ind med en af dem. Ellers skal du udfylde felterne 
nedenunder: 

 
 

Lav	en	quizlet	
Når du er logget ind, kan du enten søge efter en Quizlet, som du kan bruge, eller lave din egen. Hvis du vil lave 
din egen, skal du klikke på ”Create”:  
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Så kommer følgende skærmbillede: 

 

Her kan du navngive din test/øvelse og bestemme hvem der skal kunne se den og redigere i den. 

Begynd nu at udfylde termer og definitioner. Læg mærke til at du skal vælge sprog, herunder ”kemisk” og 
”matematisk”. Hvis du ikke vælger nu, bliver du bedt om at gøre det senere. 

 

 

Du kan også uploade billeder. Hvis du vil indtale lyd, skal du vælge et af betalingsabonnementerne. 

Når du er færdig, skal du huske at trykke ”Create” nede i bunden. 
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Opret	en	klasse	eller	en	folder	
 
Nu får du følgende skærmbillede op: 

 

Her kan du vælge hvordan du vil dele det. Du kan vælge at lægge det i en klasse eller en folder, som du selv 
definerer: 

 

Du kan vælge at lave en klasse til dit hold: 
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Så får du et link, som eleverne kan gå ind på for at tilmelde sig klassen. De skal oprette sig som brugere på 
Quizlet først.  

 

Du kan også oprette en folder i stedet for en klasse. Den kan også deles med andre. 

Hvis du vil oprette andre klasser eller foldere, kan du også gøre det fra din hovedside, hvor denne menu står i 
venstre side: 
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Træn	med	quizlet	
Når du skal træne begreber og definitioner med en af øvelserne, går du ind på den: 

 

 

Her kan du vælge mellem forskellige test-/øvelsesformer: 

• Flashcards: Kort med fx et begreb på den ene side og forklaring på den anden 
• Learn: Her skal eleverne vælge det rigtige svar ud af fire mulige 
• Write: Her skal eleverne selv skrive svaret/det matchende begreb 
• Speller: Her læses spørgsmålene op (fungerer meget dårligt på dansk) og eleverne skal skrive svaret 
• Test: Her blandes multiple choice, skriv-selv-svar, sandt/falsk-svar 
• Match: Her skal matchende begreber trækkes hen over hinanden med musen 
• Gravity: Svar skal skrive inden asteroider rammer jorden 
• Space race: Her skal matchende begreber skrives inden termerne forsvinder ud af skærmbilledet 
• Live: Her konkurrerer eleverne mod hinanden i grupper. Kun én i hver gruppe har det rigtige svar, så de er 

nødt til at snakke sammen undervejs. 

Eleverne kan selv vælge hvilken test-/øvelsesform, de vil bruge. Hvis du vil have dem til at træne på en bestemt 
måde, skal du give dem besked om det. Eleverne behøver ikke at logge ind for at arbejde med testen/øvelsen, 
men hvis du skal kunne se hvad de har lavet, og hvis de selv vil holde øje med deres udvikling, skal de også 
oprette profil og logge sig ind. 
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Du kan følge med i hvilke begreber, der er svære for eleverne, og du kan dele denne øvelse med dem i stedet 
for at dele en hel folder eller få dem til at tilmelde sig en klasse. Hvis du har betalingsabonnement, kan du følge 
med i hver enkelt elevs progression:  

 

Sådan	kan	du	arbejde	videre	med	andres	quizlets	
Hvis du vælger at arbejde videre med en andens quizlet i stedet for at lave din egen, skal du gå ind på den og 
vælge ”Customize”. Så får du din egen kopi, som du kan redigere i som du vil. 

 

 

God fornøjelse med Quizlet! 

 

 


