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Alle kouluikäisten seksuaalikasvatus – Kahoot! 

Tämä peli on tuotettu osana Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Seksuaalisuus haltuun 

-koulutusta. Pelin ovat laatineet: Anniina Makara, Tanja Maunu ja Reetta Lepola. 

Kahoot!-pelimme on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille herättämään keskustelua 

ja tarjoamaan koulutusta pienten lasten seksuaalikasvatuksesta eli kehotunnekasvatuksesta. 

Peliä voi käyttää myös opiskelijoille tai muuten vain asiasta kiinnostuneille, sekä pienten 

lasten vanhemmille. 

Pelin tavoitteena on lisätä ja tarjota tietämystä ja ymmärrystä alle kouluikäisten lasten 

seksuaalikasvatuksesta sekä toimia keskustelun herättäjänä ja toiminnallisena välineenä 

asioiden oppimiseen. 

Kahoot!- Pelin ohjeet 

Peliä voi pelata yksin, pareittain tai pienessä ryhmässä. Pelin pelaamiseen tarvitaan 

älypuhelin, tabletti tai tietokone. Peliä voi pelata puhelimella itsekseen etsimällä peliä 

otsikolla “alle kouluikäisten seksuaalikasvatus” Kahoot-App:n kautta.  

Peliä voi pelata puhelimen Kahoot-Appilla (Lataa Google Play-kaupasta tai Apple-storesta 

sovellus nimellä KAHOOT!) tai internet-selaimella (tällöin tarvitaan PIN-koodi), jonka voi 

saada vain koulutustilanteessa kun pelataan ryhmässä. 

HUOM! Koulutustilanteessa tai ryhmänä pelattaessa näkymä on tarkoitettu jaettavaksi 

näytön kautta kaikille osallistujille, sovelluksessa osallistujat näkevät vain vastausnappulat. 

Kuhunkin kysymykseen on vastausaikaa 60 sekuntia, mutta nopeus on valttia pisteiden 

keräämisessä. 

Koulutustilanteessa kouluttaja menee Internet-selaimella osoitteeseen www.kahoot.com ja 

etsii pelin kirjoittamalla hakukentään (discover)  “Alle kouluikäisten seksuaalikasvatus”.  

Paina “play” ja valitse sopiva vaihtoehto; pelaajat pelaavat toisiaan vastaan (player vs. 

Player) tai joukkueet pelaavat toisiaan vastaan (team vs. Team). Oikean vaihtoehdon 

valitsemisen jälkeen kouluttaja kutsuu pelaajat PIN-koodilla, jonka näppäilet puhelimeesi  

(KAHOOT!-appissa) tai Internet-selaimessa www.kahoot.com päästäksesi peliin.  Tässä 

vaiheessa luot itsellesi nimimerkin, joka näkyy myös muille pelaajille. 

Pelin kulku: 

Pelissä on kysymyksiä ja väittämiä, joihin valitset oikean vastauksen 2-4 vaihtoehdosta. Näet 

kysymyksen ja vaihtoehdot taululla, jonka jälkeen valitset mielestäsi oikean vastauksen 

puhelimellasi. 

Jokaisen kysymyksen jälkeen näet tietokoneelta oikean vastauksen, sekä jakauman, mitä 

pelitoverisi ovat vastanneet. Näet myös kokonaisvaltaisen pistetilanteen.  

 

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/
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