
Mentometer
Appen fungerar som en klassisk mentometerdosa.
Det finns en vy i appen kopplad till varje session som har åtta svarsalternativ (A-H/1-8). 
För föreläsarnas frågor finns det alltså upp till åtta svarsalternativ, men ni använder 
endast så många svarsalternativ ni önskar. Svarsresultatet visas på en separat webbsida
som teknikern i salen hanterar via en separat skärm. Appen behöver således inte ställas 
in för varje föreläsning utan är alltid redo att skicka mentometersvar. 

Förberedelse - föreläsare
• Lägg in varje fråga, med svarsalternativ i ordningen A-H eller 1-8,

på en egen sida i din presentation.

• Meddela teknikern i förväg och moderatorn innan programpunkten börjar att ni
kommer använda er av mentometern.

• Teknikern har en egen skärm och förbereder visningen av resultaten,
via en separat webbsida, och byter till denna vy efter att frågan och
svarsalternativen är upplästa. Dvs. byter mellan din vyn av din presentation och
en webbsida där resultaten visas (se mer instruktioner om detta nedan).

Presentationstillfälle
1. Kör din presentation. Vid tillfälle för mentometerfråga; presentera frågan och svarsalternativ. Hänvisa att deltagarna nu

kan rösta i appen på önskat alternativ.

2. Teknikern byter från presentationsläget till webbsidan och visar svaren i form av alternativen A-H/1-8.

3. Efter avslutad omröstning byter teknkern tillbaka från webbsidan till presentationsläget.

4. Vid flera omröstningar under samma föreläsning nollställer teknikern resultaten genom att klicka på knappen Ny under
det presenterade resultatet. Detta måste göras innan den nya frågan ställs så att resultatet av den nya
omröstningen blir korrekt. När det är nollställt, följer ni punkt 1-3 likt tidigare.

OBS! Om ni önskar spara resultaten från den tidigare omröstningen är det viktigt att ni informerar teknikern om det så
de kan klicka på knappen Exportera resultat längst ner till höger innan webbsidan stängs ner. Tänk på att spara ner det
med notering om vilken fråga de svarat på då den information inte kommer att synas på rapporten utan endast svaren
(A-H/1-8).


