
Instruktion Wooclap 
Inledning: Wooclap är ett responsverktyg för att hålla studenterna aktiva under föreläsningar samt 
ett enkelt sätt att kolla av hur pass väl de hängt med. Den pedagogiska grundtanken är att aktivera 
långtidsminnet så att lärandet ökar. Programvaran ligger helt på nätet vilket gör att du kan logga in 
på ditt konto från vilken dator som helst.  

Instruktionen är indelad i tre olika delar, den Grundläggande där det praktiska för att komma igång 
finns, den Avancerad där vi tittar på extra funktioner som man kan utöka med samt den Pedagogiska 
där vi lyfter fram goda exempel på hur man kan använda Wooclap i undervisningen. Den tredje delen 
ligger i ett eget dokument.   
 

Grundläggande 

1. Skapa ett konto (lärare) 

 
All personal på högskolan har tillgång till programmet men man måste logga in för 
att aktivera kontot. Gå till www.wooclap.com klicka på logga in och välj 
Microsoftkonto 

2. Skapa ett event (Lärare) 

 
När du loggat in kommer du till en startsida där alla dina tidigare skapade frågor 
ligger, vid första inloggningen så är den tom. Du skapar en ny genom att klicka på 
Create event .  

3. Skapa frågor (Lärare) 

 

http://www.wooclap.com/


Du kan nu välja mellan 16 olika typer av frågor. Du lägger till dem en i taget och kan 
blanda precis som du vill i ditt event. Vi går igenom de olika sorternas frågor i punkt 
6.  

4. Starta testet (Lärare) 

 
Du kan välja mellan att låta studenterna ansluta fritt till frågorna  
eller att de ska vara inloggade. Om de får ansluta fritt kan du klicka  
på START i den stora röda rutan, annars klickar du på kugghjulet  
i den lilla röda rutan.  Då dyker en sidomeny upp där du kan välja  
Authentication vilket innebär att alla som vill svara måste vara  
inloggade på sitt högskolekonto.  Därefter kan du klicka på START. 
 

  



5. Ansluta till testet (student) 

 
Studenterna kan sen ansluta till testet genom att antingen scanna QR koden som 
dyker upp när du klickat på START eller skriva in länken som står bredvid. De kan 
svara via mobil eller dator. När alla är anslutna kan du klicka dig vidare mellan dina 
frågor med antingen pilarna på skärmen eller piltangenterna på tangentbordet.  
 

6. Varianter av frågor 
Det finns 16 olika frågetyper men en del är väldigt lika varandra och en del kan man 
använda för andra saker än just infoga frågor. Här beskrivs typen av frågor och hur 
de skiljer sig åt kortfattat 
Multiple choice/Poll/Rating är frågor som utifrån givna alternativ går att rösta på. 
Skillnaden mellan dem är att på Multiple choice så kan du ställa in att ett alternativ 
är rätt svar och därmed ge poäng för deltagarna. På rating ger deltagarna ett betyg 
på respektive kategori tex WIFI får 5 stjärnor men mat får 2 stjärnor.  
Find on image använder en bild där man kan placera ut olika punkter, tex kan man 
ha en anatomibild eller en karta. Det går att ställa in att man kan klicka på flera 
punkter och spara olika svar utifall man har fler placeringar som man vill testa av 
samtidigt. Tänk på att bildens storlek är utifrån hur stor filen är, dvs en högupplöst 
bild kan ta ett stort utrymme på skärmen av en mobil så man kan få svårt att se hela.  
Open question låter deltagarna svara i text på din fråga, det är möjligt att lägga in 
korrekta svar som om de skriver just dem får de poäng. 
Word Cloud skapar ett klassiskt ordmoln där ord som deltagarna skickar in visas på 
en bild, om fler skriver samma ord blir det större text.  
Find a number gör att deltagarna kan svara numeriskt och ges rätt om de är antingen 
helt rätt eller bara i rätt område (om rätt svar är 5,1 kan man få rätt om man är 
mellan 5 och 5.3 om läraren ställer in så).  
Matching/Prioritisation/Sorting påminner om varandra men på Matching kopplar 
man ihop ett alternativ med ett svar, på Prioritisation rangordnar du dem genom att 
ge olika mycket poäng (liknande Rating) och på Sorting flyttar du alternativen upp 
eller ner i en lista.   
Brainstorming  ger deltagarna möjlighet att lägga idéer i kategorier, de måste välja 
kategori varje gång de skriver en kommentar och de ser inte vad andra skrivit för svar 
i sin egen vy.  
SCT/SCT Judgment fråga där deltagaren får avgöra hur mycket de håller med om 
påståenden. Det går att lägga in expertsvar som matchar med deltagarnas om man 
vill visa hur man ”borde” svarat.  
Fill in the Blanks klassisk lucktext där deltagarna kan fylla i flera luckor i en text med 
förinställda svar. 
Slide/Audio/Video används för att lägga in bilder eller ljud/film som man sen kan ha 
en fråga utifrån 
 



7. Samla in resultat (Lärare) 
När vi har genomfört ett event så kan vi välja om vi vill spara resultatet i Wooclap 
(standard), rensa ur eventet på svar för att använda den en gång till eller om vi vill 
exportera resultatet till datorn. Den här punkten behandlar enbart exporteringen. 
Det finns två typer av exportering, till Excel eller i pdf.  

   
Du hittar Export results to Excel uppe på kugghjulet till höger och då sparas 
det automatiskt ner en fil med resultatet där deltagarna får en rad vardera 
och svaren sorteras i kolumner.  
Om du i stället klickar på Report uppe på kugghjulet till höger får du upp en vy 
av hela ditt event som du kan skrolla dig igenom. Där kan du exportera det 
som en PDF eller spara resultatet till Excel på samma sätt som ovan.  

  



Avancerad 
A. Dela Wooclaps med kollegor 

Om ni är flera kollegor som vill använda samma frågor kan ni dela uppsättningar med 
varandra. För att göra det behöver den som skapat eventet öppna upp det för 
delning.  

1. Gå in i det event du vill dela 
 

2. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i fönstret och välj  
More Settings (röda rutan). 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan som vi kommer till handskas med mer avancerade  
inställningar för ditt event. För att kunna dela det måste  
Share this event with another user vara blåmarkerad (röda rutan) 
 

4.  
 
 
 
 
 
Mottagande lärare kan nu på sin startsida välja Import event istället för 
Create event för att därefter fylla i koden som står i röda rutan på steg 3 (Står 
även i studentlänken för deltagande samt efter eventets namn i din lista med 
event) 



 
Värt att notera är att det nu skapas ett eget event hos läraren som 
importerar frågorna, det är inte en länk till det ursprungliga eventet.  

B. Importera frågor 
Att importera enskilda frågor går att göra på flera olika sätt. I den här punkten går vi 
inte igenom Moodle utan fokuserar på att importera från Excel och från andra 
uppsättningar av Events.  
 

 
För att importera frågor skapar vi ett nytt Event och klickar sen på rutan Import 
questions.  
 
 
 
 
 
Excel 

 
 
Om du inte redan skapat en mall för frågorna finns det att ladda ner (röda rutan).  
 



 
 
Filen du laddar ner är en instruktion över hur du behöver fylla i dina frågor. Frågorna 
lägger du under varandra och sparar sedan filen på datorn.  
 

 
 
I Wooclap kan du nu importera din fil och finjustera frågorna enskilt direkt i Wooclap 
om något inte blev rätt 
 
 

  



Event 

 
 
Om du redan har skapat frågor som du vill återanvända tex en mall som du vill utgå 
ifrån kan du importera alla frågor från ett event eller så många som du vill ha. Välj 
det event du vill importera i rullistan.  
 

 
 
Då dyker alla frågor upp från ditt event och du kan då kryssa för alla frågor som du 
vill ha med. Klicka sen på rutan Import så dyker frågorna upp i ditt nya event.  
 

  



C. Lägga in Powerpoint/Pdf i befintlig Wooclap 
Om du vill använda ett bildspel parallellt med ditt event finns två varianter som 
möjliggör att du inte behöver ha flera vyer att växla mellan. I den här punkten tittar 
vi på hur du kan lägga in ditt bildspel i ditt event och köra allt i Wooclap. Under 
kugghjulet längst upp till höger har du en knapp markerad Add presentation (den går 
även att nå genom att klicka på kugghulet), klickar du på den kan du välja en 
PowerPoint, PDF eller Keynote som du infogar i ditt event.  

 
Det går nu genom att klicka på Start köra igång bildspelet och växla bilder med 
piltangenten och manuellt lägga in frågorna där det passar. Det är dock att föredra 
att använda Presenter view vilken vi når via den lilla pilen bredvid Start. Allternativt 
kan vi på raden under Start infoga frågorna på de ställe som vi redan från början vill 
ha dem i vår Powerpoint. Den här guiden går inte igenom det steget men man kan få 
hjälp med det via IKT-pedagogerna.   
 

 
 
I presenter view öppnas ett eget fönster där du styr din presentation och frågorna. 
Det fönstret kan du lägga på en egen skärm liknande om du körde din presentation i 
Powerpoint. Det finns tre olika delar att kunna hantera som start. Den röda rutan 
visar vilken bild som studenterna ser, den gula rutan styr din presentation och du kan 
gå framåt eller bakåt i presentationen utan att det påverkar frågorna, den gröna 
rutan är där du aktiverar en fråga. När frågan är aktiverad syns den tills du klickar i 
den röda rutan (eller klickar med någon av piltangenterna). Längst ner till vänster 
finns en timer, den styr ingenting utan är bara ett sätt att hålla koll på den totala 
tiden man är igång med föreläsningen.  



D. Lägga in Wooclapfrågor i bildspel 
Om du vill använda ett bildspel parallellt med ditt event finns två varianter som 
möjliggör att du inte behöver ha flera vyer att växla mellan. I den här punkten tittar 
vi på hur du kan lägga in ditt event i Powerpoint, Teams eller Zoom  
 
Powerpoint (Office 365 onlineversionen) 
Det går enbart att lägga till Wooclap i onlineversionen, om du inte vill använda 
onlineversionen är det bättre att infoga bildspelet i Wooclap istället. Gå till det stället 
i din powerpoint där du vill ha första frågan.  

 
 
Gå på infoga-menyn (röd ruta) och välj tillägg (grön ruta) 
 

 
 
I fönstret som dyker upp sök efter Wooclap och tryck på Lägg till.  

 
Första gången du använder det öppnas ovanstående blå ruta, när du klickar på Start 
får du möjlighet att logga in på ditt Wooclap-konto (välj Microsoft-inloggning och följ 
instruktionerna) 



 

 
Du kan nu välja vilket Event och vilken fråga du vill använda. 
 

 
Infogad fråga är mörkad till dess att du klickar på den och då kan man svara via 
länken precis som tidigare. Rutan för frågan går att dra i hörnen för att anpassa 
storleken på för att den ska passa in på ditt bildspel. Gå vidare till där du vill ha nästa 
fråga och upprepa förfarandet (under tillägg ligger nu Wooclap så du behöver varken 
söka efter den eller logga in) 
 
Teams 
Teams används enbart internt nu men om du vill köra en Wooclap med kollegor 
under ett möte kan du lägga till ett event direkt i er chatt. I Teams finns alltid extra 
funktioner under +-tecknet 

  
 
I rutan som öppnas söker vi efter Wooclap och lägger till det 
 

 
 
Även här behöver du logga in med ditt Microsoft-konto. När du är inloggad kan du 
skapa nya event direkt i rutan eller lägga in frågor från ett befintligt event. När du är 
klar trycker du på Spara.  



 
Nu finns ditt event med alla frågorna som en egen rubrik bredvid +-tecknet och alla 
som är med i chatten kan svara på dem (så länge du öppnat eventet eller ställt in det 
som asynkront). 
 

Zoom 
För att använda Wooclap i Zoom behövs inga instick eller extra inloggningar, då delar 
vi bara skärm och visar precis som om vi höll föreläsningen/seminariet/mötet på 
campus.   



E. Samla in i efterhand (Asynkron användning) 
om man inte vill använda det under föreläsningen eller om föreläsningen ska ha en 
del som studenterna svarar på i egen takt kan vi ställa in så att eventet går asynkront.  

 
 
Vi behöver ställa in eventet som en Questionnaire och då lägger man till eventets 
frågor igen (du kan därmed starta utan frågor om du vill och lägga till från ett annat 
event).  När du är inne i ditt event klickar du på Participant pace (röda rutan). Klicka 
sen på Create.  

 
Du startar då med en tom questionnaire och får importera dina frågor (röda rutan). 
 

 
När du sparat efter importen kommer du tillbaka till Participanct pace. Den viktigaste 
biten är nu att ställa in så att vi öppnar för studenterna att delta, det gör vi genom 
att klicka på den lilla knappen (röda rutan) för att publisera frågorna. Nu kan 
studenterna komma åt frågorna genom länken för ditt event precis som de kunnat 
ansluta live under föreläsningen. Viktigt är att studenterna klickar på submit efter 
sina frågor annars kommer inte svaren in till dig, men de får en varning av systemet 
om det inte gör det. När studenterna har svarat kan du klicka på Grid (gröna rutan) 
för att se studenternas svar för varje fråga eller exportera resultatet som tidigare.  


