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1. PROSJEKTBESKRIVELSE 

GERMAN QUIZ CHALLENGE (GQC) er det andre vurderings- og læringsverktøyet som er 
laget av Goethe-Institut London i samarbeid med Ovos. Målet var å utvikle et engasjerende 
vurderingsverktøy som øker både kvaliteten på tyskundervisningen og elevenes 
motivasjon for å lære tysk språk. Målgruppen er elever i 10. klasse.  
 
Vurderingsverktøyet er et spill som gjør det mulig for lærere å følge med på elevenes 
progresjon og evne til å bruke språket. Samtidig øker det elevenes motivasjon til å lære 
fordi spillformatet gjør at vurderingsprosessen blir morsom, og at elevene opplever 
mindre prestasjonspress. 
 
Når elevene spiller GQC, kan de bruke sine egne smarttelefoner, en enhet og et 
kommunikasjonsverktøy de er godt kjent med og bruker daglig. For å gjøre spillet 
tilgjengelig på skolen kan appen også spilles på bærbare og stasjonære PC-er og nettbrett. 
Spillet er tilgjengelig som en kostnadsfri nettapplikasjon i Apple Store og Google Play. 
Elevene deles i to lag for å forsterke klassens lagånd og redusere frykten for å gjøre feil 
på en prøve. Læreren starter, overvåker og avslutter en spilløkt, der hver spiller kan velge 
å bruke en avatar og et kallenavn for å forbli anonym.  
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Spillet veksler mellom en fokusfase (Focus Phase) og en utfordringsfase (Challenge 
Phase). Fokusfasen presenterer en historie om fem tyske venner som bor i München og 
deler en lidenskap for skateboarding. Ulike hverdagssituasjoner er bakteppet for en serie 
med oppgaver som elevene skal løse. Oppgavene, som tester ordforråd og ferdigheter i 
lesing, lytting og grammatikk, er opp til et nivå som tilsvarer A2 i Det felles europeiske 
rammeverket for språk. 

 

Copyright © ovos 
I utfordringsfasen deles elevene inn i to lag og spiller en tidsbegrenset quiz som tester 
deres allmennkunnskap om den tyskspråklige verden. 
 
GQC-appen inneholder dessuten to kapitler med ekstramateriell som bruker samme 
innhold som spillet og introduserer klassen for spillet og handlingen.  
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2. HANDLING OG ROLLEFIGURER 

Spillet er delt inn i fire fokusfaser (Focus Phases). Innholdet i disse er organisert som 
følger: 

1. fokusfase: Presentasjon av de fem vennene. Hvem er de? Hva liker de? 
2. fokusfase: Hverdagssituasjoner og -temaer, dvs. På kafé, Tyveri, Fattigdom og 

Forurensing 
3. fokusfase: Reise i Europa og venner i utlandet 
4. fokusfase: Reise i Europa og venner i utlandet (fortsettelse) 

 
Hver oppgave består av en kort episode som beskriver en bestemt situasjon. Oppgavene 
er enkeltstående, men de kommer alle inn under temaene som er beskrevet ovenfor.  
 
Jonas, Julia, Milen, Leonie og Lara er fem venner som bor i München, alle mellom 16 og 
17 år gamle. De har ulike interesser og ambisjoner, men de har én ting til felles: De liker 
å stå på skateboard. Når de møtes i skateparken i München eller spiser mat på en kafé, 
snakker de om hobbyene og vennene sine og hvor de har lyst til å dra på ferie. 
Ekstramateriell som tilbys i appen, inneholder en mer detaljert beskrivelse av 
rollefigurene, slik at elever som spiller spillet kan bli kjent med dem.  
 
De fem vennene i skateparken  
 
JONAS LEONIE JULIA LARA MILEN 

     
 
 

3. TEKNISKE KRAV – SLIK SPILLER DU SPILLET I KLASSEROMMET 

 
For å spille spillet i klasserommet trenger du 
 
- En bærbar eller stasjonær PC til læreren for å starte spilløkten 
- En framviser til utfordringsfasen 
- Smarttelefon eller nettbrett til hver elev for å spille spilløkten. *Hvis elever bruker 
bærbar PC til å spille spillet, starter de spilløkten i nettleseren, se 4.2 
- Hodetelefoner til hver elev 
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- Internettforbindelse til alle enheter 
 
Oppsettet for spilløkten i klasserommet vises i følgende illustrasjon:  
 

 
Copyright © ovos 
 

3.1 Tekniske krav – slik spiller du spillet eksternt  

Det er også mulig å spille spillet eksternt, innenfor oppsettet til et virtuelt klasserom. Til 
dette må du bruke en møteplattform som f.eks. Skype, Zoom eller Microsoft Teams, 
forutsatt at dette er tillatt av skolen din. Kravene til spilløkten er de samme som for et 
spill som spilles i et klasserom. Elevene vil imidlertid trenge to enheter: en bærbar PC 
eller en større enhet som de kan bruke til å logge seg på klassen via møteplattformen, og 
en mindre enhet eller smarttelefon som de kan spille spillet på. Den større enheten vil 
bli brukt som deres egen personlige klasseromsskjerm, så å si. Læreren setter opp 
spilløkten som beskrevet i neste avsnitt og deler skjermen sin med elevene. Dette gjør at 
klassen kan se koden for spilløkten og instruksjonene som gis på den større skjermen, 
samtidig som de kan logge seg på spillet på den mindre enheten. Vi anbefaler å bruke 
hodetelefoner på den mindre enheten. Alternativt kan elevene dempe mikrofonene sine i 
det virtuelle klasserommet og spille spillet med lyd. Hvis elevene ikke har tilgang til en 
annen enhet, kan de DELE skjermen på den bærbare PC-en og ha klasserommet åpent på 
den ene siden og tilgang til spillet via en nettleser på den andre siden.  
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4. SLIK SPILLER DU GERMAN QUIZ CHALLENGE 

 
Før du starter en spilløkt, anbefaler vi at alle brukere leser spillets VILKÅR OG 
BETINGELSER og forsikrer seg om at de er i samsvar med gjeldende regler for 
personvern. I tillegg anbefaler vi at elevene får ta med og bruke sine egne 
smarttelefoner i klasserommet. Noen skoler har mobilforbud, i så fall bør spilløkten 
foregå på bærbare PC-er. For at spillet skal vurdere elevenes språkferdigheter på en 
best mulig måte, startes og overvåkes spilløkten av en språklærer. Under en spilløkt vil 
læreren kunne følge elevenes progresjon i spillet.  

4.1 Vilkår og betingelser  

Vi anbefaler alle lærere å lese spillets VILKÅR OG BETINGELSER for bruk før de 
registrerer seg og starter en spilløkt. Lærere bør forsikre seg om at vilkårene og 
betingelsene er i samsvar med skolens GDPR og regler for personvern, ettersom data 
lagres fortløpende i spilløkten.  
 
Elever og lærere registrerer seg for spillet ved å klikke på REGISTRIEREN (registrer) og 
fylle ut skjemaet ved å skrive inn en E-POSTADRESSE (valgfritt), et NAVN og et 
PASSORD. Denne informasjonen lagres i systemet for framtidig innlogging. Det er viktig 
at elevene beholder samme brukerkonto, slik at resultater etter ulike spilløkter kan 
sammenliknes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere fullstendig anonymitet hvis 
elevene bruker personlige e-postadresser. Det er nyttig å bruke en e-postadresse i 
tilfelle elever glemmer det valgte passordet. Hvis elevene ikke bruker en e-postadresse 
for å logge seg inn og glemmer passordet, må han/hun opprette en ny konto.  
 
Her finner du noen anbefalinger for å sikre at elevene forblir anonyme i systemet: 
 

- BRUK KALLENAVN: For at elevene skal kunne spille anonymt, vil læreren ønske å 
erstatte de virkelige navnene deres med kallenavn. Det er best å gjøre dette på et 
eget ark som kun brukes av læreren, og som kan slettes når det ikke lenger 
trengs. Det anbefales at det samme kallenavnet brukes under hver spilløkt med 
en klasse. Hver klasse kan få et tema å velge kallenavn fra. For eksempel kan alle 
elevene i en klasse få navn etter farger eller popstjerner.  

 
- BRUK en av de foreslåtte AVATARENE: Når elevene logger seg på for første gang, 

kan de velge en AVATAR som vil vises på framviseren når de får tilgang til en 
spilløkt. Du kan også laste opp et personlig bilde og bruke det som profilbilde. 
Profilbildet lagres også i systemet. Hvis elevene ønsker å spille anonymt, 
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anbefaler vi at de bruker en av de foreslåtte avatarene. Avataren kan endres i 
EINSTELLUNGEN (innstillinger) i menyen.  

 
- ET GODT TIPS! Hvis lærere er bekymret for at elevene skal glemme passord og 

brukernavn, kan de vurdere å opprette brukerkontoer for elevene i klassen på 
forhånd ved å bruke kallenavn og passord ut fra et tema, som for eksempel tyske 
fotballspillere. Læreren kan da holde orden på passordene. 
 

Hvis en lærer registrerer seg og spiller og innser at vilkårene og betingelsene ikke er i 
henhold til skolens GDPR, kan han/hun ta kontakt. GQC-teamet kan fjerne alle relevante 
data manuelt.  

4.2 Starte en spilløkt 

For LÆRERE 

 
LÆRERENS KONTROLLPANEL (teacher dashboard): nås via følgende 
link: gqc.app.ovosplay.com/admin/. Bruk CHROME eller SAFARI som nettleser, linken vil 
ikke fungere ordentlig med Internet Explorer. 
Læreren REGISTRERER seg først. Vi anbefaler at registreringen skjer før første 
undervisningstime spillet skal spilles. 
 
REGISTRER deg som lærer, velg et brukernavn, skriv inn en e-postadresse og opprett et 
passord, godta Vilkår og betingelser og logg deg deretter inn. 
 

 
 
 
 
 
STARTE EN SPILLØKT 
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Når du er innlogget, har du tilgang til lærerens kontrollpanel. Du velger det andre ikonet 
helt til venstre på siden og velger SESSION MANAGER.  
 
Lærerens kontrollpanel 

  
 
Velg SESSION MANAGER (det andre ikonet under profilbildet) 

 
 
 
Klikk på CREATE NEW SESSION (opprett ny spilløkt) 
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Fyll ut alle obligatoriske felter, se under for nærmere forklaring: 

 
 
 
Blueprint: Velg GERMAN QUIZ CHALLENGE - 4 Kapitel. 
Session name: Velg et navn for spilløkten. Forslag: Skriv alltid en dato her. Hvis 

du vil sammenlikne spilløkter, har du en tydelig referanse til 
tidspunktet spilløkten fant sted. 

Name and 
Colour Team A/B 

Det er opp til læreren å bestemme om han/hun skal fylle ut disse 
feltene, eller om elevene skal få fylle dem ut selv. Av erfaring 
bruker elevene mye tid på å velge et navn, så for å unngå unødig 
tidsbruk er det bedre å bare bruke et tildelt navn (også for å unngå 
tåpelige forslag fra elevene). Når du har fylt ut skjemaet, klikker du 
på “Create Session” (opprett spilløkt) for å fortsette.  

Focus Phase 
Timer 
Permanent  

Læreren kan velge om en timer skal være synlig i skjermbildet 
under hele spillet eller ikke. Noen ganger kan det være ganske 
stressende for elevene å se nedtellingen, så denne funksjonen er 
valgfri. 

 
Klikk på CREATE A SESSION og åpne et nytt skjermbilde, “Open the classroom screen”, 
klikk på fullskjermmodus.  
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På team-skjermbildet kan alle se de to lagene, og en automatisk generert KODE vises (i 
dette tilfellet VOTL). Spillerne (elevene) må skrive inn denne koden på enhetene sine. Så 
snart de er koblet sammen og har valgt et lag, vil profilene deres dukke opp på det 
valgte laget.  

 
 
Når alle er koblet sammen og lagene er like store, kan du gå tilbake til det første 
skjermbildet og klikke på START TEST. Nå starter nedtellingen. Når du har startet en 
spilløkt, er det IKKE mulig å legge til flere spillere. 
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For ELEVER 

 
SPILLET I NETTLESER: German Quiz Challenge er kostnadsfritt tilgjengelig som app i 
Apple Store og Google Play. Hvis elevene spiller på en bærbar eller stasjonær PC, får de 
tilgang til spillet via følgende link: gqc.app.ovosplay.com. Spillet vil ikke fungere 
ordentlig med Internet Explorer, bruk Chrome eller Safari i stedet.  
Etter å ha lastet ned appen klikker elevene på REGISTRIEREN (registrer), legger til en e-
postadresse (valgfritt), et navn og et passord. Med “Select Language”-knappen velger 
de støttespråk, det er ikke relatert til spillspråket. Hvis tysk ikke er elevenes morsmål, er 
det best å velge engelsk som støttespråk. 
 

   
 
Når elevene har logget seg på, kan de velge en avatar, og de omdirigeres til kodesiden 
(A) i appen. På dette tidspunktet er de klare til å skrive inn den automatisk genererte 
SESSION CODE (spilløktkoden) som vises i TEAM-skjermbildet. 
 
Elevene klikker på de tre strekene øverst til høyre (A) og velger deretter Live Session. 
Nå må de skrive inn SESSION CODE som genereres automatisk i team-skjermbildet (i 
dette tilfellet VOTL). Ved å skrive inn denne koden og velge et lag (B) vil elevene bli 
synlige i team-skjermbildet på framviseren (C). 
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A          B  C 
 
Når alle elevene er synlige i team-skjermbildet og tilkoblet internett, er de klare til å 
starte og kan klikke på START A SESSION (start en spilløkt). 
 
Et godt tips! Under en spilløkt vil lærerne gjerne ha mulighet til å se elevenes progresjon 
uten at elevene ser skjermbildet med lærerens kontrollpanel. Den beste måten å oppnå 
dette på er å fryse team-skjermbildet, slik at elevene bare kan se spillet i nettleseren. 
 
FOR EN EKSTERN SPILLØKT er registreringsprosessen den samme, og lærerens 
skjermbilde deles med elevene via en møteplattform, som for eksempel Skype, Zoom 
eller Microsoft Teams. Kontroller med skolen din om den aktuelle plattformen er 
godkjent før den tas i bruk. 

4.3 Under en spilløkt 

FOR LÆRERE 

Lærere kan følge progresjonen til hver elev i løpet av spillet. Progresjonen vises på 
lærerens kontrollpanel. Fargene indikerer om svaret er riktig (grønt) eller feil (rødt). Grå 
stolper er for spørsmål som ikke er besvart. En mer detaljert forklaring på de numeriske 
resultatene finner du i kapittel 4.4 Avslutte en spilløkt.  
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APP/SPILL I NETTLESER 

Det er viktig å minne elevene om at fokusfasene spilles individuelt på deres egne 
enheter. Utfordringsfasen spilles derimot av to lag, og spørsmålene vises kun på 
framviseren i klasserommet. I pilotfasen var GQC-teamet flere ganger vitne til hvordan 
utfordringsfasen gjør alle elevene entusiastiske og villige til å gjøre sitt beste for å vinne 
konkurransen.  
 
Utfordringsfasen er en tidsbegrenset quiz. Det betyr at de to lagene har 30 sekunder på 
seg til å besvare spørsmålet i skjermbildet. Poengene blir gitt til det laget som svarer 
riktig på kortest tid. Flertallet av deltakerne på laget må svare riktig.  
 

4.4 Avslutte en spilløkt 

For LÆRERE 

 
Spilløkten avsluttes automatisk etter den fjerde utfordringsfasen. Når spillet er over, vil 
læreren ha alle resultatene på lærerens kontrollpanel. Som nevnt over, indikerer fargene 
om det er riktig (GRØNT) eller feil (RØDT) svar. GRÅTT betyr ubesvarte spørsmål. 
Resultatet oppsummeres på skjermbildets høyre side 

A) totalt antall riktige svar 
B) totalt antall feil svar og 
C) prosentandelen av riktige svar totalt (beregnet ut fra alle spørsmålene i alle de 

fire fokusfasene). 
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Ved å klikke på enkeltstolper kan læreren korrelere de riktige/uriktige svarene med den 
aktuelle oppgaven. Ved å klikke på hvilken som helst stolpe blir den mørkegrå, og 
oppgaven vises på siden i lærerens kontrollpanel. Ved å svare på spørsmålene vil 
læreren få umiddelbar tilbakemelding og se hvilket svar som er riktig. Ved å klikke på 
lydikonet kan lærere lytte til lytteøvelsen og vurdere oppgavens vanskelighetsgrad.  
Dette verktøyet gjør at lærere kan vurdere hvilken type feil som er gjort, og hva som 
var vanskelig under spilløkten. Dessuten kan lærere identifisere de mer utfordrende 
oppgavene og diskutere disse enkeltvis i undervisningen utenom spilløkten.  
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APP/SPILL I NETTLESER 

 
På slutten av en spilløkt får elevene en individuell tilbakemelding på enhetene sine om 
deres prestasjon under spilløkten. Det er til sammen 86 oppgaver i fokusfasene, 
utfordringsfasene er ikke inkludert. Tilbakemeldingene inneholder følgende informasjon: 
- Antall oppgaver som er besvart i forhold til totalt antall oppgaver (86) 
- Totalt antall riktige svar, totalt antall feil svar og totalt antall ubesvarte spørsmål  
- For hvert kapittel viser diagrammet hvor mange spørsmål som ble besvart riktig, og 
hvor mange som ble besvart feil.  
 

 

 

5. EKSTRAMATERIELL 

I tillegg til spillet har GQC-teamet laget ekstramateriell som finnes under 
FRIENDS/FREUNDE, og som kan bidra til å forberede klassen til en spilløkt. De to 
kapitlene med ekstramateriell hjelper læreren med å introdusere rollefigurene og 
temaene i spillet, og de hjelper brukerne med å bli kjent med appen og enhetene som 
brukes.  
 
Ekstramateriellet finner du i appen, og elevene har direkte tilgang til det. Lærerne har 
ikke direkte tilgang til ekstramateriell via lærerens kontrollpanel. Oppgaven og 
spørsmålene i ekstramateriellet er laget for selvstudium. Elevene får tilbakemelding 
umiddelbart mens spørsmålene besvares.  
 
Ekstramateriellet er delt inn i to kapitler. Det første kapitlet fokuserer på de fem 
vennene i München. Hver rollefigur presenteres med et fullstendig portrett, etterfulgt av 
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et sett med sant/usant/ikke-spørsmål. Det andre kapitlet fokuserer på vennene i utlandet 
som er nevnt i spillets tredje og fjerde fokusfase. I tillegg til et portrett av vennene i 
utlandet presenteres de ulike landene som er nevnt i spillet. Valget av landene i 
prosjektet tilsvarer landene til prosjektpartnerne. Hvert portrett etterfølges av et sett 
med sant/usant-spørsmål. Læreren bør planlegge en hel undervisningstime for å sikre at 
elevene kan prøve ut begge kapitlene i ekstramateriellet.  
 
Få tilgang til ekstramateriell (FRIENDS/FREUNDE) 
For å få tilgang til ekstramateriell velger du kategorien FRIENDS/FREUNDE nederst i 
skjermbildet. Elevene kan klikke på de tre strekene øverst til høyre som når de skal gå 
til menyen. Elevene velger FRIENDS/FREUNDE og laster ned de to kapitlene i 
ekstramateriellet. Ved å klikke på et kapittel kan elevene begynne å sveipe gjennom 
oppgavene og spørsmålene. Innholdet i disse kapitlene dreier seg om å bli kjent med de 
fem vennene fra skateparken (Die Freunde aus dem Skatepark) som likner på kapittel 1 i 
spillet, og å lære mer om Europa og landene som er nevnt i kapittel 3 og 4. 
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6. OFTE STILTE SPØRSMÅL og FEILSØKING 

 
Hvem kan bruke GERMAN QUIZ CHALLENGE? 
GERMAN QUIZ CHALLENGE er laget for at skoler skal kunne vurdere de tyske 
språkferdighetene til elever i alderen 15-17 år.  
 
Hvor mye koster spillet? 
Spillet er kostnadsfritt. Appen kan lastes ned fra Apple Store eller Google Play. Lærerne 
kan registrere seg via en medfølgende link.  
 
Hvor kan jeg finne spillet? 
Appen som gir tilgang til spillet, er tilgjengelig i Apple Store og Google Play. Tilgang til 
lærerens kontrollpanel gis via følgende link: gqc.app.ovosplay.com/admin/ 
 
Hvor registrerer jeg meg som lærer? 
Lærere registrerer seg via følgende link: gqc.app.ovosplay.com/admin/. Ved registrering 
blir lærerne bedt om å skrive inn et fullt navn og en e-postadresse og opprette et 
passord. 
 
Hvor langt er spillet? 
Læreren kan velge mellom ulike versjoner av spillet med forskjellig lengde ved å velge 
en annen blueprint når spilløkten settes opp. Disse består av minst ett kapittel og 
maksimalt av fire kapitler. Hele spilløkten (inkludert oppsett) vil ta omtrent én time. 
 
Hvor ofte kan jeg spille spillet med elevene mine? 
Vi anbefaler å spille spillet to ganger i løpet av et skoleår, en gang i begynnelsen og en 
gang mot slutten av skoleåret. På denne måten er det enkelt å sammenlikne resultatene 
og måle elevenes progresjon.  
 
Er oppgavene alltid de samme? 
Oppgavene i fokusfasene er alltid de samme og forblir i samme rekkefølge. En shuffle-
funksjon sørger for at spørsmålene i utfordringsfasen (Team Challenge) er forskjellige i 
hver spilløkt.  
  
Hvordan kan jeg forberede elevene på spillet? Finnes det en ordliste du kan sende 
meg? 
Ja, det finnes støttemateriell, inkludert en ordliste som er laget av Goethe-Institut. 
Spillets tekst i sin helhet er også tilgjengelig på nett. For mer informasjon se German 
Quiz Challenge på nettstedet til Goethe-Institut.  

https://gqc.micro.ovosplay.com/admin/
https://gqc.micro.ovosplay.com/admin/
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Hva slags data samles inn til spillet?  
Innholdsdata fra resultatene lagres i løpet av spillet, sammen med informasjonen som 
legges inn av elevene og lærerne ved registrering. Derfor bør deltakerne velge et 
kallenavn, en midlertidig e-postadresse og en avatar. Se regler for personvern for mer 
informasjon. 
 
 
Hva skjer med dataene etter at spillet er fullført? 
Dataene som er nevnt over og i reglene for personvern, lagres til brukeren bestemmer 
seg for å slette brukerkontoen eller informerer Goethe-Institut via teacher-services-
london@goethe.de om at brukerkontoen skal slettes.  
 
Hva er de tekniske kravene for å spille GERMAN QUIZ CHALLENGE? 
For lærere: 
- En bærbar eller stasjonær PC som kjører Windows (7 eller nyere) eller OSX (ikke testet 
på Linux) 
- En internettforbindelse (Trafikken i spillet er liten. Hvis forbindelsen fungerer til å 
surfe på internett, er den tilstrekkelig for lærerens kontrollpanel). 
- En oppdatert versjon av en moderne nettleser: Firefox, Chrome, Edge, Safari, men ikke 
Internet Explorer! 
- En TV eller framviser koblet til PC-en (må kunne vise et nettleservindu) 
For elever som spiller nettversjonen: 
- Smarttelefon eller nettbrett som kjører enten Android (versjon 7 eller nyere) eller iOS 
(versjon 11 eller nyere) 
- Internettforbindelse (Trafikken i spillet er liten. Hvis forbindelsen fungerer til å surfe 
på internett, er den tilstrekkelig til å kjøre spillet). 
- Hodetelefoner 
 
Elevene mine har problemer med å komme seg gjennom spørsmålene. Hvordan kan 
jeg hjelpe?  
Sveiperetningen er automatisk stilt inn til å gå fra venstre til høyre. Noen elever sveiper 
intuitivt fra høyre til venstre. Derfor kan man velge sveiperetning. Den kan endres i 
menyen under EINSTELLUNGEN (gå til menyknappen som består av tre streker øverst til 
høyre i skjermbildet, og klikk på glidebryteren "Invertiere die Wischrichtung" (Endre 
sveiperetningen).  
 
 
Elevene mine ønsker å endre kallenavn og passord. Hvordan gjør jeg det?  
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Kallenavnet og passordet kan endres i menyen under EINSTELLUNGEN. Passord kan 
gjenopprettes hvis det ble oppgitt en e-postadresse ved registrering. Hvis ikke, kan 
elevene registrere seg på nytt. Avatarer kan også endres under EINSTELLUNGEN.  
 
Hva kan jeg gjøre hvis elevene mine får tekniske problemer under spilløkten? 
Hvis du opplever problemer, er det ofte en god løsning å oppdatere spillet: Du kan starte 
appen på nytt under spillingen, eller oppdatere nettsiden som kjører spillet. Ikke vær 
redd for å oppdatere spillet – spilløkten vil ikke gå tapt! Etter oppstart fortsetter den 
automatisk fra siste punkt. 
Se også de tekniske kravene og vår installasjonsveiledning for å unngå feil forårsaket av 
din lokale maskinvare eller systemoppsett. 
Hvis du stadig får problemer, kan du kontakte oss direkte, vi er her for å hjelpe deg. 
 
 
 
 
Kontakt ved spørsmål:  
 
nina.vollmer.extern@goethe.de (kontakt t.o.m. 15.12.2020) 
sprak-oslo@goethe.de (kontakt f.o.m. 16.12.2020) 
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