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Abstract 

Audience responese technology (ART) often called clickers are becoming more common, not 

only internationally but also at Swedish universities. No direct Swedish research has been 

identified, this is however a major area of research internationally. There is both research on 

clickers positive effect on study results and how students feel about using clickers. This study has 

taken a Swedish translated version of Cheesman, Winograd, and Wehrman’s (2010) survey to 

investigate how perception of clickers differ between students in Disciplinary Domain of 

Medicine and Pharmacy and Disciplinary Domain of Science and Technology. 166 unique 

students, 48 students at the disciplinary domain of medicine and pharmacy, and 118 students in 

the disciplinary domain of science and technology has responded. It is possible to find significant 

differences in students perception in all four factors examined between students at the various 

disciplinary domains. Students at the disciplinary domain of medicine and pharmacy were more 

positive to both the factor ‘feedback and understanding’ and the factor ‘anonymity’, and they 

were less negative to the factor ‘points’. The students at the disciplinary domain of science and 

technology were more positive to the factor ‘peer discussions’. When it comes to sex, you can not 

ensure any significant differences between males and females. There were also large differences 

between the results of this study and Cheesman, Winograd, and Wehrman’s (2010) study. This 

suggests that a student's disciplinary domain or culture is vital to the student's attitude toward 

clickers. 
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1. Inledning 

Som lärare vill man förhoppningsvis hela tiden utveckla sin undervisning för sina elevers skull 

och även kanske för egen del. Audience responese technology (ART) ofta i vardagligt tal kallad 

klickers kan utveckla en lärares undervisning. Vi tror att klickers kan göra undervisningen både 

roligare och mer lärorikt. Klickers är små handenheter (se Figur 1 s. 6) som man kan användas 

för att svara på flervalsfrågor både i små klasser och större föreläsningar. Fördelarna blir dock 

tydligare att se vid större föreläsningar där det ofta kan vara många studenter som blir passiva 

under föreläsningen och tappar koncentrationen. Klickers kan då verkligen vara ett hjälpmedel 

som gör studenterna mer aktiva och på så sätt gör det lättare för dem att hänger med i 

undervisningen. Även i små klasser har vi sett av erfarenhet att klickers uppskatas mycket av 

studenter och gör undervisningen roligare både för lärare och för studenter. Dessutom ger 

klickers en möjlighet för studenterna att kunna vara anonyma när de svara på föreläsarens frågor 

vilket uppskatas av studenterna i både stora och små klasser. Vi tror detta är till fördel för 

undervisningen i alla sammanhang. 

Ahlholm har både använt denna teknik som student och liknande som lärare och kan 

instämma genom sin egen erfarenhet med de fördelarna som framhävs i arbetet. På så sätt gick 

Ahlholm in i arbetet med lite mer erfarenhet av arbetssättet medan Sjölin kunde se på tekniken 

mer utifrån samtidigt som han har mer erfarenhet av andra tekniska hjälpmedel i klassrummet.  

Så som vi ser det så är klickers något positivt för undervisningen. Men frågan är om klickers 

ger mer nytta i vissa sammanhang än andra och därför har vi undersökt hur uppfattningen av 

klickers skiljers sig mellan olika studentgrupper. 
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2. Bakgrund 

Resultatet i PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) aktualiserar ännu en 

gång frågan om hur den svenska skolundervisningen ska förbättras och hur svenska 

skolungdomar ska kunna uppnå de höga kunskapsnivåer de en gång haft (Skolverket, 2013). I 

2012 års undersökning presterar de svenska ungdomarna under OECD:s medel i samtliga 

kunskapsområden (matematik, läsförståelse och naturvetenskap). Även om det har riktas en hel 

del kritik mot undersökningen och dess betydelse är frågan om hur vi förbättrar skolan alltid 

aktuell (Arevik, 2011; Enkvist, 2009). Varje lärare bör ställa sig frågan vad de kan göra för att 

förbättra sin undervisning. Dels för att få studenterna att prestera bättre, men också för att få 

dem att uppskatta undervisningen mer. Hattie, professor inom utbildningsvetenskap vid 

Melbournes Universitet (The University of Melbourne, 2013), har gjort en meta metastudie av 

138 faktorer som påverkar studieresultatet hos elever, både positiva och negativa. Han har även 

rangordnat dessa faktorer utefter deras betydelse för elevernas framgångar. Klickers användande i 

undervisningen kopplas ofta ihop med en undervisningsmetod som kallas Peer Instruction 

(Mazur, 1996). Denna undervisningsmetod innefattar flera av de faktorer som Hattie har kommit 

fram till har en positiv påverkan på elevers studieresultat. Därför tror vi att klickers kan vara till 

hjälp för att vända Sveriges trend i PISA undersökningarna. 

 Klickers (eng. clickers) är ett smeknamn för en teknik med många namn. Namnet klickers har 

blivit mycket populärt bland både föreläsare och studenter, nationellt såsom internationellt. 

Andra namn som florerar inom litteraturen är Classroom response system (CRS), Personal Response 

Systems (PRS), Student Response Systems (SRS), Audience responese technology (ART) eller Automated 

Response Systems (ARS) (Bojinova & Oigara, 2011). Klickers är en teknik som tillåter en föreläsare 

att ställa en fråga på en storbild eller liknande som studenterna sedan kan svara på med hjälp av 

små handkontroller (se Figur 1).  

Det bör även påpekas att klickers inte är något 

nytt. Enligt Educause learning initiative (ELI, 2005) 

har klickers används på college och universitet sedan 

1998. I Sverige används det idag på flertalet 

universitet (Göteborgs universitet, 2013; KTH, 

2013; Lunds universitet, 2013; Stockholms 

universitet, 2013). Vid Uppsala universitet, där detta 

arbete är genomfört, används klickers mer och mer 

(Uppsala universitet, 2013b). Eftersom klickers 

användandet ökar är det angeläget att undersöka om 

det finns positiva effekter av dess användande. 

Figur 1: En klickerskontroll. 
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 En av de faktorer i klickersanvändning som undersöks i detta arbete handlar om feedback. 

Feedback är något som även är tydligt i olika former i flera av Hatties (Håkansson, 2011) faktorer 

i samtliga fall har de positiv påverkan på inlärandet. Tillhandahålla formativ bedömning är den tredje 

mest effektiva faktorn av samtliga och den mest effektiva under huvudkategorin undervisning. 

Han menar att formativ bedömning är ett “samlingsbegrepp som inrymmer flera typer av 

återkoppling” (Håkansson, 2011, s. 40), men som ska vara “fortlöpande, framåtsyftande 

bedömning av elevens prestationer” (Håkansson, 2011, s. 40). Efter röstningen med klickers ser 

studenterna om de har röstat rätt och på så sätt får de en framåtriktad bedömning. Uppgiften för 

föreläsaren är att förklara hur man bör tänka runt denna fråga och förklara varför de felaktiga 

alternativen är fel och de rätta alternativen är rätt (Kyei-Blankson, 2009). Samtidigt får även 

föreläsare feedback från studenterna och föreläsaren kan utifrån resultatet ändra det fortsatta 

upplägget av föreläsningen. Detta är vad faktorn Återkoppling på prestationer som är en av de 

kraftfullaste faktorerna under huvudtemat Undervisning i Hatties studie handlar om (Håkansson, 

2011). 

När resultatet visas efter omröstningen är det lämpligt att låta studenterna diskutera sina svar 

med varandra innan man låter dem rösta igen. I litteraturen kallas detta ofta för peer discussion 

(Cheesman, Winograd, & Wehrman, 2010; Lasry, Mazur, & Watkins, 2008; Barnett, 2006; Gauci, 

Dantas, Williams, & Kemm, 2009). I detta arbete med tillhörande enkät (Bilaga D s. 51) har peer 

discussion översats till ’gruppdiskussioner’. I detta moment återfinns flera av Hatties  faktorer med 

stor positiv effekt såsom kamrathandledning och samarbetesinriktat lärande (Håkansson, 2011). 

Studenterna diskuterar först tillsammans vad som borde var det korrekta svaret. Oavsett om 

studenterna är överens eller inte så lär sig studenterna av att diskutera (Due, 2009; Smith, et.al., 

2009). Dessutom lär sig en student bättre av att lära ut än att bara bli lärd (Hewitt, 1983). 

Många lärare kan vara rädda för att införa teknik i sin undervisning. De har sina vanor inkörda 

och svårt för att ändra sina invanda mönster. Det står i läroplanen både för grundskolan och för 

gymnasiet att skolan ska ansvara för att eleverna och studenterna ska kunna använda teknik i sitt 

lärande (Lgr11, 2011; Gy11, 2011). Selander (2007) beskriver hur man ska tänka för att skapa ett 

fungerande system av lärandemiljöer som använder teknik. Han menar att det är komplext att 

skapa ett system som använder tekniken på ett bra sätt som främjar lärande. Många system, som 

han har tittat på, leder snarare till att man fokuserar på att aktivera eleven och glömmer att få in 

ett lärandemoment i det hela. 

Klickers har en trolig positiv effekt på studieresultat, detta bekräftas av flera studier (Lasry, 

Mazur, & Watkins, 2008; Gauci, Dantas, Williams, & Kemm, 2009; Barbour, 2008). Studiernas 

kvalitet variera dock mycket och få kan med signifikant säkerhet hävda att klickers har positiv 

effekt på studieresultaten, dock antyder de på en positiv påverkan. Det har inte heller hittats 

några studier som med signifikant säkerhet visar på motsatsen. Dessa studier kommer att 

diskuteras noggrannare under Tidigare forskning (s. 11). 
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Den tidigare forskningen om klickers kan delas in i två huvudteman, klickers effekt på 

studieresultatet (Barbour, 2008; Bojinova & Oigara, 2011; Gauci, Dantas, Williams, & Kemm, 2009; 

Lasry, Mazur, & Watkins, 2008) och studenters uppfattning om klickers (Barbour, 2008; Barnett, 2006; 

Bojinova & Oigara, 2011; Cheesman, Winograd, & Wehrman, 2010; Graham, Tripp, Seawright, 

& Joeckel III, 2007; Kyei-Blankson, 2009; MacGeorge, et.al., 2008). Flera studier behandlar båda 

dessa teman. Ingen direkt forskning har gjorts om klickers inom Sverige. Det är troligen svårt att 

påvisa klickers påverkan på studieresultatet, som antyds av bristen på undersökningar som med 

signifikans har visat en sådan påverkan. Men eftersom det fortfarande antyder att det är en positiv 

påverkan på studieresultatet är klickers fortfarande intressant att forska om. Därför är det 

intressant att se om det finns en skillnad i Sverige i jämförelse med andra länder när det gäller 

studenters uppfattning om klickers. Likaså anser vi att det är minst lika intressant att se om det 

finns en skillnad i uppfattning om klickers inom Sverige eftersom detta inte heller har studerats 

tidigare. 

2.1. Peer instruction och klickers 

Hur man inkluderar klickers i sin undervisning kan självklart variera mellan föreläsare. Lasry, 

Mazur och Watkins (2008) föreslår dock att man ska använda sig av Peer instruction (PI). Figur 2 

illusterar hur föreläsare bör tillämpa PI och vilka val föreläsaren bör göra vid olika 

svarsfrekvenser.  

Idén kring PI är att föreläsaren håller en kort presentation om ett koncept (litet delområde) i 

kursen och därefter lägga upp en klickersfråga (flervalsfråga som kan besvaras med 

klickersenheter) på storbild. Studenterna väljer enligt dem det mest passande svarsalternativet 

kort genomgång 

ställ fråga, 

studenterna röstar 

rätt svar < 30 % rätt svar 30 -70 % rätt svar > 70 % 

förklara området igen  gruppdiskussioner förklara svaren 

rösta igen nästa område 

Figur 2: Kort beskrivning över hur klickers kan användas. Notera att procentsatserna endast är 
ungefärliga. Föreläsaren måste självklart ta hänsyn till situationen (Lasry, Mazur, & Watkins, 2008, s. 
1067). 
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med hjälp av sina klickers (se Figur 1 s. 6). Hur studenterna har svarat kan antingen visas för hela 

klassen eller enbart för föreläsaren. Beroende på hur studenterna har svarat kan föreläsaren välja 

att ställa frågan igen eller gå vidare med undervisningen (se Figur 2 s. 8) (Lasry, Mazur, & 

Watkins, 2008). Om mindre än 30 % av studenterna röstar rätt rekommenderas föreläsaren att 

förklara konceptet igen. Svarar från 30 % till 70 % av studenter rätt är det rekommenderat att låta 

studenterna diskutera frågan i par eller smågrupper. Allra bäst är om de kan diskutera med någon 

som har svarat annorlunda. Efter det kan föreläsaren välja att ställa samma fråga igen eller en 

liknande på samma tema. Oftast svarar betydligt fler rätt denna gång. Föreläsaren kan välja att 

börja om från början (se Figur 2 s. 8) eller gå vidare. Om över 70 % svarar rätt bör föreläsaren gå 

igenom konceptet så att de som inte hade rätt lär sig konceptet och att de som svarat rätt 

verkligen har förstått. Föreläsaren kan även gå igenom varför de felaktiga svaren inte är rätt 

(Kyei-Blankson, 2009). Procentsatserna är mycket ungefärliga och ger endast en fingervisning hur 

man bör gå vidare i klassrummet (Lasry, Mazur, & Watkins, 2008). Föreläsaren är den som 

känner sin klass bäst och bör avgöra själv när det lämpar sig med klickersfrågor och hur mycket 

tid som ska läggas på varje fråga. Diskussionerna mellan studenterna bör dock inte underskattas. 

Studenterna kan ofta lära sig att förstå även om ingen i gruppen vet vilket det korrekta svaret är 

(Smith, et.al, 2009). 

2.2. Arbetets struktur och indelning 

Arbetet är uppdelat efter nio huvudrubriker. Det huvudsakliga arbetet börjar med rubriken 

Bakgrund, där aktualiseras ämnet och grunden läggs för resten av arbetet. I den andra delen, 

Litteraturöversikt sammanfattas tidigare forskning som är relevant för detta arbete, här beskrivs 

även det teoretiska perspektivet. 

Syfte och frågeställning sammanfattar arbetets mål och mening i några få rader. I Metod beskrivs 

hur arbetet har genomförts och vilka verktyg som används. Resultat och analys redogör för vad vi 

har kommit fram till i detta arbete. I nästa del Diskussion diskuteras resultatens betydelse och vad 

resultatet kan bidra med. Den sista delen Konklusion sammanfattar och diskuterar arbetets 

slutsatser på ett friare sätt än tidigare. Underrubrikerna Abstrakt och Acknowledgment är två delar 

som är skrivna på engelska. De övriga delarna är skrivna på svenska. 

När det kommer till arbetsuppdelningen har Sjölin varit den som skrivit Litteraturöversikten och 

Teoretiskt perspektiv. Under Metod har han skrivit rubrikerna Pilotstudie, Faktoranalys samt Jämförbar 

tidigare forskning. Dessutom samtliga underrubriker till Skillnader och likheter mellan vetenskapsområdes 

tillhörighet i Resultat och analys och i Diskussion skrivit Skillnader och likheter mellan vetenskapsområdes 

tillhörighet med samtliga underrubriker samt underrubriken Avslutande diskussion. Medan Ahlholm 

har skrivit Inledning och Bakgrund. Under Metod skrivit delarna Metodval, Enkäten med samtliga 

underrubriker, Urval, Genomförande och Population. I Resultat och analys har han skrivit Skillnader och 

likheter mellan kön med samtliga underrubriker samt De olika studierna. Under Diskussion är det 
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rubrikerna Få använder klickers, Begränsningar och generaliseringar samt Fortsatt forskning som Ahlholm 

har skrivit. Däremot har rubrikerna Syfte och frågeställning och Konklusion skrivits av båda författarna 

gemensamt. I övrigt bör också tilläggas att alla delar som den ena har skrivits har konjunkturläst 

och redigerats av den andre för att uppnå bästa möjliga resultat samt att båda är insatta i hela 

arbetet. 

Själva analysen i sig och framtagandet av metod har självklart varit en process som båda varit 

aktiva i. Litteraturen har delats upp mellan författarna, där en text läst av en av författarna och 

sammanfattats för den andre. När det gäller datainsamlingen gjordes den stora delen av 

förberedande arbete, det vill säga epostkonversationerna med 97 studievägledare, av Sjölin. 

Medan Ahlholm utarbetade designen på enkäten samt utvecklade ett observationsschema och 

grunden för att kunna använda denna. Observationsschemat har inte fått någon betydande vikt i 

arbetet då den inte varit möjlig att använda som tänkt under tidsramen för detta arbete. Med 

tanke på detta så delades huvudansvaret för enkät insamlingen upp så att Sjölin ansvara för 

enkäter tillhörande det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och Ahlholm de under det 

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, även om den andre assistera vid de tillfällen 

den inte hade huvudansvaret.   
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3. Litteraturöversikt 

3.1. Tidigare forskning 

Här kommer den litteratur som är en direkt bakgrund till att vår forskning är dagsaktuell. 

Litteraturen presenteras utifrån de teman som arbetet är strukturerat utifrån. Först presenteras 

skillnader i studieresultat som är grunden till att gå vidare till att se om klickers också är positivt 

upplevda ur ett studentperspektiv. Efter det presenteras de huvudsakliga delarna som vi vill 

fokusera på, det vill säga vilka faktorer som vi ser till gällande studenternas inställning till klickers. 

De delar vi använder här är ‘feedback och förståelse’, ‘gruppdiskussioner’, ‘anonymitet’ och 

‘poängsättning’. Till sist tar vi upp de problem och motsättningar som kan finnas med att 

använda klickers i undervisningen. 

3.1.1. Skillnader i studieresultat 

De flesta studier som behandlar studenters resultat är överens om det mesta när det gäller 

klickers i undervisning förutom när det kommer till just studieresultatet. Där finns det varierande 

resultat. Bojinova och Oigara (2011) hävdar att klickers inte ger en signifikant skillnad av 

studieresultatet. Detta backas upp av bland annat Lasry, Mazur och Watkins (2008). Dock tyder 

båda dessa studier på att det kan vara så att resultaten förbättras, men inte signifikant. 

I Kyei-Blankson (2009) studie fick klickers studenterna dock signifikant bättre på slutprovet. 

Däremot bör påpekas att hennes studie är mycket liten, endast 30 respondenter. Ett annat 

problem med att basera detta resultat på endast ett prov är att provets utformning har mycket 

stor betydelse. Det finns stor risk att provet var utformat till fördel för studenterna i testgruppen. 

De hade redan fått övat på att svara på frågor som Kyei-Blankson hade designat. Om studenterna 

får liknande frågor på slutprovet som de fått under lektionstiden är det inte konstigt att de får 

markant bättre än de som inte har fått dessa frågor under lektionstid. 

Även om studentgrupper som har använt klickers inte får bättre resultat på proven i Bojinova 

och Oigara studie (2011) så jämnas topparna ut enligt författarna, det vill säga att det blir en 

mindre differens mellan de bäst och sämst presterande i klassen. Detta kan ses både som positivt 

och negativt då man får en större majoritet av studenter som klarar sig över godkänt gränser, men 

samtidigt tappar man också de som presterar som bäst och i någon mån hämmar deras potential. 

3.1.2. Feedback och förståelse 

Feedback är en naturlig del av klickers användandet i undervisningen. Dels sådan feedback som 

studenterna får av hur de har presterat, de ser direkt om de har svarat rätt eller fel på en 
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klickersfråga. På samma sätt blir det lättare för läraren då denna får direkt respons på om 

föreläsningen har nått fram till studenterna. Feedback är allmänt uppskattat av både studenter 

och föreläsare (Kyei-Blankson, 2009; Bojinova & Oigara, 2011). Mer eller mindre all forskning 

om klickers innefattar på något sätt hur feedback upplevs. Chessman (2010) har i en stor del av 

sin analys sett på hur studenterna upplever klickers, i sin studie jämförs detta dock mellan kön 

och mellan ålder och där visas ingen skillnad. 

För att klara en kurs på universitetnivå är det inte alltid nödvändigt att ha en konceptuell 

förståelse, ofta kan det räcka med att kunna memorera de centrala delarana i kursen (Hammer, 

1989). Det är ofta möjligt för en student att lära sig en formel inom till exempel fysiken utantill. 

Men den konceptuella förståelsen är nödvändig för att kunna vara säker på hur och när en formel 

är möjlig att tillämpa (Hewitt, 1983; Hammer, 1989). En mening med klickers är att öka 

förståelsen, många gånger specifikt den konceptuella förståelsen (Lasry, Mazur, & Watkins, 2008). 

Både i Bojinova (2011) studie och i Cheesman (2010) studie antyder resultaten att förståelsen 

ökade med klickers. 

3.1.3. Gruppdiskussioner 

Inom Peer instruction är gruppdiskussioner mycket viktigt. Mazur är professor vid Harvard 

University (Harvard, 2014) och en av frontfigurerna inom Peer Diskussion. 1996 skrev han 

boken Peer diskussion (Mazur, 1996). Han menar att det bästa är att man varvar klickersfrågor 

med gruppdiskussioner (se rubriken Peer instruction och klickers s. 8). Även Cheesman, Winograd 

och Wehrman (2010) anser att gruppdiskussioner är en del man ska ta hänsyn till. Resultatet i 

deras studie visar tydligt att även studenterna i studien tycker att gruppdiskussioner är viktigt. När 

studenterna hanterar och kommunicerar viktiga begrepp, fenomen och erfarenheter fördjupas 

deras tal i ämnet (Due, 2009). Studenterna blir engagerade genom ett utforskande samtal i ett 

gemensamt kunskapsbyggande i deras gruppdiskussioner. Smith med flera (2009) menar även att 

studenterna kan lära sig av gruppdiskussioner utan att någon i gruppen vet från början vilket som 

är det korrekta svaret. 

3.1.4. Anonymitet 

En annan aspekt av klickers är att studenterna kan få en viss mån av anonymitet både mot andra 

studenter och mot lärare (beroende på hur tekniken används). Detta är något studenterna ofta 

uppskattar (Bojinova & Oigara, 2011; Cheesman, Winograd, & Wehrman, 2010; Kyei-Blankson, 

2009). Om studenterna har personliga klickers kan de registreras så att läraren kan se vad den 

enskilda studenten svarat utan att de andra studenterna har någon aning om hur de svarat 

(Barnett, 2006). Om studentens handenhet inte registreras och kontrollens idnummer inte skrivs 

upp är det självklart omöjligt för föreläsaren att veta vem som röstar vad. 
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3.1.5. Poängsättning 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) har undersök hur studenter ser på att använda 

klickers som underlag till poängsättning. Resultatet av studien visar att de flesta studenter inte 

skulle uppskatta detta. I Barnetts (2006) studie hade vissa studenter prov med klickers. Det 

verkade som att få hade något emot detta. Det kan dock lyftas fram att det område flest studenter 

inte tyckte klickers borde användas inom som det används inom nu var just prov i Barnetts 

(2006) studie. 

Som tidigare nämnts är formativ bedömning en positiv faktor för inlärande (Håkansson, 

2011). Klickers öppnar upp för att kunna göra en formativ bedömning, mer eller mindre tvingas 

en viss formativ bedömning in i undervisningen när man använder klickers. Poängsättning av 

klickersfrågor skulle även kunna öppna upp för en summativ bedömning. Detta förutsätter dock 

att varje student har en unik klickersenhet så att svar  på ett eller annat sätt kan kopplas till en 

enskild student. Då försvinner självklart anonymiteten mot föreläsaren.  

Det är högst osannolikt att klickers används på detta sätt vid Uppsala universitet. Då de flesta 

institutioner som uppgett att de använder klickers sagt att de inte använder dessa på ett sådant 

sätt så ett id knyts till en enskild student. 

3.1.6. Problem och motsättningar 

Det som framförallt har framhållits som något negativt har varit att det ibland kan uppstå 

tekniska problem med klickersenheterna (Barnett, 2006; Bojinova & Oigara, 2011; Kyei-

Blankson, 2009). Kyei-Blankson (2009) säger att hon brukade kolla igenom så att alla klickers 

fungerar innan föreläsningarna startade, men att en del studenter ändå hävdade att de inte kunde 

svara på frågorna med klickersarna. Det finns andra tekniker man kan använda för att slippa 

dessa tekniska problem som till exempel handuppräkning, eller färgade lappar. Det blir då tyvärr 

svårare med den direkta responsen från läraren och man tappar anonymiteten. Även Barnett 

(2006) visar i sin studie att klickers kan ha hinder med tekniska svårigheter och fel. Annan kritik 

som studenter, i Kyei-Blankson (2009) studie och i Barnett (2006) studie, presenterade var att det 

var slöseri med undervisningstid. I den digitala tidskriften EDUCAUSE Learning Initiative (ELI, 

2005) nämner man också nackdelen att klickers i allmänhet är dyra och även Barnett (2006) 

instämmer i detta.  

I Graham, Tripp, Seawright och Joeckel III (2007) studie presenterar de en tabell (s. 241) med 

de saker som studenterna upplever som negativa, de har bara tagit in åsikter från de studenter 

som svarat negativt på minst hälften av frågorna. Det vanligaste var tekniska problem med 35 % 

av studenterna som var negativa. Kostnaden var nästa med 18 %, efter det kom poängsättning 

med 16 % och sist var att bedöma om man var närvarande eller ej med 9 %. I ELI (2005) nämns 
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också att om man ska använda det i väldigt stora klasser så kan det behövas extra personal för att 

kunna handha klickerssystemet. 

Barnett (2006) är mycket kritisk till att det publiceras mycket positivt om klickers och att det i 

stort sett inte finns någon forskning som intagit ett kritiskt perspektiv till dem. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

All tidigare forskningen om klickers som vi har studerat har ett grupperspektiv när det gäller 

studenterna (Barbour, 2008; Barnett, 2006; Bojinova & Oigara, 2011; Cheesman, Winograd, & 

Wehrman, 2010; Gauci, Dantas, Williams, & Kemm, 2009; Graham, Tripp, Seawright, & Joeckel 

III, 2007; Kyei-Blankson, 2009; Lasry, Mazur, & Watkins, 2008; MacGeorge, et.al, 2008; Smith, 

et.al, 2009). Liksom vi utgår dessa studier från grunden att det kan existera generella synsätt för 

hela grupper. Dessa mönster är då möjliga att iaktta och forska på, det vill säga man kan hitta 

generella skillnader eller likheter i hela gruppers synsätt och allt måste inte vara kopplat till 

enskilda individers egna tankar. 

Viktiga begrepp i vårt arbete är bland annat kön och vetenskapsområde. Vi tror att det kan 

finnas en skillnad mellan män och kvinnor, vad denna skillnad beror på (till exempel socialt eller 

biologiskt) tar vi inte i beaktning. Även om ett tredje alternativ på enkäten (Bilaga D s. 51) fanns 

har vi endast undersökt skillnaden mellan män och kvinnor. Och således sorterat bort alla andra 

svar i jämförelsen mellan könen men självklart inkluderas de i den övriga analysen. En orsak till 

att enbart män och kvinnor studeras är att den tidigare forskningen som har behandlat de olika 

könens uppfattning av klickers har endast tittat just på män och kvinnor. Eftersom det dessutom 

inte fanns några andra stora grupper så har vi inte någon diskussion om andra kön än man och 

kvinna i resultatet och diskussionen. 

Man har tidigare ansett att det är entydigt vilket kön en person har och därför klassas dem 

efter det, till exempel att fråga om vilket kön de hade i sitt pass hade varit ett sätt för oss att dela 

in respondenterna. Men forskning redan från 1950-talet visat att det inte är så entydigt vad en 

person har för kön. Inte ens om man skulle se till det rent biologiskt, eftersom de markörer man 

har för kön inte alltid stämmer överens med varandra såsom arvsanlag, yttre genitalier och inre 

genitalier (Armstrong, 1958). Detta har bland annat synlig gjorts i och med att Tyskland har 

officiellt infört ett tredje kön (Mossing, 2013). Därför låter vi respondenterna själva definiera sin 

könstillhörighet och de har möjlighet att inte bara välja man eller kvinna utan även ett tredje 

alternativ, på grund av detta vet vi inte om det är kön eller genus de anger. I definitionen av kön 

och genus grundar vi oss i Hirdmans (1988) definition, det vill säga kön är knutit till biologi och 

genus är grundat i kultur och social miljö. Därför vill vi betonas att respondenterna själva har fått 

definierat sitt kön då detta är av större relevansen för oss gentemot exempelvis att gå utifrån 

vilket kön som står i deras pass. 

Vetenskapsområden kan definieras på många olika sätt, men eftersom arbetet görs vid 

Uppsala universitet utgår vi från hur det är uppdelat i Uppsala (Uppsala universitet, 2014). Här 

har man delat in det i tre vetenskapsområden: Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet samt Teknisk-
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naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Inom dessa finns sedan fler hierarkisystem som vi bortser 

ifrån i detta arbete. Vetenskapsområden kan delas upp på olika sätt, vilket det görs på andra 

lärosäten i Sverige (Göteborgs universitet, 2013; KTH, 2013; Lunds universitet, 2013; 

Stockholms universitet, 2013) och vid de lärosäten där vår tidigare forskning kommer ifrån. 

Utifrån dessa första begrepp ser vi på olika delar som kan iakttas nämligen: ’feedback’, 

’förståelse’, ’gruppdiskussioner’, ’anonymitet’ och ’poängsättning’. När vi syftar till feedback utgår 

vi från de beskrivningar som finns tidigare i arbetet och som har sin grund bland annat i 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie. Med feedback menas nära på all form av 

återkoppling men mest syftar den till den återkoppling en student får när den ser hur den själv 

har presterat. Och den återkoppling en föreläsare kan få genom att ta till sig kunskaper om hur 

väl en klass har tagit till sig vad denne lär ut. Förståelse syftar till hur väl en student har tagit till 

sig ett kursinnehåll. Detta är inget som vi har mätt och därför syftar ’förståelse’ på studentens 

upplevelse av sin ökade förståelse. ’Gruppdiskussioner’ definieras som all form av diskussioner 

mellan studenter där mer än en individ deltar. En av de viktigaste aspekterna med 

’gruppdiskussioner’ är hur mycket de främjas av det undersökta fenomenet då tidigare forskning 

redan har identifierat att det är bra för studentens lärande (Due, 2009; Smith, et.al, 2009). När vi 

diskuterar ’anonymitet’ menar vi främst att man ska kunna delta i aktiviteter utan att 

nödvändigtvis behöva framstå med sin identitet gentemot olika parter. I vissa fall gentemot andra 

studenter och i andra fall föreläsare, men i de flesta fall både mot medstudenter och mot 

föreläsare. Med ’poängsättning’ menas att de prestationer en student gör ska vara till grund för 

någon sorts betygsättning. I vår studie är detta då intimt kopplat till klickersanvändandet. Det 

innebär att man främjar eller använder klickers på något sätt som bidrar till poängsättning som 

kopplas till kursens betyg. 

För att se på påverkan av det ovan nämnda måste data på något sätt bearbetas. Vi använder 

oss då av faktoranalys som bygger på att vi minimerar antalet faktorer som bygger upp den data 

vi har. Alltså låter man datorprogram gruppera olika påståenden i enkäten som enligt den 

empiriska data hör ihop och vidare då inte ser till varje påstående utan bara till dessa faktorer som 

då ger en säkrare mätning. Detta blir en viktig del i vår teori då den medför att vi eftersträvar att 

gruppera vår data i så få faktorer, som enligt gängse metoder, inom faktoranalys är möjligt 

(Faktoranalys s. 25). Då målet är att kunna dra så starka slutsatser som möjligt är det 

eftersträvansvärt att eliminera eller slå samman så mycket som möjligt så att det som kvarstår 

stämmer med största möjliga sannolikhet (Cheesman, Winograd, & Wehrman, 2010; Kootstra's, 

2004).  
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur universitetsstudenter vid Uppsala universitet 

upplever undervisningen med klickers och om denna upplevelse skiljer sig mellan olika 

studentgrupper såsom vetenskapsområdes tillhörighet och kön samt om studenterna samtycker 

med tidigare forskning som främst framhåller de positiva aspekterna av klickers. 

Forskningsfrågor är kopplade till de faktorer som enkäten tolkas från och lyder: 

Hur skiljer sig studentgruppernas upplevelse av hur klickers 

 ger feedback i klassrummet?  

 underlättar förståelsen i klassrummet?  

 främjar gruppdiskussioner i klassrummet? 

 ger mer anonymitet i klassrummet? 

 genom studenternas svar på klickersfrågor bör påverka betyget i kurser? 
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6. Metod 

6.1. Metodval 

Arbetet är genomfört med enkät då enkäter lämpar sig för jämförande av olika grupper i ett stort 

urval (Ejlertsson, 1996). Eftersom målet inte har varit att undersöka vad enskilda studenter tycker 

utan vad olika studentgrupper vid olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet tycker om 

klickers har målet varit att nå ut till så många respondenter, studenter, som möjligt. Det är också 

lämpligt eftersom frågeställningarna i arbetet blir i linje med en frågeundersökning och enkät är 

en sådan som dessutom lämpar sig för stora grupper. Med ett stort urval i enkätundersökningen 

kan eventuella lokala avvikelser undvikas och en mer korrekt beskrivning av studentgruppens 

uppfattning kartläggas (Ejlertsson, 1996). Självklart är det omöjligt att få en exakt bild av 

verkligheten då det finns många faktorer som kan påverka vad en respondent svarar på en 

enkätfråga, så som respondents humör, förståelse och tidigare erfarenheter (Redish, 2003). Dessa 

fluktrationer jämnas dock ofta ut på stora populationer.  

På grund utav att populationen som har studerats är stor skulle det krävas ett stort urval 

intervjuer för att kunna spegla hela populationens åsikt. Målet har även varit att studera mönster i 

populationen snarare än att studera vad enskilda individer anser om klickers. Därför har 

intervjuer aldrig varit aktuella att genomföra (Ejlertsson, 1996). Sedan är det också så att när 

“man genomför en frågeundersökning brukar man normalt sett hålla sig till en och samma 

datainsamlingsmetod” enlig Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 263). Därför 

har vi valt att endast genomför en enkätundersökning. 

Enkäten som har valts för denna underökning är en översatt (Bilaga B s. 47) variant av 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) enkät. Det finns flera skäl till detta. Den har bland 

annat använts vid tidigare studier och verkar vara väl beprövad. Den tid som det tar att utveckla 

en väl fungerande enkät kan istället spenderas på att välja ut en passande population (Ejlertsson, 

1996). Resultatet kan även jämföras med tidigare studie och studenterna vid Uppsala universitets 

svar kan jämföras med studenterna vid University of Colorado (Cheesman, Winograd, & 

Wehrman, 2010). Enkätens utformande och användning beskrivs mer i detalj under nästa rubrik. 

För att få en klarare bild av hur klickers används var det tänkt att göra små noteringar under 

föreläsningarna där datainsamlingarna ägde rum, vi har haft en mall för dessa noteringar (Bilaga E 

s. 54). Detta var tyvärr endast möjligt vid ett tillfälle. Tanken var att dessa noteringar skulle kunna 

komplettera data från enkäterna, men då endast en notering var möjlig har informationen inte 

används i någon vidare utsträckning. Därför diskuteras inte heller denna metod. 
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6.2. Enkäten 

Datainsamlingen till detta arbete skedde med hjälp av enkät. Enkäten (Bilaga D s. 51) som vi 

använde oss av är i stort sätt en enkät som har används och utvecklats av Cheesman, Winograd 

och Wehrman (2010). Vi har dock valt att flytta bakgrundsfrågorna till början enligt svensk 

standard medan de hade frågorna i slutet som verkar vara standard i de amerikanska enkäter vi 

har granskat. Vi har inte heller exakt samma bakgrundsfrågor då vissa av frågorna som de 

använde inte var relevanta för vårt arbete, och vi såg att andra gick att sammanfatta på ett smidigt 

sätt så att enkäten blev lättare att fylla i men gav marginellt mer arbete för oss.  

Vi har även valt att till skillnad från förlagan valt tre alternativ av kön. Orsaken är att vi anser 

att det inte nödvändigtvis endast finns två entydliga kön och då respondentrana själva får 

definiera sitt kön måste ett alternativ förutom manligt eller kvinnligt kön finnas. Eftersom 

respondenterna själva definiera sitt kön går det att diskutera om det är kön eller genus de anger 

(se Teoretiskt perspektiv s. 15). Vi anser att det eventuellt skulle vara mer korrekt att skriva genus 

istället för kön på enkäten men då det är vanligare och mer lätt försåtligt för respondenten vad vi 

avser så har vi valt att skriva kön. 

Dessutom är den översatt till svenska, och kan då innebära att viss förskjutning i betydelsen 

kan förekomma på grund av översättningen. Det är viktigt att orden som används i enkäten är 

begripliga för målgruppen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Samtidigt vill vi 

inte gå ifrån en så exakt översättning som möjligt för att inte riskera att få en annan betydelse av 

påståendena. Därför har enkäten genomgått en “backtranslation” för att verifiera att den i största 

möjliga mån syftar till samma sak i frågorna som förlagan (Maneesriwongul & Dixon, 2004). 

Enkäten använder sig av en variant av likertskalan (Likert, 1932) på värdefrågorna. Första 

delen av frågorna har skalan “mycket oviktigt.”, “oviktigt”, “lite viktigt”, “viktigt.” och “mycket 

viktigt.”. Den andra delen har istället skalan “Instämmer inte alls”, “Instämmer inte”, Varken 

eller”, Instämmer till viss del” och “Instämmer helt”. Dessa är inte en direkt översättning av den 

förlagan, men syftar till att likna den på bästa sätt för att få jämförbara resultat. En direkt 

översättning av skalorna skulle antagligen inte fungera på samma sätt då skalorna tolkas olika på 

de olika språken. 

Eftersom enkäten inte innehöll namn eller direkt persondata samt genomfördes i medelstora 

till stora grupper är det mycket svårt att spåra en enkät till en enskild person (Vetenskapsrådet, 

2002). 

6.2.1. Validitet 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010), vilka är författarna till förlagan av arbetets enkät, 

menar att enkäten är valid utifrån två olika grunder, dels utifrån enkätens innehållsliga 

konstruktion och dels utifrån hur enkäten tolkas. Den innehållsliga validiteten bygger på att 
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påståendena i enkäten är konstruerade så att de är grundade i tidigare litteratur (Cheesman, 

Winograd, & Wehrman, 2010). Med andra ord har enkätens författare läst litteratur som handlar 

om studenters uppfattning av klickers och utifrån detta konstruerat passande påståenden. Det är 

även utifrån den tidigare forskningen som de olika faktorernas namn har hämtas. 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) menar att utifrån en korrekt analys kan enkäten 

anses vara valid. En viktig del i detta är att säkerställa att de valda faktorerna i sig är valida. Under 

rubriken Faktoranalys (s. 25) beskrivs hur validitet hos faktorerna i detta arbete har säkerställts. 

Eftersom original enkäten anses vara valid är det viktigt att översättningen blir korrekt så att även 

den översatta enkäten blir valid. För att säkerställa detta har mycket tid lagts ner på att göra en 

korrekt översättning, detta beskrivs under nästkommande rubrik. 

6.2.2. Översättningens validitet 

Till denna undersökning gjordes först två oberoende översättningar av enkätens påståenden, en 

av Ahlholm och en av Sjölin. Översättningarna studerades och där skillnader upptäcktes 

diskuterades dessa skillnader för att sedan sammanfogas till en enkät. För att kontrollera 

översättningens kvalitet fick en person med engelska som modersmål översätta den svenska 

översättningen tillbaka till engelska. Det engelska originalet jämfördes med den engelska 

återöversättningen. Detta är en metod som kallas för back-translation och är en mycket 

rekommenderad metod för att säkra översättningskvalitén inom forskning som är 

språköverskridande (Maneesriwongul & Dixon, 2004). I de fall där skillnader kunde identifieras 

mellan originalet och återöversätningen undersöktes skillnaderna och den svenska översättningen 

omformulerades i de fall skillnaderna tydligt berodde på felöversättning. 

6.2.3. Reliabilitet 

Reliabilitet kan jämföras med uttycket repeterbarhet som ofta används i forskning av statiska 

system, så som inom fysik (Redish, 2003). Om ett experiment kan göras vid ett senare tillfälle på 

en annan plats men ändå uppnå samma resultat anses experimentet vara repeterbart. Människor 

är unika och formbara, och kan enkelt påverkas av yttre omständigheter. Personers svar på en 

enkät kan enkelt påverkas av deras humör, koncentrationsförmåga och egna funderingar. Dessa 

variabler har en hög tendens att variera med tid och kan påverka en persons svar på olika sätt vid 

olika tillfällen. Därför är inte tanken om repeterbarhet applicerbar på forskning som involverar 

människor, så som till exempel utbildningsvetenskap.  

Dessa typer av fluktuation mellan individernas svar har i stora populationer en tendens att 

jämna ut sig (Redish, 2003). En mätning kan på så sätt bli repeterbar (anses ha reliabilitet) då en 

population snarare än en individ undersöks. Med andra ord anses en undersökning ha reliabilitet 

om liknande resultat uppnås då liknande populationer undersöks.  
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För att kontrollera en enkäts reliabilitet kan enkäten göras igen inom en rimlig tidsram inom 

samma population (Ejlertsson, 1996). Det har vi inte haft möjlighet till men vi anser ändå att 

enkäten har reliabilitet då både vi och Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) kommer fram 

till att kön inte har någon betydelse för attityden mot klickers. Kyei-Blankson (2009) använder  

sig endast av några få påståenden från Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) enkät och 

analyserar enkäten på ett annat sätt. Både Kyei-Blankson och vi kommer fram till att studenter i 

allmänhet uppskattar klickers. Med andra ord fås samma resultat med samma enkät vid olika 

tillfällen. Enkäten anses därför ha reabilitet. 

6.3. Urval 

Inom de naturvetenskapliga ämnena och främst fysiken har mer satsats på att inkludera klickers i 

undervisningen än inom många andra discipliner (Barnett, 2006), det är troligt att detta även 

stämmer i Sverige (se även Tabell 1). Men en fråga är bland annat hur studenternas uppfattning 

skiljer sig när det gäller klickersanvändandet inom olika vetenskapsområden. Ett mål har därför 

varit att få studenter att svara på enkäten från så många olika vetenskapsområden som möjligt. 

Inom varje vetenskapsområde har vi också velat fånga upp en så stor svarsgrupp som möjligt och 

därför har vi har valt att använda oss av en gruppenkät, det vill säga vi har delat ut den på plats 

(Ejlertsson, 1996). För att säkerställa detta mål har mycket arbete lagts ner på att hitta studenter 

som kan tänka sig svara på enkäten från Uppsala universitets samtliga tre vetenskapsområden. De 

tre vetenskapsområdens som finns vid Uppsala universitet är, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet samt Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet.  

För att hitta studenter som kan svara på enkäten behövde vi hitta föreläsare som aktivt 

använder sig av klickers eller liknande i undervisningen. För att hitta dessa föreläsare började 

urvalsprocessen med att en e-post skickades till studierektorer för samtliga institutioner vid 

Uppsala universitet (Bilaga A s. 46). I de fall då ingen studierektor enkelt kunde identifieras 

skickades brevet till annan lämplig person. I de fall institutionerna innehar flera studierektorer 

sändes brevet till samtliga. Totalt sändes 97 identiska brev ut till de olika institutionerna. Ungefär 

hälften av alla som mottog brevet svarade, detta var jämt fördelat över alla tre 

vetenskapsområden. Av de som svarade var det 35 % som svarade jakande på frågan om klickers 

eller liknande används aktivt vid deras institution över alla vetenskapsområdena. Det såg mycket 

olika ut mellan de olika vetenskapsområdena, detta illustreras tydligt i Tabell 1. Som tidigare 

diskuterats används klickers ofta i en vidare utsträckning vid de tekniska och naturvetenskapliga 

disciplinerna (Barnett, 2006), vilket även indikeras i Tabell 1. 
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Tabell 1: Tabellen visar hur fördelningen av de svarande var mellan jakande och nekande svar. Det finns ett visst 
bortfall för sådana som svara ett svar i linje med kanske. 

Vetenskapsområden Svarade  Jakande 

svar 

Nekande 

svar 

Kanske/ 

bortfall 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet 

21 3 (14 %) 16 (76 %) 2 (10 %) 

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet 17 6 (35 %) 11 (65 %) 0 (0 %) 

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 12 9 (75 %) 2 (17 %) 1 (8 %) 

 

Efter att svaren hade kommit in efter det första e-post utskicket etablerades en kontakt med 

minst en person vid minst en institution inom varje vetenskapsområde. I några av fallen visade 

det sig att klickers inte användes regelbundet utan endast i enstaka fall. I andra fall hade klickers 

använts eller skulle användas senare men inte under perioden för detta arbete. Detta resulterade 

självklart i att flera av kontakterna blev ointressanta för detta arbete. Där det var möjligt 

etablerades en ny kontakt med en annan person inom samma vetenskapsområde. 

Då ett mycket litet antal använder klickers vid det Humanistiska-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet och de få som använder det inte använder det under den tid detta arbete har 

genomförts har det tyvärr inte varit möjligt att samla in data från detta vetenskapsområde. 

Även inom det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet har det varit svårt att hitta 

lämpliga studenter som kan svara på enkäten inom den begränsade tidsramen för arbetet. Efter 

långa konversationer med ett flertal studierektorer och föreläsare hittades dock en klass med 

lämpliga studenter och villig föreläsare inom detta vetenskapsområde.  

Inom det tredje och sista vetenskapsområdet Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

har det varit betydligt enklare att hitta lämpliga klasser. Då fysik är den disciplin som ofta tagit till 

sig klickers tidigast (Barnett, 2006), kändes det självklart att ta kontakt med institutionen för fysik 

och astronomi vid Uppsala universitet. För att hitta en lämplig klass inom fysiken kontaktades 

föreläsare som undervisade vid några av mekanikkurserna vid Uppsala universitet. 

Då vi blev besvikna över att ha förlorat ett vetenskapsområde och en stor del av vår 

testmängd, tänkte vi att vi kunde ta en till grupp från någon av de andra vetenskapsområdena.  Vi 

valde då att ta kontakt en av studierektorerna på institutionen för kemi. Vi fick tillåtelse att 

komma på en av hans egna lektioner. Vi trodde därför länge att kursen vi besökte var en 

kemikurs som tillhörde det tredje vetenskapsområdet, det teknisk-naturvetenskapliga. Men när vi 

undersökte saken noggrannare upptäckte vi att kursen gavs inom det Medicinska och 

farmaceutiska vetenskapsområdet. Detta gjorde lyckligtvis så att populationen blev något mer 

jämt fördelad. 

Under rubrik Population (s. 24) presenteras den utvalda populationen noggrannare. 
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6.4. Genomförande 

En diskussion huruvida enkäten skulle göras på papper eller elektroniskt fördes. Men då det är 

känt att svarsfrekvensen (Alcom, 2013; Ejlertsson, 1996) ofta är lägre vid onlineformulär beslöts 

att enkäten och missivbrevet (Bilaga C s. 50) skulle skrivas ut på papper och delas ut vid 

föreläsningstillfällen. För att tacka studenterna för deras deltagande och öka svarsfrekvensen 

häftades kolor fast på samtliga missivbrev. I missivbrevet presenterades forskningen, dess syfte 

och form, samt respondenternas roll i forskningen. Respondenterna informerades även om att 

undersökningen självklart är helt frivillig och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill fram till 

att de har lämnat in enkäten (Vetenskapsrådet, 2002). 

I den muntligen presentationen av enkäten som alltid hölls innan de delades ut, informerades 

respondenterna om att det var viktigt att de tog del av informationen i missivbrevet. Detta var 

viktigt då studenterna när de lämnade in enkäten, samtyckte till det som stod i brevet och deras 

deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Datainsamling har skett vid tre olika tillfällen. Det första tillfället var i en klass med studenter 

från biomedicinska analytikerprogrammet. De hade läst en kurs tidigare som heter biokemi med 

molekylärbiologi där de hade använt klickers. När insamlingen av data ägde rum var kursen avslutad 

så några noteringar på hur klickers används kunde inte göras, men studenterna kunde fortfarande 

då det var färskt i minnet, svara på hur de uppfattade användandet av klickers. Det var 25 

närvarande studenter när enkäten delades ut inklusive några som kom senare och fick enkäten då 

de kom. Samtliga av dessa studenter svarade på enkäten. 

Det andra tillfället var vid en föreläsning i mekanik med närvarande studenter från 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap och 

Civilingenjörsprogrammet inom energisystem. De använde klickers aktivt under den kurs vi besökte och 

även under det tillfälle vi var där. Vi gjorde noteringar av användandet av klickers. Dessa visade 

att föreläsaren hade totalt fem klickersfrågor under passet. Och att inga av dessa var för att 

undersöka opinionen i föreläsningssalen utan av typer som var kopplade till den aktuella 

undervisningen. När enkäten delades ut räknade vi till 118 närvarande studenter, men det var 

svårt att avgöra det exakta antalet när enkäten delades ut eftersom detta gjordes i samband med 

en rast. Vi fick in 118 ifyllda enkäter och med detta kan vi anta att svarsfrekvensen var mycket 

hög.  

Det tredje och sista insamlingstillfället var på en föreläsning med 25 studenter från 

sjuksköterskeprogrammet. Dessa studenter använde sig inte av klickers i den besökta kursen men 

de hade just avslutat en kurs med klickers. De flesta (över 80 %) har även använt klickers i minst 

en tidigare kurs. På grund utav att de inte använde klickers vid besöket kunde inga noteringar om 

hur klickers användes göras. 

Alla data som har samlats in används endast i detta arbete och endast för forskning vid 

Uppsala universitet som också framgår i missivbrevet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6.5. Population 

Samtliga svarande är studenter vid Uppsala universitet som under något tillfälle använt klickers i 

sin undervisning. Enkäterna har samlats in vid tre olika tillfällen i tre olika klasser, en tillhörande 

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och två tillhörande Medicinska och farmaceutiska 

vetenskapsområdet (första och sista besökta klasserna). Tyvärr kunde ingen insamling ske från 

det Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Totalt har 166 studenter svarat på 

enkäten. 

 
Tabell 2: En presentation av populationen uppdelat utefter de olika vetenskapsområdena. Borfallen beror på att någon 
eller några av respondenterna inte har svara på respektive fråga. 

Vetenskapsområde Kön Avslutade 

terminer 

Klickers i tidigare 

kurser 

 n  n %  n %  n % 

Medicinska och 

farmaceutiska  

48 Man 6 13 Ingen 19 40 Ingen 16  33 

Kvinna 41 85 1 – 2 25 52 1  23 48 

Vill inte uppge/ 

annat 

1 2 > 3 1 1  > 2 7 15 

Bortfall 0 0 Bortfall 3 6 Bortfall 2 4 

Teknisk-

naturvetenskapliga 

118 Man 86 73 Ingen 100 85 Ingen 91 77 

Kvinna 28 24 1 – 2 11 8 1  20 17 

Vill inte uppge/ 

annat 

2 2 > 3 6 5  > 2 6 5 

Bortfall 2 2 Bortfall 1 1 Bortfall 1 1 

Totalt 166 Man 92 56 Ingen 119 73 Ingen 107 66 

Kvinna 69 42 1 – 2 36 22 1  43 26 

Vill inte uppge/ 

annat 

3 2 > 3 7 4  > 2 13 8 

Bortfall 2 1 Bortfall 4 2 Bortfall 3 2 

6.6. Pilotstudie 

Pilotstudien har gjorts i två faser. Första fasen har en pilotstudie bestående av tre svarande män i 

varierande ålder, program och studieerfarenhet genomförts. Samtliga svarande studerar vid 

Uppsala universitet. Denna studie innehöll nästan lika många påståenden som i de senare men 

uppdelad i två delar med lite olika upplägg och olika bakgrundsfrågor.  

Efter denna pilotstudie gjordes omfattande förändringar av bakgrundsfrågorna och 

enkätpåståendena. Många av respondenternas komentarer handlade om att flera av påståendena 
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borde omformuleras då de var svårbegripliga. En del layout uppdateringar gjordes, bland annat 

olikfärgade rader (Bilaga D s. 51) då tydligheten är mycket viktigt (Ejlertsson, 1996). De svarande 

hade två olika uppsättningar bakgrundsfrågor och vi kunde då se vad de föredrog. När det gäller 

ålder/födelseår föredrogs födelseår med öppet svarsalternativ. Det uppstod viss förvirring med 

”antal avslutade terminer” så för att klargöra det hela ändrades det till ”avslutade och avklarade 

terminer”. 

I den första fasen testades också två skalor, en tioskala och en femskala, det var blandade 

åsikter om vilken som var lämpligast. En fördel med en tioskala är att man kan få ett mer 

nyanserat svar, samtidigt blir det jobbigare att fylla i då man har så mycket att välja på. Att 

respondenten tvingas ta ställning för eller emot med en jämn skala så som just i en tioskala kan 

ses både som något positiv och som något negativt. Om respondenten tvingas välja minimeras 

risken att respondenten svarar mittenalternativet av ren slentrian, samtidigt som en del kan känna 

sig påtvingade att ta ställning till något som de inte vill ta ställning till, detta kan leda till en lägre 

svarsfrekvens. För att komma runt detta problem skulle det vara möjligt att lägga till en ruta 

bredvid skalan med ett neutralt alternativ. Detta kan tyckas vara ett omständigt sätt att komma 

runt ett problem som betydlig enklare kan lösas med en udda skala. Då diskussionen var jämn 

mellan de olika alternativen valdes en femskalig skala eftersom det motsvarar enkätens förlaga.  

Den andra fasen gjordes på två personer, en man och en kvinna, denna gång gavs inga större 

synpunkter om utformning och missförstånden var minimerade i skillnad från fas ett. Enkäten 

genom gick inga förändringar efter denna pilotomgång. 

6.7. Faktoranalys 

Vi har valt att framställa vårt resultat med hjälp av faktoranalys. Faktorer som identifierats i 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie är ’feedback och förståelse’, 

’gruppdiskussioner’, ’anonymitet och poängsättning’. Dessa faktorer är grunden för hur vi 

fortsättningsvis har disponerat analysen. 

Första faktorn, ’feedback och förståelse’ är den största faktorn av de fyra. Och kopplar till ca 

hälften av påståendena i enkäten. Ett högt resultat på denna faktor visar att studenterna anser att 

klickers har en positiv inverkan på hur bra de har tagit till sig kursinnehållet. Frågorna som är 

kopplade till denna faktor är: I första delen 3 och i andra delen 1-4, 6, 8-11, 14-17, 25. Totalt 15 

påståenden. Faktor 2 är ’gruppdiskussioner’, höga resultat på denna faktor syftar till att 

studenterna anser att gruppdiskussioner, i klickersundervisningen, hjälper dem att strukturera och 

reda ut svåra begrepp i kursinnehållet. Denna faktor har totalt sex påståenden och dessa är: 1, 5 i 

första delen och 18, 24, 27, 29 i andra delen. Faktor 3 är ’anonymitet’. Denna faktor visar hur 

viktigt studenterna anser att det är att man kan förbli anonym under föreläsningar och om 

klickers bidrar till det. Denna faktor har sex påståenden som är: 4 i första delen och 5, 13, 20, 22, 

30 i andra delen. Fjärde och sista faktorn är ’poängsättning’, och visar om studenterna anser att 
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klickersfrågor under kursens gång borde vara en del av slutbetyget i en kurs. Här är påståenden 

som är kopplade till denna faktor: 18, 28, 31 i andra delen och inga från första delen. 

Vi undersökte om dessa faktorer är reliabla genom att se på om Cronbachs alphavärde ökade 

om vi eliminerade något påstående ur faktorn, detta värde är ett korrelationsmått mellan de 

påståenden som undersöks. Om detta värde ökar när något påstående tas bort från faktorn 

betyder det att faktorn är mer sammanhängande utan det påståendet. Det hände i tre fall 

nämligen påstående 8 i andra delen för faktor 1 samt  påstående 1 och 5 i första delen för faktor 

2. Dessa påståenden togs då bort från faktorn i detta skede. Sedan gjordes en egen faktoranalys 

på vår data där vi fokuserade på vart de eliminerade påståendena samt de påstående som från 

början inte hade någon faktor hamnade1. Alla av dessa påståenden som visade tydligt att de hörde 

hemma till någon av faktorerna placerades då in i den faktorn. Det hände endast med påstående 

nummer 23 i andra delen som blev inskriven i faktor 2. 

Vår faktor är efter denna process, och de som används under all följande analys, faktor 1 med: 

påståenden 3 i första delen och påståenden 1-4, 6, 9-11, 14-17, 25 i del två; faktor 2 med 

påståenden 18, 23, 24, 27, 29 från andra delen; faktor 3 med påståenden 4 från första delen och 

påståenden 5, 13, 20, 22, 30 från andra delen och faktor 4 med påståenden 19, 28, 31 från andra 

delen. Faktorerna tilldelades sina värden via exklusiv metod.  Detta betyder att om en respondent 

inte svarade på ett påstående bortsågs detta påståendet i beräkningen av medelvärdet för de 

påståenden som ingick i faktorn, men resterande påståenden inkluderades. Med andra ord 

kasserades inte hela enkäten för att ett eller ett fåtal svar saknades. 

I det arbete vi har gjort med faktoranalys har vi främst arbetat i PSPP2 med de flesta 

funktionerna, men konsulterat SPSS3 för de funktioner som inte funnits i PSPP men slutligen inte 

använt dessa till någon del i arbetet. Beskrivning hur faktoranalysen ska göras är grundad i 

Exploratory Factor Analysis (Kootstra's, 2004) men har sedan utvecklas för att passa vår specifika 

situation. 

6.8. Jämförbar tidigare forskning 

Ett av syftena har varit att jämföra resultatet i detta arbete med tidigare studier. Då Cheesman, 

Winograd och Wehrman (2010) har en enkät som är mycket lik enkäten i detta arbete kommer 

deras resultat att jämföras med resultatet i detta arbete. Kyei-Blankson (2009) har även hon 

använt sig av en variant av samma enkät men skillnaden mellan vår enkät och hennes är betydligt 

större då hon valt att endast använda 17 påståenden (av totalt 38 stycken). Dessutom har hon inte 

delat in dessa i de faktorer som vi använder och hon har även räknat frekvens istället för att 

använda sig av medelvärden. På grund av detta kommer hennes studie inte att jämföras med vår. 

                                                 
1 Detta gjordes med en varimax rotation på matrisen (GNU Operating System, 2013; Kootstra's, 2004). 
2 Ett gratis program som ersätter SPSS, det är dock inte lika utbyggt. 
3 Statistical Product and Service Solutions, ett väl utarbetat och välanvänt statistikprogram. 
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Ingen annan forskning har identifierats som har värden på de faktorer vi jämför. Därför jämförs i 

huvudsak vårt arbete med Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie under rubriken 

Resultat och analys (s. 28) men flera andra studier kommer att diskuteras under rubriken Diskussion 

(s. 36)  

Som visats tidigare är inte faktorerna exakt lika konstruerade i detta arbete och i förlagan 

(Cheesman, Winograd, & Wehrman, 2010). Dels har påståendena översatts och kan då påverka 

tolkningen av påståendet och därför drogs slutsaten att det eventuellt skulle flyttas eller tas bort 

påståenden till de olika faktorerna. Detta var också vad som gjordes efter faktoranalysen (se 

rubriken Faktoranalys s. 25). Men vi anser att faktorerna efter denna genomgång är jämförbara, 

dels för att det har eftersträvts att betydelsen skulle vara den samma och att inga större 

förändringar på faktorerna gjordes. 

För att få fram ett värde att jämföra vår studie med mot Cheesman, Winograd och Wehrman 

(2010) studie. Vi har slagit ihop medelvärden i deras studie eftersom de inte presenterat något 

sådant värde själva. Detta har tyvärr medfört att vi inte kan få fram ett konfidensintervall för 

deras studie när det gäller den totala gruppen. 

Vi har valt att använda en skala som går från -2 till 2 så att 0 motsvarar ett neutralt svar, ett 

värde under noll motsvarar ett icke instämmande svar med faktorn medan ett medelvärde över 0 

motsvarar ett instämmande svar. -2 motsvarar ’Instämmer inte alls’ (i första delen ’mycket 

oviktigt.’), 2 motsvarar ’Instämmer helt’ (i första delen ’mycket viktigt.’) i enkäten. Cheesman, 

Winograd och Wehrman (2010) har en skala från 1 till 5 med ett neutralt svar på 3, vi har då i 

data under resultat valt att transformera dessa värden till vår skala. 

Vi anger medelvärdena med ett konfidensintervall på 95 % för att åskådliggöra skillnaderna 

med en sådan hög säkerhet, men ser vidare på hur stor sannolikhet en överlappning av 

medelvärdena är. När vi gör detta tar vi fram p-värdet som motsvarar sannolikheten för att de är 

samma värde på de två grupperna. Vid detta test antas att variansen inte är samma för båda 

grupperna. Detta så att vi kan ge en siffra på hur säker (eller osäker) en eventuell skillnad är och 

således kan säga om vi kan anta det eller ej. 
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7. Resultat och analys 

Resultatet är framtaget för vad de olika vetenskapsområdena (se rubrik Population s. 24) har för 

medelvärde på de olika faktorerna. Även vad män och kvinnor anser om de olika faktorerna 

presenteras, dels över hela populationen och dels över de olika vetenskapsområdena. Vi jämför 

även vårt totala resultat med Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) resultat. 

7.1. Skillnader och likheter mellan vetenskapsområdes tillhörighet 

Nedan visas ett stapeldiagram över resultatet med ett 95 % konfidensintervall, vidare tabeller 

kommer under respektive rubrik. Siffrorna på vänster axel representerar de fem svarsalternativen. 

Negativ ståndpunkt för faktorerna motsvaras av ett värde mindre än noll och en positiv 

ståndpunkt motsvaras av ett värde större än noll. Är värdet nära noll anses gruppen ha en neutral 

ståndpunkt.  

Vi kan se att båda vetenskapsområdena är positiva till de tre första faktorerna, ’ feedback och 

förståelse’ (faktor 1), ’gruppdiskussioner’ (faktor 2) och ’anonymitet’ (faktor 3), men negativa till 

faktorn ’poängsättning’ (faktor 4). Skillnaderna inom de olika faktorerna presenteras tydligare 

nedan.  

-2

-1

0

1

2

Feedback och förståese Gruppdiskussioner Anonymitet Poängsättning

Medelvärdet för de olika vetenskapsområdena 

Medicinska och farmaceutiska Teknisk-naturvetenskapliga

Figur 3: Medelvärde för vetenskapsområdenas inställning till de olika faktorerna. 
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7.1.1. Feedback och förståelse (faktor 1) 

Tabell 3: Viktiga siffror för faktor 1. n är antal svarende,    är medelvärde och σ är standardavvikelse. I sista kolumnen 
står halva konfidensintervallet med 95 % säkerhet. 

Vetenskapsområde n   σ 95%-konfidensintervall /2 

Medicinska och farmaceutiska 48 1,09 0,53 0,15 

Teknisk-naturvetenskapliga  118 0,84 0,56 0,10 

Ett T-test visar att vi får ett p-värde för denna faktor mellan de båda vetenskapsområden som är 

under 0,01. Det innebär att vi kan anse att det är en signifikant skillnad mellan studentgruppernas 

åsikt gällande faktor 1 med en säkerhet på 99 %. Båda grupperna är positiva, det vill säga har ett 

medel på över 0, till faktorn i fråga. Studenter vid det Medicinska och farmaceutiska 

vetenskapsområdet värderar faktorn högre än de vid det Teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet. 

Det visas tydligt hur det skiljer sig mellan vetenskapsområdena när det gäller ’Feedback och 

förståelse’. Båda har klar positiv inställning till denna faktor. De påståenden som Kyei-Blanksson 

(2009) har med som hör samman med denna faktor visar också ett klar positivt resultat. Även 

Bojinova och Oigara (2011) har fått liknande resultat, till synes är studenterna positiva till klickers 

påverkan på feedback och förståelse. 

7.1.2. Gruppdiskussioner (faktor 2) 

Tabell 4: Viktiga siffror för faktor 2. n är antal svarende,    är medelvärde och σ är standardavvikelse. I sista kolumnen 
står halva konfidensintervallet med 95 % säkerhet. 

Vetenskapsområde n   σ 95%-konfidensintervall /2 

Medicinska och farmaceutiska 48 0,99 0,51 0,14 

Teknisk-naturvetenskapliga  118 1,30 0,57 0,10 

Ett T-test visar att vi får ett p-värde för denna faktor mellan de båda vetenskapsområdena som är 

under 0,001. Det innebär att vi kan anse att det är en signifikant skillnad mellan 

studentgruppernas åsikt gällande faktor 2 med en säkerhet på 99,9 %. Båda grupperna är positiva, 

det vill säga har ett medel på över 0, till faktorn i fråga. Studenter vid det Medicinska och 

farmaceutiska vetenskapsområdet värderar faktorn lägre än de vid det Teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet. 
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7.1.3. Anonymitet (faktor 3) 

Tabell 5: Viktiga siffror för faktor 3. n är antal svarende,   är medelvärde och σ är standardavvikelse. I sista kolumnen 
står halva konfidensintervallet med 95 % säkerhet. 

Vetenskapsområde n   σ 95%-konfidensintervall /2 

Medicinska och farmaceutiska 48 0,83 0,77 0,22 

Teknisk-naturvetenskapliga  118 0,55 0,77 0,14 

Ett T-test visar att vi får ett p-värde för denna faktor mellan de båda vetenskapsområdena som är 

under 0,05. Det innebär att vi kan anse att det är en signifikant skillnad mellan studentgruppernas 

åsikt gällande faktor 3 med en säkerhet på 95 %. Detta är den faktor som har minst signifikant 

när det gäller skillnaden.  Båda grupperna är positiva, det vill säga har ett medel på över 0, till 

faktorn i fråga. Studenter vid det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet värderar 

faktorn höge än de vid det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. 

7.1.4. Poängsättning (faktor 4) 

Tabell 6: Viktiga siffror för faktor 4. n är antal svarende,   är medelvärde och σ är standardavvikelse. I sista kolumnen 
står halva konfidensintervallet med 95 % säkerhet. 

Vetenskapsområde n   σ 95%-konfidensintervall /2 

Medicinska och farmaceutiska 48 -0,65 0,82 0,23 

Teknisk-naturvetenskapliga 118 -1,12 0,76 0,14 

Ett T-test visar att vi får ett p-värde för denna faktor mellan de båda vetenskapsområden som är 

under 0,005. Det innebär att vi kan anse att det är en signifikant skillnad mellan 

studentgruppernas åsikt gällande faktor 4 med en säkerhet på 99,5 %. Båda grupperna är 

negativa, det vill säga har ett medel på under 0, till faktorn i fråga. Studenter vid det Medicinska 

och farmaceutiska vetenskapsområdet värderar faktorn mindre negativt än de vid det Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet. 

7.1.5. Sammanfattande resultat av vetenskapsområdes tillhörighet 

Det finns en signifikant skillnad mellan de två vetenskapsområdena, Medicinska och 

farmaceutiska vetenskapsområdet och Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet vid 

Uppsala universitet inom de fyra faktorerna som behandlas i detta arbete. I tre av fyra faktorer är 

studenterna generellt positiva inom båda vetenskapsområdena. Den enda faktor studenterna är 

negativa mot är poängsättning, men så är det även i Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) 
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studie. Den enda faktorn studenterna inom det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet är 

mer positiva mot än studenterna inom det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet är 

gruppdiskussioner.  

7.2. Skillnader och likheter mellan kön 

Tittar vi på hela populationen kan vi se en signifikant skillnader, med ett 95%-konfidensintervall, 

i två av de fyra faktorer mellan könen. Nämligen faktor 1 och faktor 3. Båda grupperna är 

positiva till dessa faktorer dock är kvinnorna mer positiva än män. 

-2

-1

0

1

2
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Skilnader mellan kön 

Man Kvinna

Figur 4: Medelvärde för män och kvinnors inställning till de olika faktorerna över hela populationen. 
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7.2.1. Inom Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet 

 Inom det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet ser vi att det inte är någon 

signifikant skillnad mellan könen på någon faktor däremot är det en signifikant likhet, med 99%-

konfidensintervall, på faktor 3. Båda grupperna är positiva till denna faktor.  
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Figur 5: Medelvärde för män och kvinnors inställning till de olika faktorerna ver det Medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet. 
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7.2.2. Inom Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

Inom det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ser vi att vi har en signifikant skillnad 

mellan könen, med 95%-konfidensintervall, på endast faktor 3. Båda grupperna är positiva till 

faktorn dock är kvinnorna mer positiva.  

7.2.3. Analys av skillnaden mellan könen 

Studerar man skillnader mellan könen på hela populationen ser man att det endast finns 

signifikanta skillnader mellan könen i faktor 1 och 3. Tittar man på skillnader mellan könen och 

jämför den med skillnader mellan vetenskapsområdena inom dessa faktorer ser man att den 

sneda könsfördelningen mellan vetenskapsområdena tycks skina igenom. Det är 85 % kvinnor 

inom det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet och 74 % män inom det Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Detta gör att det är stor risk att man snarare tittar på 

skillnaden mellan de olika vetenskapsområdena än att se just på könskillnaderna och vise versa. 

Därför kan det vara mer intressant att se på hur de olika könen ser på klickers inom de olika 

vetenskapsområdena. 

Inom båda vetenskapsområdena som har undersöks finns det ingen signifikant skillnad i 

faktor 1 mellan könen. Det finns inte heller någon signifikant skillnad i faktor 3 inom det 

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet mellan könen. Däremot finns det en 99 % 
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Figur 6: Medelvärde för män och kvinnors inställning till de olika faktorerna ver det Teknik-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet. 
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signifikant likhet mellan könen. Detta är mycket intressant då detta är den enda säkrade 

signifikanta likheten som har identifierats i denna studie. Samtidigt kan vi inom samma faktor 

hitta en 95 % signifikant skillnad mellan könen inom det andra vetenskapsområdet. 

Alltså har faktor 2 och 4 redan från början ingen signifikant skillnad när det gäller kön. Den 

signifikanta skillnaden för faktor 1 i hela populationen blir meningslös då den signifikanta 

skillnaden inom respektive vetenskapsområde över könen inte existerar. Då det finns konflikter 

inom faktor 3 mellan könen inom de olika vetenskapsområdena kan inte en signifikant skillnad 

mellan könen säkras. 

Därför anser vi det vara rätt som Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) har konstaterat i 

sin studie, det finns inte några signifikanta skillnader mellan de olika könens uppfattning om 

klickers. Eftersom det inte finns några säkra skillnader mellan de olika könen i vårt arbete är det 

säkert att anta att de skillnader som hittas är mellan de olika vetenskapsområden snarare än 

mellan kön. 

7.2.4. De olika studierna 

Det finns relativt stora skillnader mellan medelvärdena på de olika faktorerna mellan vårt arbete 

och Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie, förutom hos faktorn gruppdiskussioner 

där medelvärdena är endast 0,01 högre i vår studie. Då det finns stora skillnader mellan 

medelvärdena och främst inom faktorn poängsättning där studenterna i vår studie är betydligt 

mer negativa (0,66 lägre) kan det antas finnas signifikanta skillnader. Men tyvärr har vi inte 
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Figur 7: Medelvärde för studenterna inställning i denna studie och studenternas inställning i Cheesman, Winograd, & 
Wehrman (2010)studie till de olika faktorerna. 
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tillgång till Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) standardavvikelser och kan därför inte 

säga något säkert. Som i vår egen studie är det endast inom faktorn poängsättning som 

Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studenter ger ett negativt medelvärde. 
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8. Diskussion 

Liksom Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) har vi kunnat konstatera att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan hur de olika könen uppfatar klickers. Så som all tidigare 

forskning som har diskuterats är studenternas (i detta arbete) generellt positiva mot klickers i 

undervisningen. Dock har stora skillnader (dock ej signifikativt säkerställda) kunnat identifieras 

mellan studenterna i detta arbete och studenterna i Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) 

arbete (dessa skilnader diskuteras mer under Avslutande diskussion s. 39). 

Vi anser oss även ha hittat signifikanta skillnader mellan de olika vetenskapsområdenas 

upplevelse av klickers inom de flesta av de olika faktorerna som har undersökt. Hur de olika 

vetenskapsområdenas uppfattning skiljer sig diskuteras under nästa rubrik (Skillnader och likheter 

mellan vetenskapsområdes tillhörighet s. 36). 

8.1.  Skillnader och likheter mellan vetenskapsområdes tillhörighet 

8.1.1. Feedback och förståelse (faktor 1) 

De studenter som tillhör det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet värderar klickers 

påverkan på förståelsen och möjlighet till feedback högre än de vid det Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Detta kan bero på många olika saker. Dels skulle man 

kunna anta att de i den senare gruppen har en större kunskap om teknik i allmänhet och att detta 

skulle göra dem mer bekväma med klickers som i sin tur skulle leda till att de kan nyttja dessa 

bättre för sin förståelse och feedback, tydligen är inte fallet så. Utan ett mer troligt scenario är 

snarare att de vid det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet är mer kräsna på vilken 

teknik som duger, medan de vid det andra vetenskapsområdet kan se möjligheterna i detta 

system. Eventuellt skulle det också kunna finnas en skillnad i att de vid det Medicinska och 

farmaceutiska vetenskapsområdet har möjlighet till en extra diskussion i helklass efter sina 

röstningar, som då självklart ökar nivån av feedback och således förhoppningsvis förståelsen. 

Denna diskussion är inte möjlig på samma sätt i så stora klasser som det var inom det Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet. 

8.1.2. Gruppdiskussioner (faktor 2) 

När det gäller gruppdiskussioners interaktion med klickers är studentgruppen tillhörande det 

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet mer positiva än den andra gruppen. Att det är en 

skillnad är mycket sannolikt eftersom vi fick en säkerhet på 99,9 %. En mycket trolig anledning 

till att skillnaden är som den är kan vara att man jobbar i större klasser, i detta fall 118 studenter, 
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och gruppdiskussioner i andra sammanhang än klickers är mycket ovanligt, enligt egna 

erfarenheter av studier vid detta vetenskapsområde. Medan den andra gruppen har varit ca 20-25 

studenter per grupp och gruppdiskussioner inte alls är ett ovanligt pedagogiskt redskap vad vi har 

förstått. Därför kanske de vid det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ser det mer 

som ett stöd där de får använda alternativa metoder än vad de andra gör då gruppdiskussioner 

eventuellt är mer vanligt där. 

Gällande gruppdiskussion var vår studie och Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) 

extremt lika. Man kan dra slutsatsen att på det stora hela anser studenter att klickers främjar 

gruppdiskussioner. 

Det känns mycket positivt att klickers ger sådant bra stöd till gruppdiskussioner då denna 

didaktiska metod är något som främjar kunskapsbyggandet för studenter samt att det bevisligen 

är något som uppskattas av dem (Due, 2009). 

8.1.3. Anonymitet (faktor 3) 

Denna faktor skilde sig minst säkert mellan de båda studentgrupperna. Vi anser det mycket 

intressant att det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets studenter värderar anonymitet 

lägre än de andra, då vi har erfarenhet (ej empiriskt understöd) att man inte värdesätter 

anonymitet i allmänhet inom detta vetenskapsområde lika högt som vid andra delar av Uppsala 

universitet. Anonymitet för studenter är något som har prioriterats och blivit mer använt på 

Uppsala universitet under det senaste decenniet, frågan är om klickers kan hjälpa till att bidra till 

denna utveckling (Uppsala universitet, 2013a). 

I vår studie lånar studenterna klickers vid varje lektionstillfälle, utan att veta vilken de tar. 

Eftersom de inte har personliga klickers som är registrerade till varje student kan inte föreläsare 

veta vad den enskilda studenten svarar eftersom det inte finns registrerat vilket id som tillhör 

vilken student. Detta gör att föreläsaren inte kan bedöma studenternas svar, och då eliminerar 

möjligheten att använda klickersfrågor vid någon sorts poängsättning. Det går förstås att ha ett 

system där man utför en anonym rättning så att studenterna är anonyma gentemot föreläsaren 

tills bedömningen av insatserna studenten har gjort är klar. Denna anonymitet är inte möjlig att få 

vid andra traditionella metoder för att få hela klasser att kunna svara på frågor, så som 

handuppräkning (Kyei-Blankson, 2009). 

8.1.4. Poängsättning (faktor 4) 

Denna faktor är den enda som studenter såg negativt på. Teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdets studenter är betydligt mer negativa till någon sorts poängsättning som riktar 

sig mot ett kursbetyg med klickers.  Skulle man kunna tänka sig att det är mer tentabaserad 

bedömning på det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet? Detta skulle kunna vara en 
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grund till att de studenter vid Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet är mer negativa till 

en annan form av bedömning som inte är lik salstentor. 

Även om studenterna i Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie inte behövde köpa 

sina klickers själva så är det, som de beskriver, kutym där att studenterna själva får ombesörja 

införskaffandet av enheterna. Detta gör det förstås mycket enkelt att tänka sig en koppling mellan 

sin egna klickersenhet och en betygssättning. Medan studenterna i vår studie kanske ser det som 

svårt att det ska vara poängsättande när det inte är unika klickers för varje student. Utan det är så 

att de lånar en klickers av universitetet för varje gång de har en föreläsning där klickers ska 

användas. 

Allmänt har de studier som berört det sett att poängsättning med klickers är ouppskattat men 

trots detta har Barnett (2006) visat att det inte var så många protester när det väl gjordes test med 

klickers. 

8.2. Få använder klickers 

Något som vi har kommit fram till som inte har nämnts under resultatet, utan under metoden är 

att klickers inte används i den utsträckning som de skulle kunna användas vid Uppsala universitet. 

I Tabell 1 (s. 22) ser man även att det finns en tydlig snedfördelning över de olika 

vetenskapsområdena vid universitet. Det har använts under en mycket längre tid och används i en 

mycket vidare utsträckning i fysikkurserna än vid till exempel de samhällsorienterade kurserna. Vi 

vet dock att även inom fysiken finns det många kurser som inte använder sig av klickers och som 

förmodligen skulle få ett lyft ur ett studentperspektiv med hjälp av just klickers som vår studie 

visar. Det kan självklart vara så att i vissa kurser lämpar sig inte tekniken, men troligen i många 

fler kurser än vad de används i idag. Ur e-postkonversationerna kunde det även konstateras att 

flera institutioner har införskaffat sig den nödvändiga utrustningen men inte kommit igång att 

börja använda den i någon vidare utsträckning.  

Det bör dock noteras att det inte har varit vårt huvudsakliga syfte att kartlägga användandet av 

klickers på universitet. Detta har dock varit nödvändigt för att kunna genomföra vårt arbete för 

att vi skulle kunna hitta lämpliga respondenter. Eftersom kartläggningen inte har varit ett 

huvudsyfte har inte så mycket tid lagts på detta område som det skulle kunna ha gjorts. En viss 

kartläggning har endast skett i första hand på grund av att det har varit nödvändigt att finna 

föreläsare som använder sig av klickers. Detta gör att inget kan sägas säkert angående i vilken 

utsträckning tekniken används på universitet. Även om vi tror oss med mycket stor säkerhet 

kunna säga att det används i en mycket högre grad vid de tekniska utbildningarna än inom de 

andra utbildningarna vid Uppsala universitet. Men på grund av att Uppsala Lerning Lab (ULL) 

(Uppsala universitet, 2013b) utbildar föreläsare i hur tekniken ska användas tror vi att 

klickersanvändandet kommer att öka inom samtliga vetenskapsområden. Vi tror detta kan vara 

till fördel då det är mycket uppskattat av studenterna. 
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8.3. Avslutande diskussion 

Vi har kommit fram till att vilken vetenskapsområdes tillhörighet en student har är avgörande för 

dennes inställning till klickers. Eftersom de flesta studenterna i arbetet läser sin första termin vid 

universitetet kan vi till en viss grad anta att det inte är den direkta tillhörigheten till ett 

vetenskapsområde som styr deras uppfattning, eftersom de inte gått där så länge. Utan vi kan 

säga att de bakomliggande faktorerna som gör att man väljer att studera vid ett visst 

vetenskapsområde påverkar ens uppfattning om bland annat klickers och säkert mycket annat. 

Det som inte direkt går att koppla till en faktor utan snarare till alla faktorer är att klickers 

engagerar. Man kan se att alla faktorer förutom poängsättning är något som studenterna är 

mycket positiva till och att detta tyder på att de anser att klickers bidrar till att de blir mer aktiva 

på föreläsningarna. Detta har inte bara vi kommit fram till utan många andra är överens om detta 

antagande (Bojinova & Oigara, 2011; Kyei-Blankson, 2009). Så även om studieresultatet 

eventuellt inte blir bättre, men antagligen inte sämre, måste det anses att klickers är bra för 

undervisningen då studenterna blir mer engagerade i sin lärandeprocess (Bojinova & Oigara, 

2011; Kyei-Blankson, 2009). 

Vi har fått en trolig signifikant skillnad mellan vårt arbete och Cheesman, Winograd och 

Wehrman (2010). Det går dock inte att säga om detta beror på att de läser vid ett annat 

vetenskapsområde, då de studenter som undersöktes i Cheesman, Winograd och Wehrman 

(2010) studie gick vid lärarutbildningen och således enligt uppdelningen på Uppsala universitet 

skulle tillhört det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (Uppsala universitet, 

2014). Utifrån vad vi har fått fram tidigare i detta arbete vill vi tro på denna förklaring. Däremot 

har vi för lite data för att kunna säga om det är så eller om det är tack vare att de studerar i ett 

annat land, USA. Eller på grund av att de läser i en annan kultur överlag som skapar denna 

skillnad. 

Det tycks vara så att studenter som valt att studera vid samma vetenskapsområde har en 

liknande syn på klickers på samma sätt som de som valt andra vetenskapsområden har en annan 

syn. Å andra sidan kan man tänka sig att hur studenterna bemöts vid de olika 

vetenskapsområdena uppmuntrar till ett vis sätt att se på klickers. Eventuellt är dessa saker inte 

det ena eller det andra utan en samverkan mellan dessa. Detta kanske även kan förklara skillnad 

mellan denna och Cheesman, Winograd och Wehrman (2010) studie. 

8.4. Begränsningar och generaliseringar 

En väldigt självklar begränsning ligger i att ett vetenskapsområde saknas. Överlag ser vi att vi inte 

uppfyller de tumregler som gäller för enkäter som faktoranalysernas, det vill säga att man ska ha 

ca fem gånger så många respondenter som man har frågor (Habing, 2003). Vi hamnar dock inte 

så långt ifrån denna regel. Även bredare testgrupper inom olika kurser på samma 
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vetenskapsområde hade varit önskvärt. Vissa faktorer, framför allt poängsättning, hade få frågor i 

sig och det är således inte lika säkert att den återspeglar allt korrekt, dock var skillnaderna så stora 

att i detta fall borde de vara tillförlitliga. Våra testgrupper hade en viss snedfördelning med 48 

individer vid Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet och 118 vid Teknisk-

naturvetenskapliga vetenskapsområdet, vi anser dock att båda grupperna är rimligt stora för att 

denna snedfördelning inte ska påverka resultatet. 

Vi anser att trots dessa begränsningar har vi en sådan stor andel av de som använder klickers 

inom de undersökta vetenskapsområdena att vi kan generalisera resultaten över dessa. Dessutom 

vet vi från många lärosättens hemsidor att det flesta använder samma klickersteknik som Uppsala 

universitet (Göteborgs universitet, 2013; KTH, 2013; Lunds universitet, 2013; Stockholms 

universitet, 2013). Vi antar att andra universitet i Sverige använder klickers på ett liknande sätt 

som Uppsala universitet då vi har viss erfarenhet av detta och tror därför att det är möjligt att 

generalisera vårt resultat till fler lärosätten. Självklart går arbetet inte att generaliseras med någon 

vidare säkerhet utanför Sverige eftersom arbetets fokus ständigt varit lokalt. 

8.5. Fortsatt forskning 

Som vi i bakgrunden konstaterat har vi inte kunnat identifiera någon forskning om klickers inom 

den svenska forskningen. Vi anser att all forskning inom området på de svenska universiteten och 

högskolorna vore intressant. Både forskning på lokal nivå, på de andra universiteten och 

högskolorna, men också forskning på nationell nivå som exempelvis jämför de olika lärosätterna. 

I bakgrunden nämndes även att forskningen inom klickersanvändandet kunde delas in i två 

huvudområden, klickers effekt på studieresultatet och studenters uppfattning om klickers. Då detta arbete 

har fokuserat på hur studenterna uppfattar klickers vore det självklart intressant att i Sverige 

studera om klickers har någon direkt inverkan på studieresultatet. Dessutom finns det många 

andra perspektiv att inta i ny forskning om klickers. Exempelvis vilka didaktiska möjligheter 

klickers ger eller utmaningar som skapas. Detta blir då mer ur ett lärarperspektiv vilket vi helt har 

utelämnat i detta arbete. 

Liknande undersökning med andra metoder skulle kunna åskådligöra andra sidor av klickers i 

undervisningen. En intervjuundersökning skulle till exempel kunna finna perspektiv i studenters 

syn på klickersanvändandet som en klassisk enkät som använts i denna undersökning enkelt 

missar. Ett alternativ till detta skulle även kunna vara att göra en enkät med öppna frågor så som 

Barnett (2006) har gjort. 

Klickers används mycket lite inom lägre nivåer i det Svenska skolsystemet, såsom gymnasiet 

och grundskolan. Av erfarenhet vet vi dock att alternativ till klickers (till exemplet Poll Everywhere 

eller Socrative) (Poll Everywhere, 2014; Socrative, 2014) börjar användas även på lägre nivåer. 

Vilka alternativ som används, dess effekter och framväxt vore intressant att undersöka på en 

vidare front i Sverige, men även på en internationell nivå. En sådan undersökning skulle troligen 
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lämpa sig bäst att göra med observationer. Men det skulle även vara givande att göra en enkät- 

eller intervjustudie för att undersöka elevernas uppfattning om klickers i de lägre nivåerna. 
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9. Konklusion 

Undersökningen gjordes vid det medicinska och farmaceutiska samt Teknisk-naturvetenskapliga 

vetenskapsområdet. Det blev en signifikant skillnad på alla faktorer mellan vetenskapsområdena. 

Det Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet var mer positivt till ‘Feedback och 

förståelse’ och ‘Anonymitet’, samt att de var mindre negativa till ‘Poängsättning’. Medan de vid 

det Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet var mer positiva till ‘Gruppdiskussioner’. Vi 

kan därför säga att vetenskapsområdes tillhörighet påverkar studenters inställning till klickers. I 

resultatet finns inga entydiga skillnader mellan män och kvinnors uppfattning av klickers. 

Vad resultatet av detta arbete ska användas till bör diskuteras. Vi tror detta arbete först och 

främst kan öppna upp för vidare forskning inom ett nytt och mycket intressant område i den 

svenska utbildningsvetenskapen. Vi tror även att arbetet kan öppna upp mångas ögon för ett 

mycket intressant pedagogiskt verktyg. Vi anser med avstamp i detta och tidigare arbeten att 

klickers är ett verktyg som kan förbättra undervisningen och bör därför i en vidare utsträckning 

prövas mer. Som denna studie även har noterat är detta ett verktyg som uppskattas av 

studenterna. Att studenterna inte vill ha poängsättning på klickersfrågor tror vi inte behöver vara 

ett hinder för att införa det, även om vi tror att man bör fundera igenom ett sådant arbetsätt 

ordentligt innan genomförandet. 

Vi tror inte klickers kan lösa Sveriges skolproblem, inte heller vända Sveriges trend i PISA. 

Däremot tror vi att klickers kan vara en del i att förbättra undervisningen och på så sätt vara en 

del i det som behövs göras för att vända trenden. Studenterna vid Uppsala universitet uppskattar 

klickers och vi tror även att elever på lägre nivåer i det svenska skolsystemet skulle göra det. En 

student som uppskattar sin undervisning presterar troligen även bättre. 

Vi önskar att klickers ska börja användas på en bredare front i Sverige på alla nivåer i 

skolsystemet. Som en respondent utryckte det ”Klicker är bra!” 
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Bilaga A. Mall för epost 

Hej, vi är två studenter på lärarprogrammet som ska göra ett examensarbete om användande av 

klickers (mentormeterknappar till undervisning). Vi vill kartlägga vilka som inom universitetet 

använder sig av klickers och därför skulle vi vara väldigt tacksamma om ni skulle kunna svara oss 

om ni använder något sådant hjälpmedel eller liknande på eran institution. 

 

Vi besvara gärna eventuella frågor. 

 

 

Med Vänligaste Hälsningar 

Jonatan Sjölin 

Martin Ahlholm 
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Bilaga B. Översättning 

Del 1 

1 Peer discussion prior to voting on the questions. Gruppdiskussioner före röstning är… 

2 Forcing me to choose an answer 

Att bli tvingad att välja ett svar vid röstning 

är… 

3 

Bar charts summary of student responses to 

questions 

Att få ta del av diagram över studenternas svar 

är… 

4 Anonymity of me response. Att mina svar är anonyma är… 

5 Peer explanation of the correct response. Att kursare förklarar rätt svar är... 

6 Professor explanations of the correct response Att föreläsaren förklarar rätt svar är… 

 

Del 2 

1 

Voting on questions increases my 

understanding of complex material 

Att rösta på frågorna ökar min förståelse för 

komplexa sammanhang. 

2 

Using clickers is an appropriate teaching 

technique for a university course 

Användning av klickers är en passande 

undervisningsmetod för universitetskurser. 

3 

Voting on questions helps me focus on the 

important concepts in the class 

Att rösta hjälper mig att fokusera på viktiga 

koncept i kursen. 

4 

Being forced to select an answer helps me 

understand difficult concepts 

Att bli tvingad att välja ett svar hjälper mig förstå 

svåra koncept. 

5 I appreciate that my vote is anonymous. Jag uppskattar att min röst är anonym. 

6 

Answering some questions independently 

helped me monitor my understanding. 

Att svara på frågor enskilt hjälper mig att få 

överblick över min förståelse. 

7 

My peers can often give more useful 

explanations and examples than the 

professor . 

Mina kursare kan ofta ge en mer användbar 

förklaring än min föreläsare. 

8 

I am more likely to participate with clickers 

than with a show of hands. 

Det är mer troligt att jag deltar med klickers än vid 

handuppräkning. 

9 

Using clickers technology is an effective 

learning experience 

Användandet av klickers är en effektiv 

inlärningsmetod. 

10 

Using clickers technology motivates me to 

learn the course material 

Användandet av klickers motiverar mig att lära mig 

kursmaterialet. 

11 

The immediate feedback of the bar graph 

helps me understand difficult concepts 

Den omedelbara feedbacken från diagrammen 

hjälper mig förstå svåra koncept. 

12 I learn more from my mistakes than I learn Jag lär mig mer av mina misstag än av mina 
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through the persuasion of my peers. kursares övertalningar. 

13 

I am frequently reluctant to vote in class by 

raising my hand. 

Jag känner mig ofta obekväm med att rösta i 

klassen genom handuppräckning. 

14 

Being part of the right answer on the bar 

graph is encouraging. 

Att vara del av rätt svar i diagrammet är 

uppmuntrande. 

15 

Seeing how the rest of the class votes helps 

clarify difficult concepts 

Att se hur resten av klassen har röstat hjälper mig 

att förstå svåra koncept. 

16 

Seeing the feedback on the bar graph helps 

me self-monitor 

Att se feedbacken i diagrammet hjälper mig att få 

överblick på mitt lärande. 

17 

It is helpful to see if the majority of the 

class members understand a concept. 

Det är till hjälp att se om majoriteten av klassen 

förstår ett koncept. 

18 

Peer discussions help clarify difficult 

concepts. 

Gruppdiskussioner hjälper mig att förstå svåra 

koncept. 

19 

Some clicker questions should be ansered 

individually, without peer discussion, and 

counted towards the course grade. 

Vissa klickerfrågor borde besvaras individuellt, 

utan gruppdiskussion, och vara del av 

betygssättning av kursen. 

20 

Answering questions with clickers reduces 

my fear of ridicule. 

Att svara på frågor med klickers minskar min 

rädsla för att göra bort mig. 

21 

Using clickers helps reduce “side-bar” 

discussions during lectures. 

Klickers minskar ”enskilda överläggningar” med 

kursarna under föreläsningarna. 

22 

The anonymity of responses reduces my 

embarressment when I am wrong 

Anonymeteten vid klickersfrågorna minskar min 

förlägenhet när jag svarar fel. 

23 

I have changed my vote based on peer 

discussions. 

Jag har ändrat mitt svar baserat på 

gruppdiskussionen. 

24 

Peer discussions help me get more answers 

correct. 

Gruppdiskussioner hjälper mig att svara rätt på fler 

frågor. 

25 

Knowing the voting results will appear in a 

bar graph motivates me to answer correctly 

Medvetenheten om att resultaten kommer att 

redovisas i ett diagram motiverar mig att svara rätt. 

26 

I have voted for the same answer as my 

peers without really understanding the 

concept. 

Jag har svarat som mina kursare utan att verkligen 

förstå konceptet. 

27 

Peer discussions help me remember 

information. 

Gruppdiskussioner hjälper mig att komma ihåg 

information. 

28 

No clicker responses should be counted 

towards a course grade. Inga klickersfrågor borde vara betygsgrundande. 

29 

Explaining concepts to peers helps me 

understand complex material. 

Att förklara koncept för medstudenter hjälper mig 

att förstå komplicerade sammanhang. 
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30 

I have felt embarrassed by my lack of 

understanding when a teacher calls for a 

show of hands 

Jag har blivit generad på grund av min bristande 

förståelse när föreläsaren efterfrågat 

handuppräckning. 

31 

Earning 3 points for a correct answer and 1 

point for an incorrect answer is a fair way to 

grade class participation 

Att få tre poäng för rätt svar och en poäng för ett 

felaktigt svar på klickersfrågor är ett rättvist sätt att 

bedöma klassens deltagande. 

32 

I am generally very comfortable using 

technology. Jag är generellt mycket bekväm med teknik. 
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Bilaga C. Missivbrev 

Bäste student! 
 

Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi skriver vårt 

examensarbete om hur studenter uppfattar användandet av klickers i undervisningen. Vi gör 

därför en enkätundersökning med frågor som syftar till att ge oss förståelse över hur studenter 

ser på användandet av klickers. 

 

Vi gör denna undersökning bland studenter vid Uppsala universitet vid olika program och 

kurser för att få en stor spridning och en så tydlig bild av studenterna uppfattning som möjligt. 

 

Deltagande i denna enkätundersökning är helt frivilligt och fram tills enkätinlämning kan du 

när som helst avbryta ditt deltagande helt eller delvis. Alla inlämnade uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vilket betyder att vi eftersträvar full anonymitet. Detta betyder att vi 

inte kan exkludera dina svar efter enkätsinlämningen. Du behöver alltså inte vara orolig att 

någon ska få veta vad just du svarat på frågorna. 

 

Enkätsvaren av undersökningen kommer endast att användas i forskningsyfte och kommer 

inte att spridas till tredjepart. Resultatet kommer i huvudsak att presenteras i en rapport vid 

Uppsala universitet. Uppsatsen kommer att publiceras via DIVA (http://uu.diva-portal.org) 

 

Genom att lämna in enkäten så samtycker du till att dina uppgifter används enligt 

beskrivningen ovan. 

 

 

Om du har frågor eller vill få tillgång till resultatet är du välkommen att kontakta:  

Martin Ahlholm 

E-post : martin.ahlholm.8541@student.uu.se 

Telefon: 076-83 58 198 

 

 

Vi som utför undersökningen tackar så mycket för ditt deltagande, det är till stor hjälp för oss! 

 

Medverkande studenter:  

 

Martin Ahlholm   Jonatan Sjölin 

 

Handledare: 

Janne Kontio 

janne.kontio@edu.uu.se 
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Bilaga D. Enkät 

 

Klickers i undervisningen 

Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att få en uppfattning om hur studenter upplever användandet av 
klickers. Det är därför viktigt att du har just dina erfarenheter och upplevelser i åtanke när du besvarar 
enkäten och inte utgår från hur det borde vara. Besvara med din första tanke och överanalysera inte 
innebörden av varje påstående. Lämna blankt om det är ett påstående som du inte förstår eller vill svara på, 
men har du ingen åsikt välj svarsalternativ i mitten (Måttligt viktigt/ Varken eller).  

 
       

Kön:  Man    Kvinna    Vill inte uppge/annat    

Födelseår: 19 __ __ 
     

Program: __________________________________ eller,   fristående 
Kursen (aktuell 
kurs för enkäten): __________________________________________ 

  

       
Avslutade och avklarade terminer: _______ st.    
I hur många tidigare kurser har du använt klickers?  _______ st.    

       

Slutför påståendena med hjälp av svarsalternativen. 

  

m
y
c
k

e
t 

o
vi

k
ti

g
t.

 

o
vi

k
ti

g
t.

 

li
te

 

vi
k

ti
g

t.
 

v
ik

ti
g

t.
 

m
y
c
k

e
t 

vi
k

ti
g

t.
 

1.   Gruppdiskussioner före röstning är…      

2.  Att bli tvingad att välja ett svar vid röstning är…      

3.  Att få ta del av diagram över studenternas svar är…      

4.  Att mina svar är anonyma är…      

5.  Att kursare förklarar rätt svar är...      

6.  Att föreläsaren förklarar rätt svar är…      
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
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V
a
rk
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r 

In
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ä
m
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d
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l 
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ä
m

m
e
r 

h
e
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1.  Att rösta på frågorna ökar min förståelse för komplexa 
sammanhang.      

2.  Användning av klickers är en passande undervisningsmetod för 
universitetskurser.      

3.  Att rösta hjälper mig att fokusera på viktiga koncept i kursen. 
     

4.  Att bli tvingad att välja ett svar hjälper mig förstå svåra koncept. 
     

5.  Jag uppskattar att min röst är anonym. 
     

6.  Att svara på frågor enskilt hjälper mig att få överblick över min 
förståelse.      

7.  Mina kursare kan ofta ge en mer användbar förklaring än min 
föreläsare.      

8.  Det är mer troligt att jag deltar med klickers än vid 
handuppräkning.      

9.  Användandet av klickers är en effektiv inlärningsmetod. 
     

10.  Användandet av klickers motiverar mig att lära mig 
kursmaterialet.      

11.  Den omedelbara feedbacken från diagrammen hjälper mig förstå 
svåra koncept.      

12.  Jag lär mig mer av mina misstag än av mina kursares 
övertalningar.      

13.  Jag känner mig ofta obekväm med att rösta i klassen genom 
handuppräckning.      

14.  Att vara del av rätt svar i diagrammet är uppmuntrande. 
     

15.  Att se hur resten av klassen har röstat hjälper mig att förstå 
svåra koncept.      

16.  Att se feedbacken i diagrammet hjälper mig att få överblick på 
mitt lärande.      

17.  Det är till hjälp att se om majoriteten av klassen förstår ett 
koncept.      

18.  Gruppdiskussioner hjälper mig att förstå svåra koncept. 
     

19.  Vissa klickerfrågor borde besvaras individuellt, utan 
gruppdiskussion, och vara del av betygssättning av kursen.      
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
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20.  Att svara på frågor med klickers minskar min rädsla för att göra 
bort mig.      

21.  Klickers minskar ”enskilda överläggningar” med kursarna under 
föreläsningarna.      

22.  Anonymeteten vid klickersfrågorna minskar min förlägenhet när 
jag svarar fel.      

23.  Jag har ändrat mitt svar baserat på gruppdiskussionen. 
     

24.  Gruppdiskussioner hjälper mig att svara rätt på fler frågor. 
     

25.  Medvetenheten om att resultaten kommer att redovisas i ett 
diagram motiverar mig att svara rätt.      

26.  Jag har svarat som mina kursare utan att verkligen förstå 
konceptet.      

27.  Gruppdiskussioner hjälper mig att komma ihåg information. 
     

28.  Inga klickersfrågor borde vara betygsgrundande. 
     

29.  Att förklara koncept för medstudenter hjälper mig att förstå 
komplicerade sammanhang.      

30.  Jag har blivit generad på grund av min bristande förståelse när 
föreläsaren efterfrågat handuppräckning.      

31.  Att få tre poäng för rätt svar och en poäng för ett felaktigt svar 
på klickersfrågor är ett rättvist sätt att bedöma klassens 
deltagande. 

     

32.  Jag är generellt mycket bekväm med teknik. 
     

      

Övriga kommentarer: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga E. Noteringsmall 

Område Undersökningsfråga Svar Förklaring/Exempel 

Bakgrund Föreläsares namn 
 

Förnamn, Efternamn 

 
Vetenskapsområde 

 

10 Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet 
20 Medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet 
30 Teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet 

 
Instution 

 

21.1 Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap 
32.1 Ins. fysik och astronomi 
34.3 Institutionen för kemi - Ångström 

 
Kurs 

 
34.3.1 (Bas Mekanik) 

 
Närvarande program, (storlek) 

 
STS (48%), W(46%) GyLär(1%) 

 

Anta närvarande studenter 
(ungefär) 

 
100 st 

 
Teknik 

 
Turning Point, Polleverywher.com 

Frågor Antal konceptuell fråga 
  

 
Antal undersökande fåga 

  

 
Antal diagnotisk fråga 

  

 
Antal ___________frågor 

  

 
Övriga 

  

 
Toralt 

  Föreläsarens 
vana 

Antal kurser föreläsaren föreläser 
i. 

  

 

Antal kurser föreläsaren använder 
klickers i 

  

 

Hur regelbundet används klicker i 
kursen? 

 

Vare föreläsning, Varran, Var tredej, 
Någon enstaka gång 

Övriga 
komentarer 

  

 


