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Appar/webbsidor för snabb feedback & enkla enkäter
Dessa appar/webbsidor kan användas för att göra snabba klassrumsundersökningar anonymt, t ex ställa frågor som "Är det tillräcklig arbetsro i klassen just nu?", ”Förstod du
genomgången av detta matteavsnitt?” eller ”Vad undrar du när det gäller kropp & knopp?”. Alla i klassen kan svara via sina datorer/mobiler och alla kan se svaren (men inte vem som
svarat vad). Prova gärna att använda dem även på personalmöten och föräldramöten, för att skapa dagordning eller göra anonyma omröstningar inför beslut.
http://answergarden.ch/
Kul för brainstorming och öppna
frågor i grupper.

Ej förvalsfrågor med färdiga alternativ.
Endast öppna frågor.
Bara korta svar (20 tecken).

Svar ges via enkel webbadress.
Ej sms-svar.

Supersnabb.
Ingen registrering krävs.

Exempellänk:
http://answergarden.ch/view/7
3678

https://www.blendspace.com/
Förbered lektioner/teman, samla
länkar, dokument och andra
resurser för eleverna på ett
ställe.

Elever kan ge feedback på materialet, och du
som lärare kan se vilka länkar och dokument
som flest elever valt att titta på eller vad de
inte blev så nyfikna på. Du kan också inspireras
av och använda andra lärares samlingar. Inga
traditionella enkäter dock.

Funkar bäst via webb & dator.

Snabb och enkel att komma
igång med.
Möjligt att samarbeta med
andra lärare på blendspace.

Exempellänk:
http://blnds.co/1gmgbNs

http://www.easypolls.net/
Bäst för enkät via hemsida,
blogg, mail etc.

Endast förvalsfrågor.
Går att välja flera alternativ som svar.
Ej möjligt med öppna frågor (där svararen
skriver fri text).

En lång (krånglig) länk delas
för att ställa frågorna och
svara via webb
Ej sms-svar

Ganska snabb att komma
igång med, men kräver
registrering/inlogg av dig som
frågeställare t ex via facebook.

Svar ges via en webbadress
där sifferkod knappas in.

Snabb att komma igång med.
Ingen registrering krävs men
du kan skapa konto för att
spara enkäter.

Exempellänk:
http://www.easypolls.net/poll.ht
ml?p=527ce035e4b06cfb69b96a
a0
Svarssidan: http://www.vot.rs
Knappa in sifferkod: 53 13 27
Resultatet:
https://www.mentimeter.com/p
/2bdd6dfe27a7/hur-trivs-dubast-att-arbeta
Svar via webb:
http://www.polleverywhere.com
/multiple_choice_polls/tboA5Wx
99ORL5Cs/web
Svar via sms:
http://www.polleverywhere.com
/multiple_choice_polls/tboA5Wx
99ORL5Cs

https://www.mentimeter.com/
Tydlig, enkel, snabb. Få
valmöjligheter i utformning.

Förvalsfrågor.
Öppna frågor.

.http://www.polleverywhere.com/
Snygg, med olika alternativ för
presentation av svaren.

Förvalsfrågor.
Ej möjligt att välja flera alternativ som svar (går
dock om man skickar flera sms).
Öppna frågor.

Svar ges via sms + sifferkod
till ett långt mobilnummer, eller
via webbsida.
Svar via webb
Svar via sms

Snabb att komma igång med.
Ingen registrering krävs, men
du kan skapa konto för att
spara enkäter.

http://www.socrative.com/
Mer avancerat, möjligheter att ta
feedback och ställa frågor till
eleverna.

Många olika möjligheter för läraren att ge
eleverna exit-tickets, frågesporter, kom-ihåg-listor,
omdömen och att även få in frågor, feedback
och kommentarer från eleverna. Anpassad för
skola.

Funkar både via mobilapp och
webb.

Kräver registrering och tar lite
tid att sätta sig in i, men
givande för den som verkligen
vill använda det.

Kräver inloggning av både
lärare och elever. För exempel
se instruktionsvideo:
http://vimeo.com/27564554

http://todaysmeet.com/
Snabb, enkel sajt för feedback &
diskussion. Sammanställer dock
ej resultat.

Endast öppna frågor.
Ingen sammanställning av svaren.
Varje ämne/fråga kan ligga kvar max 1 år.

Funkar via webb och mobil,
men ej sms.

Supersnabb.
Ingen registrering krävs.

Exempellänk:
http://todaysmeet.com/feedba
ckappar

Ej sms-svar.

www.entreprenoriell.se
www.samklang.se

