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Abstrakt 

I denna studie undersöks vad elever på naturvetenskapligt program som under 10 

veckor testat dagliga diagnostiska kort-svars-quizzar i biologi, kemi och bioteknik 

anser om sådana quizzar. Dessutom har åsikterna hos ämneslärare i samma 

gymnasieskola kring användningen av quizzar som hjälpmedel i undervisningen 

inhämtats. 

 

Eleverna anser överlag att quizzar kan bidra till att förbättra deras studieteknik 

genom att hjälpa dem att minnas viktiga fakta från lektionen. Eleverna anser att 

quizzarna har hjälpt dem att testa sin kunskap och härigenom hjälpt dem att inse vad 

de behöver läsa mer om. För en del av eleverna har quizzarna uppmuntrat dem till 

att söka information innan lektionerna. En tredjedel av eleverna kände att quizzarna 

gjorde dem mindre stressade än vid vanliga prov, stress var högre vid muntlig quiz 

än en skriftlig quiz. Trots att eleverna således överlag är positiva till användning av 

quizzar i undervisningen anser hälften av eleverna att de inte vill att de bästa 10 

quizzarna från hela året ska räknas in i den summativa bedömningen.  

  

Många olika ämneslärare tyckte att quizzar är användbara i deras vardagliga 

undervisning, och vissa ansåg att quizzar kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t. 

ex. innan ett nytt avsnitt introduceras. Drygt hälften av lärarna använder quizzar i 

sin vardagliga undervisning några gånger per månad. Nästan hälften av lärarna vill 

inte att elevens 10 bästa quiz-resultat under läsåret ska räknas in dess slutbetyg. 

Både lärare och eleverna tycker att quizzar är roliga att göra. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

 

Enligt skollagen är en av de viktigaste aspekterna av undervisningen i biologi, kemi 

och bioteknik på gymnasienivå att engagera och förbereda elever för högre 

utbildning inom naturvetenskap. Eleverna ska således inte läsa bara för att erhålla 

ett bra betyg utan även för att samla in kunskap som de har nytta av i framtiden, 

vilket överensstämmer med Skollagens intentioner:  

 

''3 § Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och 

regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till 

högskolesektorn'' (Sveriges Riksdag, Skollag 2010:800). 

 

Under mina VFU-perioder upplevde jag att eleverna tappar fokus under lektionerna. 

Det finns en generell regel (som i och för sig är omdebatterad) att människor kan 

koncentrera sig på en sak i ca 20 minuter. Forskningsresultaten är inte entydiga när 

det gäller hur länge elever förmår fokusera på en given uppgift. Briggs (2014) 

menar att man bör inkorporera oväntade händelser var 5:e minut för att vidmakthålla 

elevernas uppmärksamhet medan Bunce (2010) anser att elever kan vidmakthålla ett 

fokus under 15 minuter. Min egna iakttagelse är att eleverna ibland saknar allt 

engagemang och intresse på lektionerna. Utgående från dessa synpunkter, plus mina 

egna upplevelser som elev och lärare reflekterade jag över detta problem. Min 

slutsats var att man under en 80-minuters lektion behöver återskapa elevernas 

uppmärksamhet minst tre gånger, t. ex. genom att byta fokus. Härur föddes en idé 

att hitta något sätt att väcka elevernas intresse för ämnet som det undervisas i, något 

som kan aktivera ömsesidighet i undervisningen under lektionerna.  

 

Min idé var att utmana elevernas uppmärksamhet med hjälp av multimodala 

läromedel och quizzar som besvaras på olika sätt (svarens modalitet varieras). Enligt 

Blooms taxonomiska pyramid bygger mer avancerade förmågor, som att kunna 

analysera, värdera och skapa kunskap, på en bred bas som omfattar förmågorna att 

minnas och förstå (Glenn 2007). Genom att man försöker stärka denna kognitiva 

bas, dvs. testa fakta och baskunskaper, kan det bli lättare för eleverna att nå de högre 

målen, som kreativitet, nyfikenhet m.m.  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna 

ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande (Skolverket, e 2018, s. 7). 

Ett exempel på hur man kan träna förmågan att minnas är ”dagliga quizzar” (Glenn 

2007). Samtidigt som man testar elevernas baskunskaper engagerar man eleverna 

dessutom att vara aktiva. I sin avhandling ”Meningsskapandets möjligheter” 

beskriver Petra Magnusson (2014) ”multimodal teoribildning” 

(multimodalitetsbegrepp beskrivs mer under avsnitt 2.2) som utvecklar elevens 
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meningsskapande och kritiska tänkande kring uttrycksformers funktioner. Hon 

menar att på gymnasienivå bör läraren försöka se till att eleverna utvecklar en 

självständighet och metakognitivitet i arbetet med olika texter som uppmanar till 

jämförelser med andra texter, t.ex. multimodala texter (a.a.). Genom användning av 

multimodala diagnostiska quizzar skulle eleverna kunna utveckla sitt lärande under 

likvärdiga former. Min avsikt var därför ge möjlighet till att låta elever med olika 

uttryckssätt att komma till tals på olika sätt (Karolinska Institutet, b. 2011). 

 

Bakgrunden till denna studie var att quizzar dagligen användes som ett hjälpmedel 

för att följa elevens individuella kunskapsutveckling. Med quizzar som hjälpmedel 

kan eleven får hjälp att studera, testa sina kunskaper eller skaffa information innan 

lektionen, samtidigt som quizzarna (när de används i slutet av lektionen) kan visa 

hur eleven tolkat innehållet i lektionen. Quizzarna användes också för att bedöma 

lektionens kvaliteter; om den hade nått de uppsatta målen. På det här sättet fick jag 

som lärare återkoppling och bedömning av lektionens innehåll beroende på 

resultatet.  

 

1.1 Elever med olika bakgrund 
 

I Sverige har många skolor blivit allt mer mångkulturella. Att det i klassen finns 

elever med olika bakgrund kan upplevas av lärarna som en svårhanterlig utmaning:  

“De flesta lärare tycker att det är tungt och utmanande att undervisa elever med 

invandrarbakgrund. Det har också visat sig att lärare inte ändrar sin undervisning 

även om antalet elever med en annan kulturell bakgrund ökar” (Holm & Mansikka 

2011).   

 

Det är särskilt något som gymnasieeleverna i kurserna Biologi 1 och Kemi 1 kan 

uppleva. De kommer från olika skolor och har olika förkunskaper. Vissa elever är 

nyanlända till Sverige och har inte samma bakgrund i ämnet som de andra eleverna 

har. Ett exempel på att erfarenheterna hos eleverna kan variera är avsnittet om 

myrar, som diskuteras i kursen Biologi 1; många elever har aldrig hört talas om det 

begreppet tidigare. ''Centrala färdigheter: kommunikationskompetens, självinsikt, 

empatisk förmåga, förståelse för hur man själv tänker och hur det egna tänkandet 

skiljer sig från andras, beroende på en mängd faktorer som ålder, kön, 

uppväxtförhållanden, kulturarv etc.'' (Hakvoort & Friberg 2015, s. 91). 

 

1.2 Teoretiskt perspektiv 
 

Syftet med en quiz är att gå i linje med Skolverkets mål (Skolverket, e. 2018), att 

integrera lärande bedömning i undervisningen. Eleverna ska granska information 

kring ämnet och ta ställning i en fråga, analysera vardagsnära problem, uppleva att 

det inte enbart finns ett rätt svar, utan det finns flera tänkbara sätt att lösa uppgiften.  

 

Därefter ska eleverna besvara frågan muntligt, skriftligt, som t. ex. en Powerpoint-

presentation, ett rollspel eller som en fysisk modell. Detta gör det möjligt att 
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bedöma elevernas kunskaper med olika metoder (Karolinska, b. 2011). Ett annat 

syfte är att eleverna i slutet av kursen ska kunna kommunicerar sina kunskaper. En 

förutsättning för att de ska kunna lösa uppgiften är att de kan grundläggande fakta 

och begrepp. Sammanfattningsvis är målet att tydliggöra basfaktans roll som ett 

medel för att nå målet med kunskapsutveckling och kreativitet (Jönsson 2017, s. 

138).  

 

Så vitt jag vet finns det ingen tidigare svensk studie som undersökt möjligheterna att 

använda quizzar som ett verktyg i undervisningen. Det finns dock internationella 

studier om användning av quizzar på universitetsnivå i medicin, psykologi, idrott, 

matematik och andra ämnen. Dessutom har jag inte kunnat hitta några studier av 

användning på gymnasienivå. Motivet till att genomföra denna studie var därför att 

se vad svenska elever och lärare tycker om diagnostiska multimodala kort-svars-

quizzar på gymnasiekurser i biologi och kemi.  

 

1.3 Forskningsdesign 
 

Denna studie bygger på ett experiment som jag genomförde under min VFU (10 

veckor), då jag undersökte möjligheten att använda daglig kort-svars-quizzar som 

hjälpmedel för både eleverna och mig själv som lärare. Redovisningsformerna för 

dessa quizzar varierade beroende på ämnesområde och de aktuella förutsättningarna 

och kunde t. ex. vara kortfattade skriftliga svar, muntlig diskussion, teckningar, eller 

rollspel. Baserat på resultaten av dessa quizzar har jag sedan anpassat min 

undervisning.  

 

I den föreliggande studien har jag återvänt till skolan och genom en enkät undersökt 

hur eleverna upplevde användningen av quizzar i undervisningen. Dessutom har jag 

med hjälp av en lärarenkät insamlat synpunkter om hur de ser på användning av 

quizzar i sin undervisning.  
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Quiz 

 
Begreppet ”quiz” började troligen användas i Dublin under 1800-talet (Oxford 

dictionary 2018). Däremot användes metoden i undervisningen först under 1900-

talet (Agarwal et.al. 2010). Quizzar har framförallt används vid universitetet eller 

skolan i Storbrittannien (Agustian & Seery 2017), U.S.A (Alpers et.al. 2013; Glenn 

2007), Kanada (Azzi 2015), Australien (Walding et. al. 1994), Turkiet (Iwamoto 

et.al. 2017) och Sverige (Nyroos & Wiklund-Hörnqvist 2016).  

 

Inom läkarutbildningar i Kanada har man använt ”flervals-quiz” som en effektiv 

metod för att identifiera studenter som riskerar att misslyckas med slutproven inom 

anatomi (Azzi 2015). Å andra sidan har man i flera studier framfört att en nackdel 

med ”flervals-quizzar” är att de inte visar på den kunskap som eleven har ifall svaret 

utgör en gissning eller chansning (Graves 2002). En annan nackdel är stressfaktor 

som kan förekomma vid överraskande quizzar, som Cassady dokumenterat i sin 

forskning ”One could argue that these benefits are contingent upon using 

unannounced, graded quizzes (i.e., pop quizzes). However, the use of pop quizzes 

can be stressful and anxiety provoking to some students”(Cassady 2004).  

 

En annan alternativ quiz-form är ”pop quiz”, som är en quiz som genomförs utan 

förberedelse, oplanerade eller oanmälda. Khanna:s studie bevisar att pop quiz utan 

betygsättning utvecklade lärande hos eleverna utan att sätta dem under press eller 

stress (Khanna 2015). Ytterligare en variant är ”kort-svars-quizzar”, där svaret kan 

visa hur djup elevens kunskap är när det gäller vissa fakta eller ett ämnesområde 

(Brady 1986). “Inom kategorin korta svar, eller kortsvar, ryms öppna frågor där det 

svar som förväntas består av allt från några ord till några meningar” (Wikström 

2013, s.75). Man har visat att regelbundna, dagliga ”kort-svars-quizzar” för formativ 

bedömning är väsentlig för god undervisning och långsiktigt lärande på 

universitetsnivå (Alpers et.al. 2013; Glenn 2007). 

 

Med kort-svars-quiz metoden kan läraren stärka djupinlärningen hos eleven, träna 

elevernas minne dagligen, där “Forskningen visar att ytliga kunskaper snabbt glöms 

bort medan djupinlärningen sitter längre, säger Anna Josephson” (Karolinska, a. 

2011). 

 

Användande av quizzar i digitalt format har underlättats genom klickers (CRS, 

mentometrar) och detta upplevs roligare av eleverna där det påminner om ett spel 

(Hujan 2008). Även andra digitala quiz-former (Marcell 2008) och lärplattformar 

som Kahoot (Bruff 2005; Iwamoto et.al. 2017) har använts i detta syfte. Agarwal 

med flera (2010) har visat att dagliga quizzar kan förbättra elevers lärande på 

högstadiet, medan Nyroos och Wiklund-Hörnqvist (2016) använt quizzar för att 

förbättra inlärningen och minska ångesten i samband med prov hos lärarstudenter. 
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2.2 Motiv för multimodalt lärande 
 

Ett motiv till att lägga ett multimodalt perspektiv på lärandet är att ge eleven 

möjlighet uttrycka sig på olika sätt och inte bara skriftligt. Härigenom får eleverna 

möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt och kanske kan visa vad de kan på ett 

tydligare sätt. Med multimodalt svar menar jag att svaret kommer i form av “bild, 

tal, blickriktning, kroppshållning, ljud, skrift, musik, tempo m.m. för att orkestrera 

innehållsliga aspekter och sociala relationer, vilka alla får betydelse för elevers 

möjligheter till meningsskapande och lärande” (Rostvall & Selander 2008, s. 242). 

 

Genom dialog kan en förtroendefull relation mellan lärare och elev byggas upp 

(Aspelin 2010). Dialogen utgör en bro mellan de båda aktörerna, vilket kan bidra till 

att eleven känner sig sedd som människa (Jenner 2004; Aspelin 2010). Enligt 

Dewey bör läraren ta hänsyn till elever personligheter, behov, intressen och 

erfarenheter (Aspelin 2010). Lärarens bemötande av elever som har dålig 

självkänsla, ''att se den andre där denne är'' (Jenner 2004), är av central betydelse. 

Eleverna ska ges möjlighet att känna sig trygga, nyfikna och ges utmaningar för att 

utvecklas. Undervisning ska styras av elevens lärande under lärarens pedagogiska 

ledarskap och coaching (Aspelin 2011, s.124). 

 

Vid en muntlig quiz, där alla elever får svara, kommer även de som är rädda för att 

stava ett ord fel till tals. Ifall läraren fungerar som en konstruktiv moderator kan 

dagliga muntliga quizzar dessutom innebära att blyga elever och elever som är rädda 

för att uttala svenska ord felaktigt tränas i att våga uttala sig. Detta är ett sätt att 

praktisera demokrati och för elever att bli hörda. Med dagliga quizzar kan alla 

elever ges möjlighet att komma till uttryck, vilket kan stärka elevernas 

självförtroende. 

Det finns ett arbetsminne för synen och ett för hörseln som fungerar oberoende 

av varandra – de rymmer ungefär sju informationsenheter var. En tumregel är 

att ju fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre minns man 

(Karolinska institutet, a. 2011). 

Att lägga ett multimodalt perspektiv på undervisningen kan även innebära att man 

engagerar sinnena som i Maria Montessori-metoden (Briggs 2014). Läraren kan 

bidra till att göra eleverna mer engagerade i lektionen genom att ta med sig ett eller 

flera föremål från elevens vardag (visualisera) väcka frågor och diskutera dem på så 

vis få eleverna mer engagerade. 

 

Att quizzar med fördel kan vara multimodala har visats av Nyroos & Wiklund-

Hörnqvist (2016):  

The testing effect has proved to be robust across diverse types of materials 

(e.g., verbal, prose passages, symbols, and simple pictures), different types of 

tests (e.g., prose materials, free-recall, multiple-choice or short-answer, high- 

or low stakes tests), and disciplines and contexts (e.g., laboratory settings and 

classroom) (Nyroos & Wiklund-Hörnqvist 2016).   
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2.3 Återkoppling och bedömning 
 

Genom resultatet i quizzar kan läraren få återkoppling och en bedömning av 

lektionen. Quiz-svaren kan även kompletteras genom helklassdiskussioner, 

intervjuer och skriftliga frågor. Quizzarna kan här fungera som ett konkret bevis för 

att studenten har lärt sig något som även andra än läraren kan observera (Burmester 

2011). Quizzar kan därför vara användbara både som ett utvärderingsverktyg och till 

strukturering av undervisningen (Chiappetta 2004). 

 
Enligt Skolverkets rekommendation (2018) det är viktigt att betygen upplevs som 

rättvisande och likvärdiga. För att ge ett rättvisande betyg måste elevens prestation 

under året reflekteras i slutbetyget. Detta gäller särskilt inför urval till vidare studier. 

Skolverket (2018) rekommenderar allsidig bedömning, vilket innebär att man bör 

använda sig av varierade bedömningsformer. Det framgår inte vad Skolverket anser 

att dessa varierade bedömningsformer motsvaras av, men det bör t.ex. kunna vara 

muntliga eller skriftliga redovisningar. Även lärarens observationer i samband med 

undervisningen ska räknas i bedömningen. Samtidigt kan proven vara utformade på 

olika sätt: de kan utgöras av texter, bilder, och ljud. Skolverkets fjärde råd vid 

betygssättning är att man skapa förutsättningar för att främja rättvisande och 

likvärdiga betyg (Skolverket, b. 2018). 

 

Men för att eleven ska kunna förbättra sin studieteknik, så att hen kan nå sitt mål i 

slutbetyget, behöver hen hjälp från formativ bedömning, genom vilken eleven får 

information om vad hen behöver jobba med. Quizzar kan vara ett sätt att 

åstadkomma sådan formativ bedömning. 

 

Quizzar skulle även kunna användas för summativ bedömning genom att läraren 

t.ex. plockar ut de 5 till 10 bästa resultaten för en elev under läsåret för 

betygsättning. Alper m. fl. (2013) föreslår att man kan använda 10 % av quiz-

resultaten för en summativ bedömning. Att blanda av quizzar och prov kan bidra till 

att utveckla elevens inlärning både på lägre och högre kognitiv nivå. Att Blooms 

taxonomi är en användbar modell visades igen i ett ganska ny studie av 

idrottsstudenter på universitetsnivå (Jensen 2014). Studenter som testas under hela 

terminen med frågor på hög nivå, förvärvade djup begreppsmässig förståelse av 

materialet och bättre minne för kursinformationen, vilket ger stöd för den föreslagna 

hierarkiska naturen hos Blooms taxonomi (Jensen 2014). 

 

Kort-svars-quizzar ska utgöras av snabba diagnostiska tester som är lätt att läsa, 

förstå och besvara. Därför bör endast en fråga används per quiz. Läraren bör 

formulera en fråga till eleven som kan bidra till att utveckla elevens kunskap. Det 

övergripande målet är att tillåta eleverna att ifrågasätta sina teorier, fundera på nya 

förklaringar, bevisa med experiment för att bekräfta teoriers validitet. Quizzar som 

genomförs före laborationer på högre kurser i kemi kan även bidra till att förbättra 

laborationssäkerheten (Agustian & Seery 2017). Kravet att eleverna måste kunna 

vissa grundbegrepp eller modeller, som naturvetenskapliga ämnen bygger på, bidrar 

till att utbilda en demokratisk medborgare:  
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Naturvetenskapliga ämnena i deras värde som redskap i livet för alla, inte bara 

för framtida experter. De naturvetenskapliga ämnena är viktiga som en 

kulturell barlast, och det har att göra med självbestämmanderätt och att alla ska 

få något att säga till om, för att självständigt kunna delta i en demokrati. Det 

centrala perspektivet blir naturvetenskapliga ämnen som allmänbildning 

(Sjøberg 2009, s. 37) 

I början av en lektion kan quizzen vara öppnare, så att frågan är mycket flexibel och 

bjuder in till interaktion samt hjälper till att skapa ett gemensamt språk i klassen. 

Studien av Larsson (1986) visar att quizzar har hjälpt eleverna att fokusera under 

lektionen och vara delaktiga under hela lektion. Viss forskning visar även att elever 

som vet att quizzar används i undervisningen förberedde sig med att läsa om ämnet i 

förväg. Larsson (a.a., s. 10) menar att syftet med skriftliga kunskapsprov kan ha 

fokus på individen eller kollektivet (klassen). Även provets tidpunkt är av betydelse; 

prov före undervisningen, som en startpunkt, eller under lektionen hjälpte eleven att 

göra en individuell diagnos, samt gav läraren kontroll av undervisningens kvalitet. 

Quizzar i slutet av en lektion kan däremot användas för betygssättning och kontroll 

av undervisningens effektivitet och kvalitet. När frågeställning ges i början av 

lektionen där läraren sätta en startpunkt (entrébiljett) eller kolla hur mycket eleverna 

visste om ämnet i förväg (Larsson 1986). Undervisning ska vara direkt, med tydliga 

mål för eleverna, under kontroll att elever förstått genom att summera och repetera 

(Hansson 2011). 

 

Ett sätt att modernisera undervisningen, på det sätt som beskrivs av Jacoby m. fl. 

(2014) när det gäller studenter i biologi på universitetsnivå, kan vara att använda 

online (digitala) formativa prov som studenterna förväntas slutföra utanför skolan. 

En liknande metod används i vissa e-böcker i t.ex. Kemi 1 på gymnasienivå. Enligt 

elever och lärare som använt en sådan bok är det ett bra hjälpmedel för elevernas 

kunskapsmätning. Ett engelskspråkigt exempel är e-boken “Introduction to 

Biochemical methods”, där de involverar eleven i “quiz” (Hill 2016). Fler studier 

om digitalisering där eleverna i biokemi rapporterade att frekventa formativa 

bedömningar med hjälp av online-”quiz” var till hjälp i deras lärande. Online-

inlärningskomponenter bygger självreglerande inlärningsförmåga hos eleverna, 

samtidigt som de bidrar till att öka elevernas delaktighet och förberedelse (Russell 

et.al. 2016; Marcell 2008). 

 

I Turkiet analyserades elevernas prestationer genom Kahoot-quizzar. Det visade sig 

att eleverna kände sig positiva till sina erfarenheter. Resultaten av Iwamoto tyder 

också på att Kahoot-quizzar kan skapa en rolig och engagerande miljö vilket stöder 

förbättrad akademisk prestation (Iwamoto et.al. 2017). 

 

2.4 Quizzar i Norden 
 

I Norden används ofta den Sokratiska metoden som grund för en dialog, där läraren 

ställer en fråga till eleverna för att utveckla deras kunskap genom att läraren 

“tvingar eleven att granska sina egna antaganden, ideer och slutsatser” (Lundgren 

et.al. 2017, s 40).  
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Redan tidigt började man i Finland att använda quizzar som läxförhör: 

I Finland känner en äldre generation väl till en variant stadietänkandet enligt 

vilken lektionen indelades i läxförhör i tio till 15 minuter, presentation av nytt 

stoff i 20 till 25 minuter, därefter övning av det inlärda och som avslutning 

tilldelades eleverna hemuppgifter eller hemläxor (Hansén & Forsman 2017, s 

35). 

I Norge har man prövat användningen av ett online student response system (SRS) i 

en preparandkurs för ingenjörsstudier (Arnesen et.al. 2017). Studenterna svarar på 

frågor med hjälp av handhållna mobila enheter, som Smartphones, PADs, iPod, etc. 

Denna typ av quiz har utformats för att hjälpa läraren att bryta upp monotonin i en 

föreläsning, aktivera studenterna till delaktighet i lektionen, samt öka interaktionen 

mellan lärare och studenter. Det är dessutom ett effektivt sätt är att ge direkt 

återkoppling om lärande resultatet till lärare och studenter (a.a.).  

 

För att eleverna ska kunna möta den snabba kunskapsutvecklingen i det omgivande 

samhället försöker man i Sverige anpassa undervisningen så att eleverna kan möta 

digitaliseringen, globaliseringen och kunskapsexplosionen (Lundgren et al. 2017). 

Eleverna lär sig tidigt basfärdigheter, som att läsa, skriva och navigera på internet 

och veta hur man använder olika sökmotorer. Ett konkret exempel är Kahoot, vilket 

är en gratis, spelbaserad lärplattform, där eleverna kan spela, lära sig, ha kul och få 

direkt resultat på t.ex. quizzar. Kahoot används för närvarande under lektioner från 

förskoleklass till gymnasiet i flera svenska skolor (Kahoot 2018). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att samla elevers och lärares åsikter kring användning av 

dagliga multimodala kort-svars-quiz på gymnasiet, särskilt inom biologi, kemi och 

bioteknik. Med multimodala quizzar, som kan vara muntliga eller skriftliga m.m, 

kan läraren lära känna fler sidor hos de individuella eleverna. Dessutom blir det 

lättare för läraren att bedöma elevernas prestationer året runt och följa elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

Vilka åsikter har lärare och elever om användning av kort-svars-quizzar med 

multimodala svarssätt som diagnostiskt hjälpmedel i undervisningen?  

 

  



 

10(37) 

 

4 METOD 

 

4.1 Förstudie 
 

Quiz som ett kort-svars-prov, som används för att bedöma eleven på ett rättvist sätt 

året runt, skiljer sig från de formella prov som ges en gång per år. Genom de 

multimodala, diagnostiska kort-svars-quizzarna får eleven hjälp att uttrycka sig på 

olika sätt respektive att skaffa sig information genom olika metoder. Eleven kan t. 

ex. ge sitt svar skriftligt, i en teckning, delta i en muntlig diskussion, bygga en 

fysisk modell, skriva en kemisk formel eller delta som en aktör i ett rollspel. 

Härigenom kan den språkliga utformningen av uppgiften ta en sekundär roll, så att 

svårigheter att uttrycka sig språkligt inte hindrar elevernas förmåga att uttrycka sig. 

I det aktuella fallet används quizzar som ett hjälpmedel för att bedöma eleven på 

personlig nivå och den följer elevens individuella kunskapsutveckling året runt. 

Innehållet i frågorna baseras på skolverkets centrala innehåll som ska täckas i 

kursen, och är främst av empirisk natur. Detta hjälpmedel som rör lärande 

uppmuntrar eleverna att ta ansvar för sin egen inlärningserfarenhet. 

 

I en förstudie till detta arbete har jag använt min egen observation av elevernas quiz-

resultat. Utgående från dessa resultat har jag arbetat med att förbättra 

undervisningsmetoder, lektionsplanering, planering av quizzar (inklusive tidpunkt 

och modalitet hos frågor och svar). Målsättningen var att anpassa undervisningen till 

elevernas behov, beroende på deras quiz-resultat. 

 

I denna studie har jag genom enkäter samlat synpunkter från de elever som själva 

mött quizzar i undervisningen samt lärarens åsikter om quiz-användning i olika 

ämnen på gymnasiet.  

 

4.1.1 Metodval: Varför quiz? 

 

Med multimodalt kort-svars-quizzar kan läraren lära känna fler sidor hos de 

individuella eleverna. Dessutom blir det lättare för läraren att bedöma elevernas 

prestationer året runt och följa elevernas kunskapsutveckling. Att bedöma eleverna 

utgående från ett fåtal prov kan leda till missbedömning av deras arbete. Flera 

bedömningstillfällen som formativ bedömning och olika bedömningssätt bör 

förbättra den summativa bedömningen, där eleverna går genom mycket: “Forskning 

visar att många provtillfällen är bra för lärandet” (Karolinska institutet, a. 2011). 

När lektionen är så lång som 80 minuter krävs olika moment som fångar upp 

eleverna. De quizzar som låg till grund för denna studie kan få deras fokus tillbaka 

till lektionen.  

 

Quizzar kan även ha en urvals-, motivations-, disciplin-, kontroll-, informations- 

eller lärandefunktion. Det kan t.ex. handla om att motivera eleverna att arbeta mot 

ett högre betyg, eller informera eleverna om deras aktuella nivå. Elever har generellt 
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sett kortsiktiga mål, medan lärande ur lärarens perspektiv är ett mål för framtiden 

och kunskaper kan användas dagligen eller till utbildning/arbete. 

Diagnostiska test används företrädesvis inom skolan för att visa i vilken 

omfattning eleverna har förstått den meddelade undervisningen och på vilka 

punkter brister finns (Wedman 1988, s.14) 

 

4.1.2 Urval 

 

Tidigare studier har fokuserat på hur studenter på universitetsnivå upplevt nyttan av 

quizzar i kemi- och biologiundervisning (Agustian & Seery 2017; Walding et. al. 

1994). Därför finns det ett intresse i att undersöka ifall denna metod fungerar även 

på gymnasienivå. De gymnasieelever som deltog i studien tillhörde samma program 

på en enda skola och resultatet är därför inte representativ för samtliga program i 

den svenska gymnasieskolan. Vidare kommer de deltagande lärarna från en enda 

skola med 104 lärare. Urvalet av lärare täcker flera teoretiska ämnen, men då endast 

36 lärare svarade på enkäten är denna studie inte representativ för alla lärares 

åsikter.  

 

4.1.3 Elever 

 

De klasser som testade diagnostiska multimodala kort-svars-quizzar tillhör en 

gymnasieskola i en mellanstor stad i södra Sverige. Eleverna (totalt 99 stycken) gick 

på Naturvetenskapsprogrammet och deltog i fyra olika ämnen: Biologi 1, Biologi 2, 

Bioteknik och Kemi 2. 

 

4.1.3.1 Eleverna i Biologi 1 

 

Klassen bestod av 32 elever, 17 pojkar och 15 flickor. Utav dessa elever hade 13 

svenska som andraspråk. Motivet bakom undervisningen samt valet att använda 

quizzar i denna klass var att hitta ett multimodalt läromedel för att anpassa 

undervisningen för alla elever, speciellt då klassen innehöll elever med mycket 

varierande bakgrund. Eleverna var nyfikna, men många kände inte till många 

begrepp om ekosystemet, särskilt komponenter i det svenska ekosystemet.  

 

4.1.3.2 Eleverna i Biologi 2 

 

Klassen bestod av 29 elever, 11 pojkar och 18 flickor. Utav dessa elever hade 5 

svenska som andraspråk. De elever som deltog i kursen Biologi 2, de var 

motiverade och positivt inställda till undervisningen då de valt ämnet själva.  
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4.1.3.3 Eleverna i Bioteknik 

 

Klassen bestod av 17 elever, 5 pojkar och 12 flickor. Utav dessa elever hade 2 

svenska som andraspråk. De elever som deltog i kursen var studiebegåvade, och 

intresserade av bioteknik. Dessutom var eleverna motiverade och positivt inställda 

till undervisningen eftersom de valt ämnet själva. 

 

4.1.3.4 Eleverna i Kemi 2 

 

Klassen bestod av 21 elever, 10 pojkar och 11 flickor. Utav dessa elever hade 4 

svenska som andraspråk. De elever som deltog i kursen var intresserade av kemi, 

motiverade och positivt inställda till undervisningen.  

 

4.1.4 Undervisningssätt, lärandemål och lektionsplanering för quizzar 

 

MS Powerpoint är ett bra sätt att presentera ämnesinnehållet och quizzar för klassen, 

då läraren även kan dela informationen med eleverna via lärplattformen “Google 

Classroom”. Elever med specialbehov kan få tillgång till ämnesinnehållet för 

lektionen i digital form och kan anpassa materialet hemma utgående från egna 

behov. Samtidigt sparar det tid och lärare kan ha större fokus på eleverna, när 

läraren inte hela tiden måste vända ryggen mot eleverna för att skriva på tavlan. 

Eleverna kan fokusera på stoffet, istället för att fokusera på att kopiera det läraren 

skriver. Digitaliserade läromedel gör det lättare att individualisera undervisningen, 

där det blir "en skola för alla" (Lundgren et.al. 2017, s. 216). Dessutom möjliggör 

digitala verktyg att man kan visa modeller eller material som är kopplat till 

begreppen (Sjøberg 2009, s. 61), visa bilder (a.a., s. 58), spela upp musik eller 

filmer. Genom att kombinera detta med att rita på tavlan och be eleverna om 

synpunkter kan man åstadkomma en undervisningsmiljö som underlättar för att 

eleverna att förstå teorier eller begrepp (a.a., s. 57). 

 

Å andra sidan är vissa lärare och elever skeptiska mot digitaliseringen och föredrar 

den äldre typen av undervisning. Vilken typ av undervisning man föredrar, det 

traditionella sättet där man skriver på tavlan eller vill använda andra 

kommunikationsmetoder, är i vissa avseenden en smaksak. Ibland kan 

internetuppkopplingen vara dålig när man vill visa ett filmklipp. Användning av 

powerpointpresentationer kan innebära tekniska problem, elevdistraktioner, 

omkostnader, tidsbrist och en minskad bekvämlighet. Själva utrustningen för att visa 

powerpoint-presentationer finns nuförtiden i princip i varje klass, så om läraren vill 

och orkar finns det möjlighet att överkomma dessa problem. Själv brukar jag ladda 

ned alla data i form av en backup ifall nätverket skulle ligga nere. Personligen 

brukar jag planera och förbereda lektioner direkt utgående från data; jag tycker att 

det lättare och fungerar smidigt, men om det behövs skriver jag ut lektionsinnehållet 

på papper. Jag brukar alltid plan B ifall tekniken inte fungerar. Om quizzen som ska 

göras baseras på digital överföring har jag ett alternativ där eleverna kan skriva 

svaren på papper eller svara muntligt. Det är vad jag gillar med multimodalt lärande: 
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flexibilitet för både elev och lärare. Dessa fördelar med digitalisering var något som 

jag själv upptäckt när jag deltagit i distansutbildning.  

 

Multimodalt lärande ligger till grund för denna här studie. Det innebär att läraren 

sätter eleven i centrum och försöker fånga elevens intresse för att uppnå god 

förståelse. Den är blandning av dialog, visualisering och användande av rekvisita. 

Syftet med denna metod är att låta eleverna använda sina fem sinnen under 

lektionen, som i Maria Montessori:s metod (Briggs 2014). Andra sätt att uttrycka 

detta är “Learning by doing” enligt Dewey:s pragmatism, eller Vygotskij:s 

“Proximal zone development” (a.a.), eller att man antar ett sociokulturellt perspektiv 

med ett mångkulturellt fokus i undervisningen. Man kan gärna använda vardagen 

som en modell som man kopplar till innehållet i lektionen för att hjälpa eleverna att 

förstå en vetenskaplig modell (konstruktivismen). Låt eleverna analysera, kritisera, 

samtala, diskutera och beskriva genom att kommunicera och samtidigt motivera 

dem på olika sätt (Karolinska, b. 2011) .  

 

En god utbildning ska innehålla de tre former av kunskap; episteme (att veta genom 

lektionsundervisning, datainsamling), techne (att kunna genom laborativt arbete) 

och fronesis (skapa förståelse genom öppen debatt i klassen, eller genom individuell 

argumentation i text). Dessa komponenter låg till grund för quizzarnas utformning, 

samtidigt som de utgjorde en förberedelse inför prov (Gustavsson 2002, s.13). 

 

Exempel på målsättningar med quizzarna var att: 

➢ i bioteknik få eleverna argumentera om en etisk frågeställning.  

➢ i kemi att våga experimentera med större säkerhet (för att undvika kemiska 

hälsorisker). 

➢ i biologi få eleverna att kunna vissa basbegrepp, så eleverna kan uppbyggnaden 

av sina kroppar och hur de fungerar.  

 

4.1.5 Hur ofta? 

 

Quizzarna genomfördes vid lektioner som var 80 min långa och gavs två gånger per 

vecka i respektive ämne. Eleverna fick vid varje lektion svara på någon quiz, men 

quizzarna besvarades på olika sätt och vid olika tidpunkter av lektionen. Varje quiz 

tog max. 5 minuter att genomföra. 

 

Tanken med quizzar är att de ska förekomma i varje lektion som barometer som kan 

bedöma lektionens kvalitet och elevernas kunskapsinhämtande året runt. Orsaken att 

quizzar ska genomföras dagligen är att eleverna ska kunna vänja sig vid situationen 

och förhoppningsvis bli av med stress och rädsla inför quizzen. Samtidigt innebär en 

daglig användning av quizzar att de fungerar som ett hjälpmedel för eleven i att 

bedöma sin prestation och kanske även utnyttjas för betygsättning (läraren kan t. ex. 

plocka fram de bästa resultaten under året för en summativ betygsättning). 

 

De ”kort-svars-quizzar” som används i denna förstudie omfattade dagligen en 

muntlig eller skriftlig fråga i början, mitten eller slutet av en lektion. Vissa kallar 
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den som används i början av lektion en ”entrébiljett” som kommer i form av 

formativ uppgift för varje ämne eller vecka. I mitten av lektionen fungerar frågan 

som diagnostik av elevernas fokus under lektionen. I slutet utgör frågan en 

”utgångsbiljett” för att bekräfta om dagens information har satt sig hos eleven.  

 

Frågan kan besvaras individuellt (i vissa fall, t. ex. då frågan hade innehåll som var 

etiskt problematiskt, anonymt) (Berne 2015), i par, grupper eller utgående från de 

fyra hörnen i rummet. Det betyder fler chanser för respektive elev att under året 

samla bedömningar utan att stressa för det. I båda VFU-perioderna genomförde jag 

quizzar under varje lektion. Jag fick positiv feedback från eleverna själva och 

klasslärare tyckte att det hjälpte eleverna att fokusera mer under lektionen.  

 

4.1.6 Multimodalt diagnostisk kort-svars-quiz 

 

Didaktik som multimodal design som Jewitt beskriver, innebär att en lärare 

använder flera teckensystem till en dynamisk kommunikation, via skrift, tal, 

teckningar, bilder, blickriktning, kroppsspråk, musik, ljud, rollspel m.m för att 

“orkestrera innehållsliga aspekter och sociala relationer, vilka alla får betydelse för 

elevers möjligheter till meningsskapande och lärande” (Rostvall & Selander 2008, 

s. 242).  

 

Tanken med quiz att den förekomma i varje lektion, som barometer av:  

➢ Lektionens kvalitet. 

➢ Elevkunskap. 

➢ Elevfokus under lektionen. 

➢ Eleven inhämtande av information (kunskapsutveckling).  

 

Quiz-frågorna i denna studie var i form av Powerpoint-bilder, som är lätta att starta 

vid en tidpunkt som är gemensam för alla. Fördelarna med den gemensamma 

startpunkten är att jag får kontroll över lektionsstrukturen och att alla elever får lika 

lång tid på sig att besvara frågan. Eleverna hade tillgång till varsitt halvt A4-papper, 

vilket räcker väl för ett kort-svars-quiz. 

 

Karaktären hos svaren på quiz-frågorna varierade med uppgiftens innehåll och var 

t.ex.: 

➢ Muntligt svar. 

➢ Korta skrivna svar. 

➢ Tecknade svar. 

➢ Rollspel. 

➢ Digitalt (t.ex. i Kahoot). 

➢ Sammanbyggda molekylmodeller (i kemi och bioteknik). 

➢ Pussla ihop en sekvenseringsmall (i bioteknik). 

➢ Att komma fram till en hypotes innan en laboration, för att efter laborationen 

avgöra om resultaten kunde bekräfta eller motbevisa hypotesen. 
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➢ Visualisera fråga och svar. Att ta med sig föremål (rekvisita) som eleverna 

får koppla till ett kretslopp (t.ex. eleverna får ange var gödsel hör hemma i 

kvävets kretslopp). 

 

4.1.7 Bedömning av quizzar 

 

Vad som bedöms i en quiz är exempelvis begreppsförståelse hos eleven, vad eleven 

har gått igenom, nivån av förståelse för ämnet utgående från språk och 

kunskapsinnehållet. 

 

Formativ bedömning: används i ett lärande syfte, för att förklara elevens 

kunskapsutveckling och för att ge återkoppling om brister och hur man ska nå 

målen. Den formativa bedömningen är framåtriktad och den kan repeteras för att 

underlätta att man kommer ihåg tidigare bedömningar.  

 

Summativ bedömning: en sammanfattande bedömning som fokuserar på hur det har 

gått. Sådan bedömning används för att räkna poäng för att möta Högskole- eller 

andra utbildningskrav (Nordgren 017). 

 

Quizzar som verktyg för att bedöma eleverna på olika sätt och ur olika perspektiv 

året runt är bra ur rättvisesynpunkt. Vid bedömning av quiz eller prov fick jag 

bedöma kunskapsstoffet först, och kunde ta hänsyn till skillnader mellan eleverna 

med avseende på hur de skriver eller svarar. Jag tänkte mest som en speciallärare. 

Exempelvis hade en elev i klassen dyslexidiagnos, då kunde jag fokusera på att 

bedöma kunskapsinnehållet först i hens quiz eller prov. Dessutom fick hen mer tid 

vid quiz eller prov som ett form av individualisering. 

 

Vid en formativ bedömning sätter man fokus på att analysera och utveckla elevens 

styrkor samt försöker lyfta upp dem, d.v.s. stärka elevens lärande. Det är ett verktyg 

för att bedöma elevens kunskap, relativt kursens läroplan, för att hjälpa eleven att 

utvecklas. Vid formativ bedömning sätter man fokus på att analysera och utveckla 

elevens styrkor samt försöker lyfta dem. Quizzar är ett verktyg för att bedöma 

elevens kunskap relativt kursens läroplan och för att hjälpa eleven att utvecklas, där 

de fyra F:en (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) bedöms på olika nivå 

(Skolverket, c. 2018). Fri observation samt utprövning genom quiz har gett mig som 

lärare en möjlighet att dokumentera kunskapsutvecklingen hos varje elev på 

individnivå under de 10 veckorna. 

 

4.2 Genomförande 
 

Denna studie är icke-slumpmässig eftersom samtliga elever tidigare genomgått ett 

experiment där quizzar använts som en del i undervisningen. I slutet av perioden 

fick eleverna svara på en enkät. Alla lärare på den aktuella gymnasieskolan erbjöds 

lämna sina åsikter genom en enkät under ett personalmöte. Då lärare inom olika 

ämnen kan ha olika syn på användbarheten av quizzar i gymnasieskolan, valde jag 



 

16(37) 

 

att inkludera lärare i alla ämnen för att ta reda på om quizzar anses vara mer 

effektivt i vissa ämnen. 

 

4.2.1 Reliabilitet och validitet 

  

Frågorna och formuläret avsåg att täcka målet för studien. För att uppnå 

trovärdighet för en kvalitativ metod inkluderades flera öppna frågor i enkäten. 

Metoden har beskrivits tydligt, med förstudie som utfördes på de 99 eleverna. 

Därefter fick samma elever enkät för datainsamling för att nå hög validitet. 

Resultaten redovisas i form av procent efter bearbetning med Excel (Befring 1994). 

 

Både lärar- och elevenkäterna var anonyma och utdelades i fysisk form 

(papperskopior). Den var anonym för att göra det möjligt att få ärliga åsikter (Kylén 

2004, s.55-56; Trost & Hultåker 2016), vilket inverkar positivt på reliabiliteten i 

studien. Samtidigt har aspekter som berör etiska överväganden täckts in: rektorn har 

blivit informerad om förstudien och datainsamlingsmetoden, dvs. enkät 

(Vetenskapsrådet 2018). För mer information, läs vidare under “Metodkritik”. 

 

4.2.2 Enkät på papper och bearbetning av data 

 

Enkätens struktur bygger på beskrivningen under “Frågor på papper” i Kyléns bok 

om ”Att få svar intervju, enkät, observation”. Både lärar- och elevenkäterna var 

anonyma och utdelades i fysisk form (papperskopior).  

 

I slutet av perioden eleverna fick svara på enkät. Alla elever som prövat quizzar och 

som var på plats vid tillfället då enkäten utdelades fick möjligheten att svara på 

enkäten. Alla lärare inom olika ämnen i den aktuella gymnasieskolan fick framföra 

sina åsikter genom en enkät under personalmöte. 

 

Enkäterna var standardiserad och frågornas struktur var anpassad relativt målet för 

denna studien för både elever och lärare (Kylén 2004, s.55-56; Trost & Hultåker 

2016). Elevenkäten användes för att mäta hur eleverna upplevde nyttan av quiz 

samtidigt med att mäta hur många som upplevde stress och hur många som vill 

använda quiz-resultat i summativ bedömning. Enkäterna med frågor till elever och 

lärare finns i Bilaga 1 och 2. Enkäterna hade flervalsfrågor samt öppna frågor.  

 

Både elever och lärare var en blandning av båda kön samt olika bakgrund. 

Enkätsvaren bearbetades genom att svaren infördes i en excel-fil i tabellform. 

Procentuella svar erhölls sedan från denna excel-fil (Befring 1994). 
 

4.3 Metodkritik 
 

Den första frågan i elevenkäten kunde ha formulerats tydligare då flera elever inte 

förstod innebörden i begreppet “studieteknik”. Flera av dem som svarade nej på 
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första frågan bekräftade i senare frågesvar att quizzarna hjälpt dem i 

kunskapsdiagnostik eller att quizzarna visat vad de behöver läsa mer om i ett visst 

område. 

 

I lärarenkäten borde man givit ett skriftlig förtydligande om skillnaderna mellan 

diagnostiska, multimodala kort-svars-quiz och flervals-quiz. Det finns en risk att 

lärarna förutsätte att en quiz måste vara en flervals-quiz och det är inte avsikten med 

denna studie. Många lärare använder redan Kahoot med flervalsfrågor, men här 

finns det risk för att elevernas svar är gissningar, chansningar eller grundar sig på 

fusk. 

 

Båda enkäterna kunde innehållit flera alternativ som visar på nackdelar med quizzar. 

Till viss del fungerar frågorna med öppna svar som en motvikt till detta; de som har 

invändningar mot quiz kan redogöra för dem, med det verkar att denna metod inte 

fungerade fullt ut. 

 

En begränsning med att använda en enkät i pappersform är att man måste garantera 

att alla deltagare i studien är på plats när man delar enkäten. För att kunna samla 

mer data kan enkäterna gärna distribueras i digital form. Då kan man även få in svar 

från dem som varit frånvarande t.ex. på grund av sjukdom. Risken är dock att inte 

alla som får en digital enkät svarar på den. Jag valde från början att använda en 

pappersenkät, eftersom jag ansåg att man kan fylla i den efter hand och då jag visste 

att jag ganska lätt kunde dela ut enkäten till elever och lärare. 
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5 RESULTAT 

 

Utav de 99 elever som erbjöds svara på elevenkäten erhölls svar från 86 (87 %). I 

redovisningen nedan framgår dels antalet svar, dels den procentuella fördelningen 

för respektive fråga. 

Utav de 104 lärare som erbjöds besvara lärarenkäten erhölls svar från 36 (35 %) 

lärare. I redovisningen nedan framgår dels antalet svar, dels den procentuella 

fördelningen för respektive fråga. Alla resultat redovisas i form av en tabell för varje 

fråga. 

 

5.1 Elevenkät 
 

Enkäten innehöll sex frågor om quizzarna har förbättrat elevens studieteknik, på 

vilken sätt quizzarna hjälpt eleven, om eleven upplevt stress under quizzarna och 

om eleven vill ha quiz-resultat i den summativa bedömningen. 

 

5.1.1 Har quizzarna hjälpt dig att förbättra din studieteknik? 

 

På den första elevfrågan kring studieteknik, ansåg majoriteten att quizzar hjälpt dem 

att förbättra sin studieteknik; se Tabell 1. En ganska stor andel (13 %) svarade “Vet 

inte” på denna fråga. 

 

Tabell 1. Elevsvar för fråga 1. 

Svar Ja Delvis Nej Vet inte 

Procent (elevantal) 21 % (18) 46 % (40) 20 % (17) 13 % (11) 

 

5.1.2 Vad tycker du är bäst med att använda quizar?  

 

På den andra elevfrågan kring vad eleverna tyckte var bäst med att använda quizar, 

ansåg majoriteten att quizzar hjälpt dem att minnas viktiga fakta från lektionen (se 

Tabell 2. med flervalssvar, samt egen åsikt som öppet svar i sista val). En ganska 

stor andel (33 %) valde “Quizzarna gör mig mindre stressad än vanliga prov” på 

denna fråga. Eleverna fick välja hur många svarsalternativ som helst. 
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Tabell 2. Elevsvar för fråga 2. 

Svar Procent (elevantal) 

Quizzarna har hjälpt elev att lära sig nya saker 28 % (24) 

Quizzarna har hjälpt elev minnas viktiga fakta från lektionen 74 % (64) 

Quizzarna har hjälpt elev att inse vad elev behöver läsa mer om 65 % (56) 

Quizzarna har hjälpt elev att testa sin kunskap 69 % (59) 

Quizzarna har hjälpt elev att koncentrera sig 24 % ( 21) 

Quizzarna har innehållit exempel som hjälpt elev att tänka på ett 

nytt sätt (“think outside the box”) 

21 % (18) 

Quizzarna har gett elev ett bättre självförtroende 4 % (3) 

Quizzarna har hjälpt elev att förbereda sig inför prov 16 % (14) 

Quizzarna är roliga att göra eftersom de påminner om en tävling 23 % (20) 

Quizzarna gör elev mindre stressad än vanliga prov  33 % (28) 

Elev tycker inte att quizzarna är bra på något sätt 4 % (3) 

Vet inte 1 % (1) 

Annat, nämligen: 6 % (5) 

 

Fem elever utav de 86 har lämnat kommentar: 

1. Inte lagt märket till. 

2. Quizzar var grymma. 

3. Omväxling till vanlig lektion. 

4. Hjälper till att fokusera på lektionen då man vet att kunskapen kommer testas 

direkt. 

5. Jättebra med quiz! Det gör så att man lyssnar och fokusera på lektionen 

eftersom man vill få goda resultat på quiz. 

 

5.1.3 Har quizzar uppmuntrat dig till att söka information innan 

lektionerna? 

 

På den tredje elevfrågan om ifall quizzarna uppmuntrat eleven till att söka 

information innan lektionerna, ansåg majoriteten att de aldrig/nästan aldrig sökte 

information innan lektionerna; se Tabell 3. En ganska stor andel (33 %) svarade 

dock “Ibland” på denna fråga. 

 

Tabell 3. Elevsvar för fråga 3. 

Svar Ja, alltid Oftast Ibland Nästan aldrig Aldrig 

Procent (elevantal) 2 % (2) 6 % (5) 33 % (28) 23 % (20) 36 % (31) 

 

5.1.4 Känner du dig pressad eller stressad under en quiz? 

 

På den fjärde elevfrågan kring studieteknik, ansåg majoriteten att de känner nästan 

aldrig/aldrig pressad eller stressad under en quiz; se Tabell 4. En ganska stor andel 

(31 %) svarade “Ibland (vid muntligt svar)” på denna fråga. 
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Tabell 4. Elevsvar för fråga 4. 

Svar Ja, 

alltid 

Oftast Ibland (vid 

muntligt svar) 

Nästan 

aldrig 

Aldrig 

Procent (elevantal) 1 % (1) 9 % (8) 31 % (27) 28 % (24) 30 % (26) 

 

5.1.5 Skulle du vilja att dina 10 bästa quiz-resultat under hela året ska 

räknas in i ditt slutbetyg? 

 

På den femte elevfrågan kring summativ bedömning, om eleven skulle vilja sina 10 

bästa quiz-resultat under hela året ska räknas in i sitt slutbetyg, ansåg majoriteten att 

de inte vill att quiz-resultaten ska ingå i den summativ bedömningen; se Tabell 5. 

En ganska stor andel (12 %) svarade “Vet inte” på denna fråga. Däremot (27 %) vill 

har det delvis, medan de (8 %) som vill har det i summativ bedömning förslog att 

det ska inräknas endast 5 bästa resultat under året. 

 
Tabell 5. Elevsvar för fråga 5. 

Svar Ja Delvis Nej Vet inte 

Procent (elevantal) 8 % (7)* 27 % (23) 54 % (46) 12 % (10) 

*Gärna de 5 bästa resultat under året. 
 

5.1.6 Här kan du ställa frågor om quizzar eller lämna övriga kommentarer. 

 

Fjorton utav 86 elever har lämnat kommentar: 

1. Kul. 

2. Mycket bra. 

3. Bra quizzar. 

4. Bra koncept. 

5. Fortsätt med quizzar! 

6. Tyckte om quizzarna övrigt. 

7. Bra med quiz, nytt sätt att lära sig. 

8. Bra sätt att göra lektionen roligare. 

9. Quiz är bra på ett sånt sätt att man får tänka till. 

10. Engagemang under lektion borde tas hänsyn till av läraren. 

11. Jättebra att testa sig, annars åker information ut lika snabbt som den kommit in. 

12. Bra att du poängterar att quiz är till för att hjälpa dig/oss och inte betygsätts på  

       något sätt. 

13. Jag tyckte att det var omväxlande med quizzar eftersom det är bättre än vanlig 

       teoriprov avläsning. 

14. Bra för att de inte blir betygsatta. Det minskar stressen och gör så att man inte gissa 

men våga skriva något. 
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5.2 Lärarenkät 
 

36 utav 104 lärare svarade på enkäten (34,6%). Lärarenkäten besvarades av olika 

ämneslärare (naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och 

ekonomiska ämnen). Många lärare undervisar i flera ämnen: 

● Naturvetenskapliga ämnen (NA): Biologi, Bioteknik, Naturkunskap, Kemi, 

Fysik, Matematik, Astronomi. 

● Samhällsvetenskapliga ämnen (SA): Samhällskunskap, Religion, Geografi, 

Historia, Filosofi, Sociologi, Psykologi. 

● Humanistiska ämnen (HU): Kulturhistoria, Svenska, Svenska som 

andraspråk, Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Latin, Japanska, 

Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Arabiska. 

● Estetiska ämnen (ES): Konst och kultur, Bild, Dans, Musik, Teater, 

Textil/Design. 

● Ekonomiämnen (EK): Juridik, Företagsekonomi. 

● Övrigt: i denna studie kommer ES, EK, Idrott, Kommunikation, Ledarskap 

och organisation m.m tillhör samma grupp. 

 

5.2.1 Tycker du att quizzar är användbara i din vardagliga undervisning?  

 

På den första lärarfrågan kring användning av quizar i vardagsundervisningen, 

ansåg majoriteten att de är användbara, där 58 % svarade “Ja” och 36 % “delvis”; se 

Tabell 6. En ganska liten andel (6 %) svarade “Nej” på denna fråga. 

 

Tabell 6. Lärarnas enkätsvar för fråga 1. 

Läraren Svar  Ja Delvis Nej Procent  

(lärare antal) 

NA 5 3  22 % (8)  

SA/HU 6 3  25 % (9) 

Övrigt 10 7 2 53 % (19) 

Procent (lärare antal) 58 % (21) 36 % (13) 6 % (2) 100 %(36) 

 

Elva lärare utav 36 har lämnat kommentar: 

1. Använder ofta Kahoot. 

2. Repetera grammatiska moment. 

3. Tiden finns inte just nu att skapa quizar. 

4. Använder mig endast sporadiskt av quiz. 

5. Ger variation, kul inslag, tydliggör kunskap. 

6. Jag har inte testat, men det verkar användbart. 

7. Det beror på vilka och hur dessa quizzar är utformade. 

8. Bra återkoppling vad eleven förstått av undervisningen. 

9. Som ett enhet kunskapstest och ett moment som bidrar till ökad variation. 

10. Funkar både för att kontrollera förkunskaper samt se om de förstått ett ämne. 

11. Bra att repetera. Eleverna tycker oftast att det är kul. Man kan undervisa genom  

         quizen. 
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5.2.2 Vilka faktorer anser du utgör viktiga fördelar med quizzar? 

 

På den andra lärarfrågan kring fördelar med quizzar, fick lärarna välja hur många 

svarsalternativ som helst. Majoriteten (75%) av lärarna valde “Quizzar utgör ett 

diagnostiskt hjälpmedel, t. ex. innan ett nytt avsnitt introduceras” för öppna svar två 

lärare kommenterat om de har nackdelar för quiz; se Tabell 7.  

 

Tabell 7. Lärarnas enkätsvar för fråga 2. 

Svar 

NA SA

/H

U 

Övrigt Procent  

(lärare antal) 

Quizzar fungerar som ett stöd för elevens 

kunskapsutveckling  

3 5 9 47 % (17) 

Quizzar hjälper eleven att minnas viktiga fakta  2 4 8 39 % (14) 

Quizzar utgör ett diagnostiskt hjälpmedel, t. ex. 

innan ett nytt avsnitt introduceras  

7 6 14 75 % (27) 

Quizzar utgör en bra måttstock på elevernas 

kunskapsnivå  

4 4 5 36 % (13) 

Quizzar hjälper eleverna att koncentrera sig  4 2 6 33 % (12) 

Quizzar ger ett perspektiv som kompletterar den 

övriga undervisningen   

6 4 2 33 % (12) 

Quizzar bidrar till att eleven får ökat 

självförtroende  

 4 4 29 % (8) 

Quizzar hjälper eleverna att förbereda sig inför 

prov  

4 4 8 44 % (16) 

Eleverna tycker att quizzar är roliga att göra  6 9 11 72 % (26) 

Eleverna tycker att quizzar är mindre stressande 

än vanliga prov  

3 1* 8 33 % (12) 

Annat, nämligen:  2  

 

Två lärare utav 36 har lämnat kommentar: 

1. *Går inte att besvara eftersom de inte går att likställa vilken information de ger 

om elevernas kunskaper. 

2. Har som sagt inte testat men troligtvis kan det ge samtliga av ovanstående 

fördelar. 

 

5.2.3 Hur ofta använder du quizzar i din vardagliga undervisning? 

 

På den tredje lärarfrågan kring hur ofta de använder quizzar i 

vardagsundervisningen, använder majoriteten (53 %) quiz några gånger per månad. 

En ganska stor andel (33 %) svarade “Mer sällan” på denna fråga; se Tabell 8.  
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Tabell 8. Lärarnas enkätsvar för fråga 3. 

Svar Några 

gånger per 

vecka 

Några 

gånger per 

månad 

Mer sällan  Aldrig Procent  

(lärare antal) 

NA 1 4 3  22 % (8)  

SA/HU   5 3 1 25 % (9) 

Övrigt 1 10 6 2 53 % (19) 

Procent 

(lärare antal) 

8 % (2) 53 % (19) 33 % (12) 8 % (3) 100 % (36) 

 

5.2.4 Anser du att det skulle vara lämpligt att elevens 10 bästa quiz-resultat 

under läsåret ska räknas in dess slutbetyg? 

 

På den fjärde lärarfrågan kring summativ bedömning, om huruvida läraren skulle 

vilja räkna in de 10 bästa quiz-resultaten under hela året i elevens slutbetyg, ansåg 

majoriteten att de inte vill ha det i summativ bedömning; se Tabell 9. Andelen lärare 

som kan tänka sig att att quizzar kan ingå i underlaget för den summativa 

bedömningen helt (14 %) eller delvis (28 %) är dock sammantaget lika stor som de 

som är negativa till detta. En ganska stor andel (17 %) svarade “Vet inte” på denna 

fråga. Nio lärare utvecklat svar med deras kommentar under Tabell 9. 

 

Tabell 9. Lärarnas enkätsvar för fråga 4. 

Svar Ja Delvis Nej Vet inte Procent  

(lärare antal) 

NA  3 4 1 22 % (8)  

SA/HU  1 1 5 2 25 % (9) 

Övrigt 4 6 6 3 53 % (19) 

Procent  

(lärare antal) 

14 % (5) 28 % (10) 42 % (15) 17 % (6) 100 % (36) 

 

Nio lärare utav 36 har lämnat kommentar: 

1. Jag har inte arbetat med quizzar så mycket. 

2. Quiz kan vara en del av bedömningsunderlaget. 

3. Tveksamt om det är att betrakta som betygsgrundande! 

4. Språkfärdigheter visas högt i kommunikativa situationer. 

5. Quiz är mätbara och har en tydlig koppling till kunskapskraven. 

6. Quiz resultat kan fås individuellt och i grupp. Ser det inte som ett prov utan 

som en aktivitet att inleda eller avsluta med. 

7. Svårt att applicera rena faktakunskaper i nuvarande kunskapskrav eller 

betygssystem. Man kan dock ha kunskaperna från quizen i beaktande. 

8. Då måste du lägga extremt mycket energi på att koppla kunskapskrav till 

quizzarna. Gör också att det blir en större press på eleverna. Fusk under quiz? 
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9. Det är svårt att räkna in quiz-resultat om de inte utformas så att de följer 

kunskapskraven, vilket är svårt i sig. Så för mig är det mer ett diagnostiskt 

arbetssätt, samt ett sätt att kolla av så att alla är med.  

 

5.2.5 Här kan du ställa frågor om quizzar eller lämna övriga kommentarer 

 

Endast två lärare lämnade kommentarer: 

1. Det är bra att variera undervisningen och också bra att regelbundet testa vad 

eleverna kan. 

2. Det går att räkna elevens bästa resultat från quiz förutsatt att resultaten går att 

koppla till kunskapskraven. Då tycker jag det kan fungera mycket bra!  
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6 DISKUSSION 

 

Pedagogik är läran om utbildning, med andra ord är det en del av 

beteendevetenskaperna, där “lärarens avsikt på ett bestämt sätt befrämja elevens 

kunskaper genom att visa och klargöra vad som är värt att kunna men också för att 

underlätta för eleven att lära sig detta” (Lundgren et.al. 1996, s 451-459), men kan 

även ses som presentationsteknik (Lundgren et.al. 2017; Hansén & Forsman 2017, s 

35). Pedagogik kan också enligt en äldre definition vara “fostran”, d.v.s uppfostran 

samt undervisning där läraren försöker utbilda eleven med tanken på den allsidiga 

utvecklingen av eleven i mentalt och moraliskt avseende (Svenska Akademiens 

Ordbok 1952).  

 

Quizzar kan var ett hjälpmedel för lärare och elever genom att skapa en progression 

i undervisningen på olika sätt, t.ex. genom att ha en: 

● Innehållslig funktion, som att introducera ett ämne, förklara nya begrepp, 

förmedla ett mål inom ämnet, eller utforska och skapa hypoteser innan ett 

laborativt moment.  

● Genomförande funktion, som att eleven kan interagera med lärare och andra 

elever under undervisningen, i form av dialog eller debatt. 

● Gestaltande funktion, när lärare vill göra eleven nyfiken, vilket kan bidrar till 

kunskapsutveckling. 

● Utvärderande funktion, för att utröna elevens kunskapsnivå. 

 

Ett meningsskapande baserat på multimodalitet utvecklas genom att 

meningsskapandet sker inom olika ramar eller medier, t.ex. samvaro, 

pappersmediet, film, bild, musik, dans, rollspel och rörelse. Inom dessa ramar kan vi 

uttrycka oss på olika sätt och använda våra olika sinnen, vilket överensstämmer med 

Montessoris metod. Vi kan samtala, höra, lyssna, läsa, skriva, titta, se, gestalta, 

smaka, känna, dofta eller göra. Man brukar tala om “ett vidgat textbegrepp” 

(Lundgren et.al. 2017), vilket innebär att en “text” kan bestå av flera slags resurser. 

 

6.1 Nackdel och fördel med multimodalt kort-svars-quiz  
 

Resultatet från elevenkäten visade att 21 % av eleverna tyckte att quizzarna hjälpte 

dem att förbättra sin studieteknik, medan 46 % ansåg att quizzarna delvis hjälpte 

dem att förbättra sin studieteknik. Totalt tyckte alltså 67 % av eleverna att quizzar 

kan fungera som ett hjälpmedel för att förbättra studietekniken. Utav lärarna ansåg 

94 % att quizzar är användbara i vardaglig undervisning. Endast två lärare tyckte att 

quizzar inte är användbara i undervisningen. Med 67 % av elever och 94 % lärare 

tycker majoriteten att ett multimodalt kort-svars-quiz fungera som ett diagnostiskt 

hjälpmedel. Utav lärarna anser 33 % att quiz kan ger ett perspektiv som 

kompletterar den övriga undervisningen.  

 

Ett andra bevis som stödjer användbarheten hos quizzar är att 74 % av eleverna 

(dock endast 39 % av lärarna) tyckte att quizzarna hjälpte dem att minnas viktiga 
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fakta från lektionen. Nästan en tredjedel av eleverna som testat quiz ansåg att 

quizzarna hjälpte dem komma ihåg fakta från lektionen vilket stödjer att quizzarna 

var ett hjälpmedel genom att de hjälpte eleverna att inse nyttan av minnas fakta, 

vilket som tidigare nämnts är en bas för förståelse. Detta resultat ligger i samklang 

med att 44 % av lärarna tyckte att quizzar hjälper eleverna att förbereda sig inför 

prov. Endast 24 % av eleverna ansåg att quizzar hjälpte dem att koncentrera sig, 

medan 33 % av lärarna höll med om detta. Resultaten bekräftar vad Anna Josephson 

säger om medicinstudenter som deltog i hennes studier “studenterna har lagt all sin 

energi på att minnas nödvändiga fakta för att klara provet. De har dock inte 

stimulerats till att lära sig använda faktakunskaperna för att förstå och förklara 

vardagliga medicinska fenomen” (Karolinska, a. 2018). 

 

Det mest intressanta resultatet från elevenkäten var att 3 av de 86 eleverna menade 

att de fick ett bättre självförtroende genom quizzarna. Endast 29 % av lärarna tyckte 

att elever kan få ett bättre självförtroende genom quizzarna. Ett faktum är att 

muntliga quizzar hjälper elever att “uttrycka sig klart och redigt och åberopa 

relevanta belägg som stöd för sina ståndpunkter” (Lindström 2014, s.19). En elev 

bekräftar detta i sin kommentar: “Engagemang under lektion borde tas hänsyn till 

av läraren.” 

 

Endast 20 % av eleverna tyckte inte att quizzarna hjälpte dem att förbättra sin 

studieteknik, samtidigt som deras övriga svar tyder på motsatsen. Vidare var 13 % 

osäkra på ifall quizzarna hjälpte dem att förbättra deras studieteknik. Denna grupp 

är inte helt emot quizzar, utan de vet inte. 

 

Quiz kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t. ex. innan ett nytt avsnitt introduceras, 

som 75 % av lärarna tyckte samtidigt som 69 % av eleverna tyckte att quizzarna 

hjälpte dem att testa sina kunskaper. Det innebär att mer än hälften av elevernas som 

testat quiz bekräftar att de tycker det är ett bra diagnostiskt hjälpmedel för att mäta 

sin kunskap. Ytterligare bevis på att quizzar kan användas som diagnostiskt 

hjälpmedel, är att 65 % av eleverna tyckte att quizzarna hjälpte dem att inse vad de 

behöver läsa mer om, vilket innebär att mer än hälften av eleverna fick återkoppling 

om vad de behövde läsa för att förbättra sin kunskap inom ämnet. Med andra ord, de 

hade insett vad som saknades, och vad som behövs för att nå målet. 

Elevkommentarer bekräfta vidare fördelarna hos quizzar med uttalande som att det 

är “Jättebra att testa sig, annars åker information ut lika snabbt som den kommit 

in”. En lärare kommenterade att quizzar “Funkar både för att kontrollera 

förkunskaper samt se om de förstått ett ämne”, vilket ytterligare understryker 

fördelen med quizzar. 

 

Intressant nog anger 41 % av eleverna att de oftast, ibland eller ofta sökte 

information innan lektionerna, vilket kan tolkas som att nyfikenhet har ökat hos 

eleverna, de blev engagerade.  

 

Utav lärarna ansåg 36 % att quizzar utgör en bra måttstock på elevernas 

kunskapsnivå. Det var intressant att 53 % lärare redan kör quizzar några gånger per 



 

27(37) 

 

månad. Vidare ansåg 72 % av lärarna att eleverna tycker att quizzar är roliga att 

göra. 

 

 

 

6.2 Stresseffekt 
 

Nationella prov kan styra undervisningen genom att man undervisar för att nå ett bra 

provresultat. Fenomenet att elevers resultat ofta stiger efter att nya former av 

externa prov introduceras har påpekats av många forskare (Jönsson 2017). Här kan 

quizzar ha en viktig funktion genom att hjälpa eleverna upptäcka sin kunskapsnivå 

utan att vara beroende av nationella prov. De kan redan från första quizzen under 

första lektionen diagnosera sig själva; var är de? vart ska de? och hur? (a.a.). 

 

“Den sjunkande skolprestationen och den utbredda skolstressen kan ses 

som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Sammanfattningsvis har 

brister i skolans funktion troligen bidragit till ökning av psykosomatiska symtom 

bland barn och unga” (Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Kanske eleverna upplever stress när alla prov ska äga rum under en begränsad tid; 

detta upplevde jag under tiden för nationella prov, då eleverna har mer än ett prov 

under samma vecka. Kanske kan man träna eleverna i att hantera stress bättre 

genom att utsätta dem för en liten stress då och då. Härigenom skulle belastning vid 

nationella prov kanske kunna minska. ”Torkel Klingbergs forskning har visat att 

arbetsminnet kan förbättras genom träning, och att det i sin tur ger positiva effekter 

på matematikprestationer” (Karolinska Institutet, a. 2018). Stress är inte 

nödvändigtvis negativ, tvärtom har man funnit att “Lite tentapress kan vara bra för 

motivationen och uppmärksamheten” (Karolinska Institutet, a. 2018). I den här 

studien ansåg 33 % av eleverna och 33 % av lärarna att quizzarna gör eleverna 

mindre stressade än vanliga prov.  

 

Utav de 86 eleverna tyckte 28 % att de nästan aldrig känner sig pressade eller 

stressade under en quiz, medan 30 % av eleverna aldrig känner sig pressad eller 

stressad under en quiz. Detta är ett gott tecken vad gäller quizzarnas användbarhet. 

Det innebär att drygt hälften av eleverna (58 %) aldrig eller nästan aldrig upplevde 

press eller stress inför en quiz. Däremot uppgav en elev av de 86 eleverna att hen 

känner sig alltid pressad eller stressad under en quiz. Bara 9 % av eleverna angav att 

de oftast känner press under en quiz, medan 31 % av eleverna känner ibland sig 

pressade eller stressade under en quiz, särskilt vid muntlig quiz. Intressant nog 

menar en språklärare i sin kommentar att “Språkfärdigheter visas högt i 

kommunikativa situationer”. Det är naturligt att en elev känner lite stress under en 

muntlig quiz; med andra ord den kan räknas som en typ av positiv stress. En positiv 

stress kan beskrivas på följande sätt: 

Forskning visar att kroppen reagerar annorlunda vid kortvarig och långvarig 

stress. Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrenalin genom 
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aktivering av det autonoma nervsystemet. Det gör oss extra vakna och alerta, 

får oss att tänka och resonera snabbare och bli kvickare i reaktionerna (Larsson 

2015). 

 

En annan fördel med quizzar kan utgöra ett bra hjälpmedel vid inlärning är att 24 % 

av eleverna tyckte att quizzarna hjälpte dem att koncentrera sig. En elev gav 

följande kommentar: “Hjälper till att fokusera på lektionen då man vet att 

kunskapen kommer testas direkt.” Denna kommentar tyder på att vetskapen om att 

det kommer en quiz hjälper eleverna att hålla sig alerta och fokuserade under 

lektion, kanske p.g.a. en liten positiv stress.  

 

En annan elev i denna studie gav kommentaren “Quizar var grymma”. Troligen är 

multimodala quizzar som att använda dialog, teater, visualisera kretslopp ...med 

mera (Kernell 2002) gjorde lektionerna grymma. En ytterligare elevkommentar var 

att quizzar utgjorde “Omväxling till vanlig lektion”. Återigen påminner detta om 

tidigare forskning, t. ex. den norska studien (Arnesen et.al. 2017) om digitala 

quizzar som utformats för att hjälpa läraren att bryta upp undervisningsmonotonin, 

samtidigt som elevernas delaktighet i lektionen aktiveras, vilket ökar interaktionen 

mellan lärare och studenter.  

 

Utav de 86 eleverna tyckte endast 23 % att quizzarna var roliga att göra eftersom de 

påminner om en tävling. Däremot ansåg 72 % av lärarna att eleverna tycker att 

quizzar är roliga att göra. Denna skillnad kan bero på att elev- respektive 

lärarfrågorna var något olika formulerade. 

 

Vidare ansåg 21 % av eleverna att quizzarna hjälpte dem att vara kreativa och tänka 

på ett nytt sätt, “to think outside the box”. Eleverna har upplevt att de har svarat på 

ett kreativt sätt t.ex. när de fick formulera en hypotes. 

 

Bara 3 av de 86 elever tyckte att quizzarna inte var bra på något sätt; vissa lade till 

kommentaren “Inte lagt märket till”. Endast en elev av de 86 vet inte vad som är 

bäst med att använda quizar. 

 

6.3  Quizzar för bedömning och betygsättning 
 

Diagnostiska quizzar ska vara en del av undervisningen, de ska följa skolverkets 

mål och syfte, och frågorna ska handla om centrala delar av ämnet (Gustavsson 

2012). Quizzar ger elever motivation att lära sig, på ett sätt där de testar sina 

kunskaper, själv kan bedöma vilken information de saknar eller vad behövs att lägga 

till för att fördjupa sin kunskap. Detta kan hjälpa dem att bli motiverade att få ett 

högre betyg i provet. Detta stöds av Padilla-Walker:s forskningsresultat som pekar 

på viktiga pedagogiska effekter i att markera användningen av dagliga extrakredit-

quizzar som en praxis för att underlätta inlärning och påverkar slutprovet (Padilla-

Walker 2006). Bedömning som sker året runt och inte bara vid ett tillfälle, och 

eleven har möjlighet att vänja sig vid prov och inte vara rädd för prov.  
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Via multimodala diagnostiska kort-svars-quizzar utnyttjar man varierade 

svarsformer som muntliga, skriftliga, bild, ljud, visualisering, elevhypotes eller 

lärarens egna observation. Det sättet ger alla elever goda möjligheter att uttrycka sitt 

kunnande i ämnet på olika sätt. På så sätt förbereder läraren under varje lektion 

eleverna inför prov som är integrerade i den reguljära undervisningen. Detta lever 

upp till skolverkets mål och läroplan med begrepp, modeller och teorier. Bedömning 

är viktigt för läraren själv, för hens planering (quiz i början av lektionen), för att 

förändra (quiz i mitten av lektionen) och förbättra sin undervisning (quiz i slutet av 

lektion, som en exit ticket). 

 

För den som vill samla bevis för en viss summativ bedömning i slutet på terminen är 

quizzar utmärkta verktyg. (Mitt syfte med quizzarna var dock att hjälpa eleverna 

framåt i undervisningen.) För den intuitiva läraren handlar bedömning om en 

magkänsla, medan den systematiska planeraren kan ta hjälp av en formativ 

bedömning. Bedömningen bör fokusera på elevens förmåga att granska information, 

kommunicera och ta ställning i de naturvetenskapliga ämnena. Totalt kunde 35 % av 

eleverna tänka sig att de bästa quiz-resultaten ska räknas i en summativ bedömning 

är; 42 % av lärarna håller med. Majoriteten av dessa 35 %av eleverna (27 %) är 

delvis intresserade av att de 10 bästa quiz-resultaten under hela året ska räknas in i 

deras slutbetyg. De övriga (8 %) skulle vilja att de fem bästa quiz-resultaten under 

hela året ska räknas in i deras slutbetyg.  

 

Med quiz under varje lektion förbereder läraren eleverna inför prov som är 

integrerade i den reguljära undervisningen. Detta lever upp till skolverkets mål och 

läroplan med begrepp, modell och teorier. Man kan ta tillvara de goda exemplen på 

hur man i de nationella proven konkretiserar målen i kursplanerna samt visar hur 

man kan bedöma målen på ett bra sätt med uppgifter av hög kvalitet som 

multimodal diagnostisk quiz (Jönsson 2017). Detta bekräftas delvis av att 16 % av 

eleverna tyckte att quizzarna hjälpte dem att förbereda sig inför prov. En elev gav 

kommentaren: “Jättebra med quiz! Det gör så att man lyssnar och fokusera på 

lektionen eftersom man vill få goda resultat på quiz.” En lärare tyckte att: “Quiz är 

mätbara och har en tydlig koppling till kunskapskraven”, medan en annan lärare 

tyckte att: “Det går att räkna elevens bästa resultat från quiz förutsatt att resultaten 

går att koppla till kunskapskraven. Då tycker jag det kan fungera mycket bra!”  

 

Resultaten visar att 42 % av lärarna och majoriteten av eleverna att quiz-resultaten 

inte ska ingå i den summativa bedömningen. Innan jag genomförde denna studie 

antog jag att både lärare och elever skulle vara mer positiva inför att använda quiz-

resultat i den summativa bedömningen. Men det visade sig att man är rädd för att ett 

sådant arrangemang skulle leda till stress för eleven. Man vill att quizzar ska vara 

hjälpmedel för kunskapsutveckling hos eleverna utan att utsätta eleverna för press 

eller stress. En elev gav kommentaren “Bra för att de inte blir betygsatta. Det 

minskar stressen och gör så att man inte gissa men våga skriva något.” 

 

Bedömning används för att befrämja och diagnostisera ett lärande. Bedömningen 

sker fortlöpande som en förskjutning från och riktning mot att kontrollera vad 

eleven lärt sig, grundad på teori om hur man lär sig inom ett bestämt 
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kunskapsområde, bedömning av förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, 

kreativitet, kommunikation och problemlösning i realistiska situationer, produkter 

och processer i fokus, tonvikten ligger vid fruktbara frågor och konsten att lära av 

erfarenheter. Bedömningen bör visa på starka och svaga sidor, uppmärksamma 

framsteg, individ eller eleverna ger varandra gensvar och kan utnyttja olika former 

av minnesstöd och tankeverktyg skriftlig, dokumentation av olika slag (Lindström 

2014).  

 

Lärarna som är helt emot att använda quizzar hade följande åsikter: “Tyckte att det 

inte finns tillräcklig tid”, det är “Tveksamt om det är att betrakta som 

betygsgrundande!”, det är “Svårt att applicera rena faktakunskaper i nuvarande 

kunskapskrav eller betygssystem. Man kan dock ha kunskaperna från quizen i 

beaktande.”, att det krävs mycket jobb eller utsätter eleverna för stress: “Då måste 

du lägga extremt mycket energi på att koppla kunskapskrav till quizzarna. Gör 

också att det blir en större press på eleverna. Fusk under quiz?” Andra kommentar 

från lärare som är emot att använda quizzar är att “Det är svårt att räkna in quiz-

resultat om de inte utformas så att de följer kunskapskraven, vilket är svårt i sig. Så 

för mig är det mer ett diagnostiskt arbetssätt, samt ett sätt att kolla av så att alla är 

med.” 

 

Å andra sidan finns det lärare som är för quiz. Detta återspeglas i kommentaren: 

“Det är bra att variera undervisningen och också bra att regelbundet testa vad 

eleverna kan.” En annan lärare tyckte att “Det går att räkna elevens bästa resultat 

från quiz förutsatt att resultaten går att koppla till kunskapskraven. Då tycker jag 

det kan fungera mycket bra!” Ytterligare en lärare bekräftar att “Quiz kan vara en 

del av bedömningsunderlaget.” Slutligen ansåg en lärare att “Quiz är mätbara och 

har en tydlig koppling till kunskapskraven.”, medan en annan lärare tyckte att “Quiz 

resultat kan fås individuellt och i grupp. Ser det inte som ett prov utan som en 

aktivitet att inleda eller avsluta med.”  

 

Slutsatsatsen av denna studie blir att eleverna överlag anser att quizzar kan bidra till 

att förbättra deras studieteknik genom att hjälpa dem att minnas viktiga fakta från 

lektionen. Quiz är en typ av hjärngympa som eleven behöver träna veckovis, på 

samma sätt som pulsträning, som körs veckovis inom skolan. Quizzarna har hjälpt 

eleverna att testa sin kunskap och därför hjälpt dem att inse vad de behöver läsa mer 

om. För en del av eleverna har quizzarna uppmuntrat dem till att söka information 

innan lektionerna. En tredjedel av eleverna kände att quizzarna gjorde dem mindre 

stressade än vid vanliga prov, särskilt när quizzarna besvarades muntligt. Trots att 

eleverna således överlag är positiva till användning av quizzar i undervisningen 

anser hälften av eleverna att de inte vill att de bästa 10 quizzarna från hela året ska 

räknas in i den summativ bedömningen.  

  

Många olika ämneslärare tyckte att quizzar är användbara i deras vardagliga 

undervisning, och vissa ansåg att quizzar kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t. 

ex. innan ett nytt avsnitt introduceras. Drygt hälften av lärarna använder quizzar i 

sin vardagliga undervisning några gånger per månad. Nästan hälften av lärarna vill 

inte att elevens 10 bästa quiz-resultat under läsåret ska räknas in dess slutbetyg. 
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Sist men inte minst tips för elever: 

“Några tips från hjärnforskarna: 

Repetera! 

Utan repetition så minns vi efter några dagar bara 20 procent av det vi 

ursprungligen kunnat. Bäst går det om repetitionerna sprids ut enligt ett särskilt 

mönster, så att tiden mellan repetitionerna gradvis ökas. 

Sov gott! 

Sömn behövs för att minnen ska fastna. 

Rör på dig! 

Motion förbättrar hjärnans kapacitet. 

Stressa lagom! 

Lite tentapress kan vara bra för motivationen och uppmärksamheten, men kronisk 

stress försämrar arbetsminnets kapacitet kraftigt och sätter krokben för lärandet. 

Ha kul! 

Minnen som kommer till i känsloladdade ögonblick fastnar bättre. 

Använd mentala knep! 

Du får ett mer kraftfullt minne om du kopplar bilder eller andra associationer till 

det du vill lära dig. 

Testa dig själv! 

Forskning visar att många provtillfällen är bra för lärandet. 

 

Använd dina sinnen! 

Det finns ett arbetsminne för synen och ett för hörseln som fungerar oberoende av 

varandra – de rymmer ungefär sju informationsenheter var. En tumregel är att ju 

fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre minns man”  

 

(Karolinska Institutet, a. 2011). 
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7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Det vore det intressant att testa möjligheterna med att använda quizzar i google 

“Classroom”, som är en pedagogisk plattform och digitalt läromedel för 

kommunikation mellan lärare och elev (Google Classroom 2019). Härigenom skulle 

quizzarna kunna kopplas direkt till elevens dokumentation för kunskapsutveckling, 

samtidigt som det skulle kunna fungera som hjälpmedel för lärare vid dokumenterad 

formativ eller summativ bedömningen, d.v.s. kopplat till provens resultat (betyg). 

 

Ytterligare en aspekt som man skulle kunna undersöka är ifall quiz-resultatet är 

korrelerat med kön/gender. Vid en australiensk studie under 1991 visade resultatet 

att pojkarna presterade bättre än flickorna på många frågor i ett quiz som handlade 

om kemi (Walding 1994). Vilka orsaker kan man finna för en sådan skillnad? 

(Ambjörnsson 2008). 

 

Ett område man kan fördjupa sig i är den eventuella effekten av stress i samband 

med en quiz. Det skulle vara av intresse att fastställa att den stress som eleven 

upplever under en quiz är en lättare variant av stress, kanske till och med en positiv 

stress, som kan hjälpa eleven att utveckla och förbättra sin prestation. Viss forskning 

visar att positiv stress kan vara bra eftersom det kan bidra till att förbättra elevens 

prestation (Larsson 2015). 

 

Placering av eleverna under quiz eller lektionen kan påverka deras fokus samt 

kunskapsutveckling. Det behövs ytterligare studier i detta, men i samband med 

denna studie gjorde jag en intressant observation. I början satt eleverna i grupper 

som de valde själva, mest killar för sig och tjejer för sig. Klassen var bullrig, 

eleverna hade inget fokus, quiz-resultat var dåligt, där jag fick tomma blad som svar 

i slutet av lektionen. Andra lektion, då jag omplacerat eleverna i klassen med 

avsikten att blanda de segregerade grupperna (integrerat dem). Då fick jag en 

lugnare klass, en god kontroll på lektionens flöde, bättre fokus hos eleverna, och 

samtidigt ett bättre resultat på quiz nummer två. Alla hade besvarat quizzen!  
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Bilaga 1 
 

Elevenkät: 
 

Hej!  

 

Jag heter Hanan Karam och är lärarstudent på KPU-programmet vid LNU/Växjö.  

 

Under min undervisning i kemi, biologi och bioteknik har jag använt quizzar som 

diagnostiskt hjälpmedel. Under mitt pågående examensarbete kommer jag att 

undersöka hur studenter och lärare ser på användningen av sådana quizzar i 

undervisningen. Dina individuella åsikter är mycket värdefulla för att 

undersökningen ska ge ett tydligt resultat!  

 

Tack på förhand för att du tar dig tid att svara på mina frågor! Det borde ta mindre 

än 5 minuter att besvara dem. 

1. Har quizzarna hjälpt dig att förbättra din studieteknik?  

o Ja   

o Delvis 

o Nej 

o Vet inte 

 

2. Vad tycker du är bäst med att använda quizzar?  

Du kan välja hur många   svarsalternativ som helst. 

 

o Quizzarna har hjälpt mig att lära mig nya saker 

o Quizzarna har hjälpt mig minnas viktiga fakta från lektionen 

o Quizzarna har hjälpt mig att inse vad jag behöver läsa mer om 

o Quizzarna har hjälpt mig att testa min kunskap 

o Quizzarna har hjälpt mig att koncentrera mig 

o Quizzarna har innehållit exempel som hjälpt mig att tänka på ett nytt 

sätt  

(“think  out of the box”) 

o Quizzarna har gett mig ett bättre självförtroende 

o Quizzarna har hjälpt mig att förbereda mig inför prov 

o Quizzarna är roliga att göra eftersom de påminner om en tävling 
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o Quizzarna gör mig mindre stressad än vanliga prov  

o Jag tycker inte att quizzarna är bra på något sätt 

o Vet inte 

o A

nnat, nämligen: 

  

3.  Har quizzar uppmuntrat dig till att söka information innan lektionerna? 

o Ja, alltid 

o Oftast 

o Ibland  

o Nästan aldrig 

o Aldrig 

 

4.  Känner du dig pressad eller stressad under en quiz? 

o Ja, alltid 

o Oftast 

o Ibland (t.ex. när den är muntlig) 

o Nästan aldrig 

o Aldrig 

 

5.  Skulle du vilja att dina 10 bästa quiz-resultat under hela året ska räknas in i 

ditt slutbetyg? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

o Vet inte 

 

6.  Här kan du ställa frågor till mig om quizzar eller lämna övriga kommentarer 

(använd gärna baksidan av pappret): 
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Bilaga 2 
 

Lärarenkät:    
  Ämne: 
Hej!Jag heter Hanan Karam och är lärarstudent på KPU-programmet vid 

LNU/Växjö.  

Under min undervisning i kemi, biologi och bioteknik har jag använt quizzar som 

diagnostiskt hjälpmedel. Under mitt pågående examensarbete kommer jag att 

undersöka hur lärare och studenter ser på användningen av sådana quizzar i 

undervisningen. Dina individuella åsikter är mycket värdefulla för att 

undersökningen ska ge ett tydligt resultat!  

Tack på förhand för att du tar dig tid att svara på mina frågor! Det borde ta mindre 

än 5 minuter att besvara dem. 

______________________________________________ 

1. Tycker du att quizzar är användbara i din vardagliga undervisning? 

o Ja   

o Delvis 

o Nej 

o Vet inte 

Utveckla/motivera gärna ditt svar här:  

 

2. Vilka faktorer anser du utgör viktiga fördelar med quizzar?  

Du kan välja hur många svarsalternativ som helst. 

o Quizzar fungerar som ett stöd för elevens kunskapsutveckling 

o Quizzar hjälper eleven att minnas viktiga fakta 

o Quizzar utgör ett diagnostiskt hjälpmedel, t. ex. innan ett nytt avsnitt 

introduceras 

o Quizzar utgör en bra måttstock på elevernas kunskapsnivå 

o Quizzar hjälper eleverna att koncentrera sig 

o Quizzar ger ett perspektiv som kompletterar den övriga 

undervisningen  

o Quizzar bidrar till att eleven får ökat självförtroende 

o Quizzar hjälper eleverna att förbereda sig inför prov 

o Eleverna tycker att quizzar är roliga att göra 

o Eleverna tycker att quizzar är mindre stressande än vanliga prov 
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o A

nnat, nämligen: 

  

3. Hur ofta använder du quizzar i din vardagliga undervisning? 

o Varje lektion 

o Några gånger per vecka 

o Några gånger per månad 

o Mer sällan 

o Aldrig 

4. Anser du att det skulle vara lämpligt att elevens 10 bästa quiz-resultat under 

läsåret ska räknas in dess slutbetyg? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

o Vet inte 

Utveckla/motivera gärna ditt svar här:  

5. Här kan du ställa frågor till mig om quizzar eller lämna övriga kommentarer 
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