
JEOPARDY 
!
Jeopardy er et gameshow som i denne sammenhengen kan bli brukt 
opp mot elevene for å repetere stoffet de har gjennomgått på en 
morsom måte. !
Spillet går ut på at læreren sitter med de korrekte svarene, hvor elevene blir 
nødt til å stille de riktige spørsmålene. For eksempel kan læreren stille 
spørmålet: “Han ble drept 15. april 1865,” hvor elevene raskest mulig skal 
stille spørsmålet “Når ble Abraham Lincoln drept?”  !
Spørsmålet skal inneholde enten hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor eller 
når. Om gruppen glemmer å formulere svaret som et spørsmål, ved for 
eksempel å kun si “Abraham Lincoln,” får gruppen minuspoeng, og 
muligheten til å svare står åpen igjen.
!
På forhånd har læreren gjort klart forskjellige kategorier (gjerne 5) innenfor 
stoffet klassen har gått gjennom. Hver kategori har 5 “svar” (i stedet for 
spørsmål), hvor det nederste svaret er det vanskeligste innenfor hver 
kategori (læreren kan selvsagt velge å lage flere eller færre svar). Poeng for 
hvert svar ligger på 100-500 poeng under hver kategori fra enklest spørsmål 
til vanskeligst innenfor en kategori.
!
Tegn opp denne tabellen på tavla, slik at elevene visuelt kan se hvilke 
kategorier de kan velge mellom, og hvilke svar som er tatt. Eventuelt kan 
læreren lage kort med svarene (og spørsmålene) på, og feste de til tavla.
!
Spillet starter med å dele elevene inn i grupper. Størrelsen på gruppene 
bestemmer læreren. Hver gruppe får utdelt sin lyd. Det kan enten være at 
elevene får et objekt de skal lage lyd med, eller at de skal rope et kodeord for 
gruppa. Deretter skal den første gruppen velge en kategori, og velge et svar. 
Læreren leser opp svaret og den første gruppen som lager lyden sin, får stille 
spørsmålet. Er spørsmålet riktig, får gruppen bestemme neste svar læreren 
skal lese.
!
Underveis regner læreren på poeng, slik at alle kan se hvem som leder.
!
Blir to eller flere grupper uavgjort når alle svarene er tatt, blir det sagt et siste 
svar hvor gruppen skal få samtale om svaret som de til slutt forteller høyt 
etter at 15 sekunder er gått.
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