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1. Bakgrund 

Så kallade ”clicker-system” är responssystem1 som sedan en tid tillbaka visat sig vara 
verktyg som gynnar studenters lärande. Professor Eric Mazur (Dept. of Physics, Harvard 
University) har haft en framträdande roll i utvecklingen av dessa system och den 
relaterade pedagogiken2. En grundläggande princip är att på föreläsningar (lektioner, 
seminarium etc.) öka interaktionen genom att återkommande ställa frågor till 
studenterna relaterade till det aktuella ämnet. Via responssystemet svarar studenterna 
på frågorna. Detta ger en unik bild av klassens nivå i ämnet och möjliggör en 
skräddarsydd feedback för att reda ut missförstånd och fokusera på det som är svårast. 
Detta har visat sig vara ett mycket bra sätt att främja inlärning och upp till tre gånger 
bättre resultat har uppnåtts i Mazur’s studier2. Ett vanligt användande är att varje 
student först ger respons på en fråga individuellt och sedan samma fråga en gång till när 
de samtalat med sina kurskamrater. Systemen kan också användas på flera andra sätt 
för att kommunicera vid undervisningstillfällen och ger flera möjligheter till att variera 
inlärningstillfällena. 
 
I all enkelhet kan handuppräckning eller ”svarskort” användas men detta ger inte 
möjlighet till ett effektivt användande och uppföljning. Det blir också svårare att ge 
flervalsfrågor och använda tvåstegsprocedurer enligt beskrivningen ovan. För en bättre 
hantering utvecklades därför ”Clickers”. Flera tekniker har använts. Vanligast har det 
varit med ir- eller Bluetoothsystem där studenterna använder speciella fjärrkontroller 
som kommunicerar med lärarens dator. Dessa typer av system innebär dock en relativt 
hög kostnad och icke minst en stor administration runt användandet. Om inte systemet 
är fast installerat i den aktuella lokalen så ska någon sätta upp det inför varje 
undervisningstillfälle. Dessutom ska kontrollerna delas ut och samlas in, trasiga lagas, 
batterier laddas etc. Detta utgör en för hög tröskel för att detta pedagogiska koncept ska 
komma till användning för en större grupp lärare (och studenter). 
 
Ett intressant alternativ som föranledde denna PUG-ansökan var en teknisk lösning där 
studenterna kommunicerar med läraren via sin Internetuppkopplade smartphone, 
laptop eller läsplatta. Jämfört med system som kräver inköp, administration och 
underhåll av utrustning gör denna approach att detta utmärkta pedagogiska koncept 
verkligen kommer att vara lätt att implementera för stora studentgrupper. 
 
Det Internetbaserade responssystemet som uppmärksammades i samband med denna 
PUG-ansökan var webbtjänsten Mentimeter (https://www.mentimeter.com/). I denna 
tjänst går studenterna helt enkelt in på en förutbestämd webbsida (www.govote.at). På 
sidan skriver de in en angiven sifferkod som ger dem lärarens fråga/frågor. Svaret kan 
anges som ett flervalsalternativ, fritextsvar, på en given skala etc. beroende på version 
av tjänsten. Läraren är samtidigt inloggad på sitt konto där frågans utfall visas. 
 
Rapporten redogör för hur Mentimeter har implementerats i ett antal kurser under 
2013 och 2014. Rapporten avslutas med generella slutsatser och planer för framtida 
bruk. 
 
 
1 cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/clickers/ 
2 http://mazur.harvard.edu/education/educationmenu.php  
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2. Genomförande 

2.1 Val av system 

Innan projektet påbörjades gjordes en enkel marknadsstudie över andra internet-
baserade responssystem. Vi fann dock att de flesta system hade ett liknande 
handhavande som Mentimeter och att flera av dem inte fanns i en helt fri version. Vi 
beslutade där för att göra studien med den fria versionen av Mentimeter. Under 
projektets gång fick vi dock också tillgång till premiumversionen. Ytterligare en aspekt 
var att det enligt uppgift fördes diskussioner mellan Mentimeter och LiU om att 
eventuellt koppla funktioner i Lisam till systemet. Mentimeter och några av många 
andra nu tillgängliga responssystem listas i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Några Internetbaserade responssystem 

Programvara/tjänst Webbsida 
mClicker www.mqlicker.com/ 
Mentimeter (har fri tjänst) www.mentimeter.com/ 
OMBEA www.ombea.com/sv/ 
Sunvote mentometer.nu/produkter/ 
TurningPoint www.avhuset.se 
Tyckometer www.tyckometer.se/ 
VOTE (fri tjänst) voto.se/ 

 
I Mentimeter går det lätta att skapa en ny fråga och sedan direkt lägga ut den till 
studenterna. Systemet är mycket användarvänligt och i princip går det att spontant göra 
frågor under ett undervisningstillfälle. Efter frågan/frågorna har skapats presenteras en 
sifferkod som studenterna anger på webbsidan www.govote.at (tidigare www.vot.rs). 

 
Figur 2.1. Gränssnitt för editering av frågor (Mentimeter hösten 2014). 
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Figur 2.1 visar gränssnittet för att editera frågor i premiumversionen med den nya 
designen som lanserades 2014. I premiumversionen ingår fler frågetyper och möjlighet 
att ändra layout. Eftersom ansökan främst avsåg gratisversionen av Mentimeter har vi 
använt layoutmöjligheterna men till största delen undvikit att använda det utökade 
urvalet av frågetyper. 

2.2 Aktuella kurser 

Innan projektstart planerades det att använda systemet i följande kurser: 
Vt2013 
- Vågfysik (ca 170 stud.) Y/Yi: TFYA10, MED: TFYA59, FyN: NFYB01, Lp: 9FY311 
- Elektromagnetism… (ca 80 stud.) IT: TFYA69, MED:TFYA70 
Ht2013 
- Fysikaliska principer… (ca 15 stud.) FyN: NFYA02 
 
Några mindre ändringar gjordes i denna plan pga. byten av kursansvariga. Dessutom 
förlängdes projektet att för att även låta Vt2014 ingå. Vi gjorde också några inhopp i 
andra kurser. Detta innebar att responssystemet testades i dessa kurser/kursomgångar: 
Vt2013 
- Vågfysik (ca 170 stud.) Y/Yi: TFYA10, MED: TFYA59, FyN: NFYB01, Lp: 9FY311 
- Elektromagnetism… (ca 80 stud.) IT: TFYA69, MED:TFYA70 
- Vågfysik… (ca 20 stud.) EL, MI: TFEI02 
- Fysikaliska modeller (ca 35 stud.) IT:TFYA15 
Vt2014 
- Vågfysik (ca 175 stud.) Y/Yi: TFYA10, MED: TFYA59, FyN: NFYB01 
- Elektromagnetism… (ca 75 stud.) IT: TFYA69, MED:TFYA70 
 
Total testades systemet i 6 kurser/kursomgångar med över 550 studenter. 
 
Under våren 2013 gjordes begränsade tester. En eller flera Mentimeterfrågor gjordes 
per kursavsnitt i kurserna Vågfysik och Elektromagnetism. Dessutom gjordes ett 
mindre antal frågor till ytterligare två kurser. Totalt skapades och användes 16 frågor. 
Under våren 2014 utökades användandet av Mentimeter så att 35 frågor användes i 
kurserna Vågfysik och Elektromagnetism. Under 2013 och 2014 gjordes således mer än 
50 Mentimeterinslag i de ovan angivna kurserna. 

2.3 Tillgänglighet 

I projektansökan gjordes den försiktiga uppskattningen att mer än 90% av studenterna 
skulle ha tillgång till en smartphone, laptop eller läsplatta under undervisningstillfällena.  
Svarfrekvensen har i de flesta fall varit mycket stor och bekräftar detta antagande. Det 
har också noterats att studenter utan tillgång till dessa hjälpmedel på ett naturligt sätt 
samarbetade med någon av sina bänkgrannar. Då det inte var en uttalad önskan att 
svaren skulle vara individuella så märktes också en nedgång i svarsfrekvensen eftersom 
studenterna gärna samarbetade parvis och endast den ena registrerade ett svar. Tanken 
med systemet var inte heller att ta in individuella svar. Den feedback som önskas är en 
statistisk bild över hur klassen svarar. 
  



 

K. Järrendahl 5 

2.4 Exempel på frågor och användande 

Typen av frågor kan delas in i några kategorier. Vi har valt att dela in dem i tre 
kategorier enligt nedan. För varje kategori presenteras några exempel från kurserna där 
vi presenterar frågan, svarsalternativet, studenternas svar samt vad svaret genererade 
för respons av läraren. 
 
2.4.1 Den första kategorin frågor undersöker studentens tidigare kunskaper. Detta är 
användbart för att få en uppfattning om förkunskaper, om vanliga missförstånd 
föreligger eller för att återkoppla till förberedelseuppgifter. Totalt skapades ca 14 frågor 
som kan beskrivas under denna kategori. 

Exempel 1. Vågfysik / Superposition av vågor 

Fråga: Hur små frekvensskillnader kan du uppfatta [med din hörsel]? 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2. Studenternas svar på frågan i Exempel 1. 

 
Kommentar: 
I detta exempel undersöktes studenternas ”känsla” eller tidigare kunskaper från 
gymnasiet. Rätt svar är faktiskt 1 Hz (eller lägre) vilket efter frågan demonstrerades 
med ett experiment. I experimentet skickas två sinustoner ut med 1 Hz skillnad. De 
svävningar som uppstår är mycket tydliga. Frågan ställs i samband med härledningar av 
uttryck för svävningar och gör att studenten relaterar teorin till ett verkligt fall. 
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Exempel 2. Elektromagnetism / Magnetostatik 

Fråga: Vilken bana följer en negativt laddad partikel? 
[Frågan refererar till situationen i Figur 2.3a] 
 

 
Figur 2.3a. Tre möjliga banor. 

 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.3b. 
 

 
Figur 2.3b. Studenternas svar på frågan i Exempel 2. 

 
Kommentar: 
Här undersöks studenternas tidigare kunskaper från gymnasiet. En grundläggande 
kunskap är att elektriskt laddade partiklar påverkas av magnetfält. Ändå svarar en rätt 
stor andel att bana två är den riktiga. Bland de två mer rimliga svaren fördelas svaren 
lika (rätt svar är bana 3). Resultatet togs upp igen efter genomgången av Biot-Svarts lag. 
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Exempel 3. Mekanik / Kinetik 

Fråga: Pucken glider med konstant hastighet. Vilken resulterande kraft verkar på 
pucken? 
[Frågan refererar till situationen i Figur 2.4a] 

 
Figur 2.4a. Glidande puck. 

 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.4b. 
 

 
Figur 2.4b. Studenternas svar på frågan i Exempel 3. 

 
Kommentar: 
Här behandlas en vanlig (och felaktig) förutfattad mening om att ett föremål i rörelse 
kräver en kraft i samma riktning. Resultatet är inte oväntat men ger en god start för en 
diskussion om Aristoteles, Galileos och Newtons tankar om rörelse. Diskussionen tas 
sedan upp på nytt då Newtons andra rörelselag har härletts. 
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Exempel 4. Vågfysik / Vågoptik 

Fråga: Då en elektromagnetisk fortskridande våg passerar gränsytan mellan två 
material ändras inte...? 
 
Svarsalternativ (och studenternas svar): Från vänster till höger i Figur 2.5, 

a) Utbredningshastigheten 
b) Våglängden 
c) Frekvensen 
d) Våglängd och frekvens 
e) Utbredningshastigheten och våglängden 
f) Utbredningshastigheten och frekvensen 

 

 
Figur 2.5. Studenternas svar på frågan i Exempel 4. 

 
Kommentar: 
I detta exempel undersöktes studenternas tidigare kunskaper från de förberedelser de 
har möjlighet att göra (bör göra) innan respektive avsnitt i kursen. Rätt alternativ (c) 
har flest röster men det är tydligt att många ändå inte var bekant med att 
utbredningshastigheten och våglängden påverkas vid gränsövergången. Detta är mycket 
centralt för vågoptiken och med bakgrund av resultatet trycktes det extra på detta 
under kommande föreläsningar. 
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2.4.2 En andra kategori relaterar frågor till pågående problemlösning under föreläsning 
eller lektion. Rätt använt kan detta ge en interaktivitet som annars ofta saknas under 
lärarens härledningar och problemlösning. Totalt skapades ca 18 frågor som kan 
beskrivas under denna kategori. 

Exempel 5. Vågfysik / Fortskridande vågor 

Fråga: Hur upplever observatören frekvensen i de två fallen [enligt räkneuppgift]? 
 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.6. 
 

 
Figur 2.6. Studenternas svar på frågan i Exempel 5. 

 
Kommentar: 
Frågan är relaterad till en räkneuppgift om Dopplereffekten. Mitt i härledningen av 
samband för frekvensskift ombads studenterna avgöra om frekvensen skulle öka eller 
minska i två olika fall. Detta fenomen brukar vara välkänt av studenterna vilket också 
resultatet visar (85% gav rätt svar). 
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Exempel 6. Vågfysik / Oscillationsrörelse 

Fråga: För vilket ungefärligt värde på b sker kritisk dämpning för givet m och k? 
[Det dämpade Kloss-fjädersystemet och givna värden visas i Figur 2.7a.] 

 
Figur 2.7a. 
Kloss-fjädersystem 

 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.7b. 
 

 
Figur 2.7b. Studenternas svar på frågan i Exempel 6. 

 
Kommentar: 
Frågan gavs i samband med en beräkning av ett dämpat oscillerande system. Samband 
för olika dämpningsfall hade tagits fram tidigare. Även om rätt svar har fått flest röster 
så är det bara 31 % som svarat rätt. Efter att svaren granskats gjordes uträkningen följt 
av en visualisering enligt Figur 2.7a. 
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Exempel 7. Elektromagnetism / Elektromagnetiska vågor 

Fråga: I vilken theta-riktning ska jag placera min dator i förhållande till routerns antenn? 
[θ-riktningen i ett sfäriskt koordinatsystem där antennen är riktad i z-riktningen 
efterfrågas.] 
 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.8. 
 

 
Figur 2.8. Studenternas svar på frågan i Exempel 7. 

 
Kommentar: 
Denna fråga togs upp i samband med en beräkning fjärrfält och normaliserad 
strålningsintensitet för en kort dipolantenn, en typ av antenn som är vanlig på en 
datorrouter. De flesta studenterna räknade ut att den bästa riktningen att placera 
datorn/mottagaren var i riktningen � = �/2. Detta följdes av en diskussion om hur 
viktig det var att rikta routerantennen rätt för att få bästa räckvidd och signalstyrka. 
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2.4.3 I en tredje kategori beskrivs några frågor där vissa också skulle kunna 
kategoriseras enligt ovan. Frågorna har dock här en utformning som skiljer sig något 
från tidigare exempel. Totalt skapades ca 12 frågor som kan beskrivas under denna 
kategori. 

Exempel 8. Elektromagnetism / Elektrostatik 

Fråga: Kan du mäta upp ett elektriskt fält utanför skalet? 
[Frågan refererar till situationerna i Figur 2.9a] 

 
Figur 2.9a. Två varianter av laddning innanför skal. 

 
Svarsalternativ (och studenternas svar): Från vänster till höger i Figur 2.9b, 
a)Ja, b)Ja  a)Ja, b)Nej  a)Ja, b)Kan ej avgöras 
a)Nej, b)Ja  a)Nej, b)Nej  a)Nej, b)Kan ej avgöras 
a)Kan ej avgöras, b)Ja a)Kan ej avgöras, b)Nej a)Kan ej avgöras, b)Kan ej avgöras 
 

 
Figur 2.9b. Studenternas svar på frågorna i Exempel 8. 

 
Kommentar: 
I denna fråga kopplades två situationer till varandra. Studenterna fick funder över en 
förändring, vad händer efter att skalet jordats. Frågan krävde rätt mycket betänketid 
och diskuterades en hel del efteråt. Rätt svarsalternativ fick dock flest röster. 
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Exempel 9. Vågfysik / Fortskridande vågor 

Fråga: Hur långt är det mellan Phnom Penh [alt. Puerto Princesa alt. Kuala Lumpur] och 
epicentrum? 

[Frågan refererar till uppgifterna i Figur 2.10a] 

 
 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.10b. 
 

 

 
Figur 2.10b. Studenternas svar på frågorna i Exempel 9 samt en sammanställning av resultaten. 

 
Kommentar: 
I denna fråga undersökte vi hur det vågutbredningshastigheter för olika typer av vågor 
förenklat sett går att finna en jordbävnings epicentrum. Studenterna gavs utgångsdata 
enligt Figur 2.10a och delades upp i tre grupper (stationerade i Phnom Penh, Puerto 
Princesa, Kuala Lumpur). I varje grupp fick rätt svar flest alternativ. Via samarbetet 
mellan de tre grupperna erhölls alltså ett epicentrum (Singapore) genom att använda 
alternativen med flest röster. Detta sammanställdes sedan på kartan i Figur 2.10b. 
  

Figur 210a. Graf och tabellvärden 
som visar tidsskillnad mellan P- och 

S-vågen efter en jordbävning. 
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Exempel 10. Mekanik / Partikelsystem 

Fråga: Vilken fart har bollen? 
[Den fullständiga frågan löd: Antag att du slår en tennisboll med 200 kilometer i timmen 

rakt mot den platta hårda fronten på ett tåg. Tåget rusar fram med 300 kilometer i 
timmen mot dig. Vilken hastighet har bollen när den har träffat tåget och kommer tillbaka 
mot dig?] 
 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.11. 
 

  
Figur 2.11. Studenternas svar på frågan i Exempel 10. 

 
Kommentar: 
I detta fall gällde frågan en elastisk studs mot ett framrusande tåg. Svaret är inte så 
intuitivt, speciellt om kunskap om elastiska kollisionser är svaga. Frågan ställdes därför 
i först början av föreläsningen. Resultatet visas i det vänstra diagrammet i Figur 2.11. 
Ingen röst föll på rätt svar, vilket är 800 km/h. 
Utan att diskutera resultatet fortsatta sedan föreläsningen med härledningar och 
diskussioner om totalt oelastiska och elastiska kollisioner. Efter detta ställdes sedan 
frågan en gång till och gav ett resultat enligt högra diagrammet i Figur 2.11. Denna gång 
lades hälften av rösterna på rätt svar. Detta avslutades med en beräkning av farten samt 
en diskussion om varför intuitionen ofta leder fel i detta fall. 
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Exempel 11. Vågfysik / Vågpartikeldualitet 

Fråga: Vad är sannolikheten att hitta en elektron i de givna områdena? 
[Den fullständiga frågan löd: ”Betrakta en elektron som har en vågfunktion enligt, 

 ���	 = 
 ��  |�| ≤ 1 ���
�    |�| ≥ 1 ��  

Vad är sannolikheten att hitta en elektron i 

Område 1: � ≤ −1 �� 

Område 2: −1 �� < � < +1 �� 

Område 3: � ≥ 1 ��”] 

 
Svarsalternativ och studenternas svar: Enligt Figur 2.12. 
 

 
Figur 2.12. Studenternas svar på frågan i Exempel 11. 

 
Kommentar: 
I denna fråga användes en av de utökade funktioner som premiumversionen erbjuder. 
Studenterna kan här fördela 100 poäng (procent) på ett antal alternativ. Vid rätt 
beräkning blir fördelningen: 37,5% (område 1), 25% (område 2) och 37,5% (område 3). 
Frågetypen är främst avsedd för att ta in åsikter men här har den använts till 
beräkningar med ett givet svar. Användande av frågetypen är dock i detta fall inte 
optimalt. I princip kunde rätt svar ha erhållits utan att en enda student svarat rätt. 
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3. Slutsatser 

Tidigt i projektet var det mycket tydligt att Mentimeter fungerade väl rent tekniskt. 
Studenterna hade (som väntat) inga problem att ta till sig tjänsten. Det var också inget 
problem att hoppa in som vikarie mitt i en kurs och introducera Mentimeter för 
studenterna. 
Som lärare går det snabbt att skapa frågor. I några fall skapades frågor spontant under 
föreläsningen, ett gott betyg till handhavandet. Vi kan alltså konstatera att tekniken här 
inte står i vägen för pedagogiken. 
 
Som nämnts ovan har de extra frågetyper som premiumversionen erbjudit använts 
sparsamt. Dels eftersom den fria versionen avsågs i den ursprungliga ansökan och dels 
eftersom de tillagda frågorna inte upplevts vara lika centrala för tekniska och/eller 
naturvetenskapliga sammanhang. Den sista kommentaren kan säkert diskuteras. 
Troligtvis skulle tillgång till premiumversionen vara önskvärd även i de kurser som 
varit aktuella i projektet. Fritextsvar (”Open Ended”) är exempelvis en frågetyp som 
skulle vara intressant att undersöka i våra kurser. 
Det ska nämnas att Mentimeter numera finns i en version för undervisningsändamål 
(”Mentimeter Edu”). Om en licens för sådan version skulle öppnas göras tillgänglig på 
universitetet skulle det vara mycket aktuellt att titta närmare på de extra funktionerna. 
Vid kontakt med företaget upplevs det också som om det skulle finnas möjlighet att 
diskutera implementering av nya frågetyper och funktioner. 
 
Den stora utmaningen är att använda responssystemet pedagogiskt och tillföra något till 
lärosituationen. Under de första föreläsningarna 2013 var konceptet nytt och roligt för 
de flesta studenterna vilket i sig kan ge ett mervärde. Under projektets gång har vi dock 
uppfattat att de i ökande utsträckning använt Mentimeter eller liknande system även i 
andra undervisningssammanhang och sociala sammanhang som t.ex. fester. 
Det bör nämnas att responssystemet också kan användas för att känna av stämningen 
bland studenterna under kursens gång genom att t.ex. ställa frågor typ ”Hur svår 
upplever du kursen” eller ”Hur går det på tentan?” (då den senare frågan ställdes fick 
svaret ”Vilken tenta?” en stor majoritet av rösterna vilket väl kan tolkas som en klass på 
gott humör?). 
 
I längden måste alltså användandet av responssystemen tänkas igenom och avpassas till 
kursens pedagogiska upplägg. I enlighet med de kategorier som presenterats i avsnitt 2 
ovan så representerar den första kategorin (2.4.1) en kontroll av tidigare kunskaper, 
över omfattningen vanliga missförstånd eller av hur väl studenterna förberett sig inför 
ett undervisningstillfälle. Detta kan vara ett gott användande av responssystemet men 
framför allt i det sista fallet bör det framgå tydligt för studenterna hur det kommer att 
implementeras. Det kan t.ex. vara känt att varje föreläsning inleds med en eller två 
frågor där förberedelsenivån undersöks. 
Under projektets gång har denna typ av frågor inte alltid används på detta sätt. I 
kommande kurser kommer flera av dem bearbetas eller bytas ut. I de aktuella kurserna 
ges förberedande frågor via kursernas Lisam-rum. Utfallet på dessa frågor skulle kunna 
kopplas bättre till Mentimeter genom att ställa frågor om det som läraren ser varit mest 
oklart. 
 
Arbetet med frågor relaterade till pågående problemlösning enligt andra frågekategorin 
(2.4.2) har många gånger upplevts positivt. Studenterna har varit med i uppgiften med 
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en större interaktivitet som resultat. Det är dock viktigt med en balans så att frågan inte 
är för banal eller för svår att besvara på en rimlig tid. 
 
Många av frågorna ur den tredje kategorin (2.4.3) har varit givande. De flesta av dessa 
frågor upplevs som mer genomtänkta. Troligtvis beror detta på att vi i dessa fall utgått 
från möjligheterna med responssystemet och skapat en undervisningssituation utifrån 
detta. 

4. Utvärdering och spridning 

Studenternas åsikter om användandet av Mentimeter har diskuterats under sedvanliga 
årskursråd. Mottagandet har generellt sett varit positivt. I utvärderingen av 
Elektromagnetismen 2013 efterfrågades t.ex. en utökning av inslagen med Mentimeter.  
Paradoxalt sett har endast ett par utvärderingar av Mentimeter gjorts genom att 
använda system i fråga. På frågan ”Vad tyckte du om idén att använda Mentimeter i 
kursen?” gavs på sista föreläsningen i vågfysikkursen svaren ”Mycket bra” (52%), ”Bra” 
(35%) och ”Inte så bra” (13%). Samma fråga i elektromagnetismkursen gav 
svaren ”Mycket bra” (67%), ”Bra” (26%) och ”Inte så bra” (7%). 
 
Användandet av Mentimeter har förmedlats till kollegor under många informella samtal. 
Dessutom gjordes en presentation av det pågående projektet på IFM:s kollegiemöte i 
januari 2014. En presentation enligt denna slutrapport är också planerad till kommande 
kollegiemöte i januari 2015. 
En presentation planerades också till ett av EF-nämnden initierat möte i maj 2014 
mellan Y-programmens kursansvariga. Övriga programpunkter blev dock för 
omfattande så presentationen fick skjutas på framtiden. 
Vi känner till att åtminstone en handfull kollegor har provat responssystemet i olika 
omfattningar. 

5. Sammanfattning och framtida användande 

Vi kan sammanfatta projektet med konstaterandet att responssystemet har fungerat 
mycket bra rent tekniskt men att det är viktigt att tänka igenom det pedagogiska 
användandet. Bäst fungerar det då responssystemet används som en integrerad del av 
kursernas pedagogik. 
Responssystemet kommer att fortsätta användas i Vågfysikkursen (som från 2015 delas 
upp i en kurs som behandlar oscillationer och mekaniska vågor samt en optikkurs) och i 
Eletromagnetismkursen. Nya tankar på en bättre kognitiv beskrivning av kursens 
problemmaterial kommer att påverka hur Mentimeter används. Preliminära planer på 
att utöka interaktiviteten via koncept som ”Flipped classroom” kommer också på ett 
naturligt sätt involvera Mentimeters responssystem. 

Tack till 

Tack till Pedagogiska utvecklingsgruppen (PUG) som finansierade detta projekt samt till 
de studenter på kandidatprogrammet FyN, civilingenjörsprogrammen IT, MED, Y och Yi, 
ingenjörsprogrammen EI och MI samt ämneslärarprogrammet som via kurserna 
deltagit i projektet. Vi är även tacksamma för att Mentimeters vd Johnny Warström 
öppnade premiumversionen av Mentimeter så att även de utökade funktionerna kunde 
undersökas. 


