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MENTIMETER
Mentimeter er et værktøj, som fremmer sammenspillet mellem underviser og
studerende. Med Mentimeter kan du som oplægsholder engagere dit publikum
ved at inddrage dem aktivt i dit oplæg.
For at blive AU-bruger hos Mentimeter skal du bruge:
1. En computer eller tablet med internetforbindelse.
2. 10 – 15 minutter til at komme i gang.
3. Dit AU-id: ( http://www.au.dk/om/organisation/navnlist )
a. Søg på dit navn
b. AUID står til venstre

4. Registrer dig på hjemmesiden: www.mentimeter.com/join/aarhus
5. Indtast dit AUID XXXX
XXXX

6.
7.
8.
9.

Der sendes en mail til din AU mailboks som du skal godkende.
Gå til hjemmesiden: https://www.mentimeter.com/ og klik ”Log Ind”.
Prøv ”SHOW TOUR” under fanen ”HELP” (til venstre).
Tryk på
og lav så mange spørgsmål og events du vil.

+New event
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Hvad kan Mentimeter?
Mentimeter er et voteringssystem, hvor du som oplægsholder kan inddrage
publikum ved at stille dem spørgsmål. Resultaterne bliver øjeblikligt
tilgængelige for oplægsholderen, som herved kan benytte dem i oplægget.

Hvordan bruger jeg Mentimeter?
Når du har oprettet en profil, har du fra forsiden oversigt over de forskellige
”Events”, du hidtidigt har oprettet. ”Events” er en betegnelse af hele processen
(oprettelse af spørgsmål – besvarelse – resultater).

Når du opretter et ”Event”, kan du forme dit spørgsmål på forskellig vis. Du kan
eksempelvis vælge, om spørgsmålet skal stilles som et normalt multiple choice,
eller om besvarelserne skal vises på en skala eller en akse. Nedenstående
billede vil derfor udformes forskelligt afhængigt af den spørgsmål- og svarform,
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du vælger. Du kan tilføje flere spørgsmål ved at trykke på ”Add Question” i
bunden.

Når du har valgt hvordan spørgsmålet og besvarelserne skal vises, trykker du på
”Done”. Herefter vises billedet til venstre nedenfor. Publikum bliver oplyst
webadresse og kode, som de skal bruge, når de skal tilkendegive deres svar.
Når de har indtastet koden på www.govote.at, bliver de vist nedenstående
billede til højre.

Trykker du på de tre streger i bunden til venstre (Oplægsholders visning), bliver
du vist de forskellige muligheder, du har sideløbende og efter voteringen. Heri
kan du både lukke dit ”Event”, rydde hidtidige resultater, sætte en nedtælling i
gang, som indikerer, hvornår voteringen slutter mm. (se billede nedenfor).
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Del og Eksportér
Fra din forside har du mulighed for at dele og eksportere dine forskellige
”Events”. Du kan ligeledes slette og duplikere et ”Event”.
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Hvordan ”stemmer” de studerende?
Mentimeter har udviklet en gratis app til smartphone, som de studerende kan
hente og anvende i afstemningssituationen. De studerende kan først stemme,
når de har indtastet en adgangskode til din afstemning. Denne kode vises på
afstemningens hjemmeside.

Kan jeg benytte Mentimeter i min PowerPoint præsentation?
Hvis du ønsker at vise din Mentimeter måling direkte i PowerPoint, kan det godt
lade sig gøre, men afstemningskoden som de studerende skal anvende ses ikke
på et dias i PowerPoint. Den skal du give dem mundtligt eller på anden vis. Det
nemmeste er derfor at placere et link til din afstemning i din præsentation.
Linket sender dig direkte til afstemningssiden i Mentimeter, som viser
afstemningskoden.
Hvis du alligevel gerne vil vise afstemningsresultatet i din præsentation, skal du
hente Mentimeters PowerPoint plug-in på følgende adresse;
https://www.mentimeter.com/powerpoint
Hvis du har Office 365, trykker du blot på linket ”Get the plug-in”. Har du en
ældre version af PowerPoint, trykker du på teksten under linket; ”Get the plug-in
for ppt 2007 and 2010”. Når du har installeret det relevante plug-in, kan du se
det øverst i PowerPoint:

Herefter kan du vælge den afstemning (insert question), du ønsker at
implementere.

