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Baggrund

• Forelæsninger udgør en stor
del af undervisningen på landets
universiteter – det er billigt og
praktisk, men desværre er
læringsudbyttet ofte begrænset.

• En forklaring på dette kan
findes i, at koncentrationen hos
studerende er stærkt faldende
allerede efter 15-20 min.

• Forskellige metoder er
anvendelige for at fremme større
engagement hos studerende i
forelæsingssituationer (Steinert,
1999).

Pædagogiske overvejelser I forbindelse med brug af clickers

Udviklingsprojektets formål og tiltag

Brug af clickers i praksis

Perspektivering og videre udvikling

Stemningstilkendegivelse fra de studerende:

Ved introduktion Ved afslutning

Konklusion

Med udgangspunkt i studier af Beatty et al. har jeg gjort mig en
række pædagogiske overvejelse omkring brugen af clickers i
undervisningen som er sammenfattet i skemaet nedenfor.

• At øge studerendes (dybde)indlæring ved forelæsninger.
• Dette gøres ved at vedholde et større koncentrationsniveau blandt
studerende gennem aktivering. Alle synkroniseres på
undervisningen.
• Øget indlæring skal også ske ved højere grad af peer-instruction
blandt studerende.
• Aktivering skal ske ved hjælp af “clickers” og testes på et hold
med 180 medicinstuderende.

Eksempel på brug af clicker spørgsmål:

Repetition fra sidste 
forelæsning/gennem

gang af dagens 
pensum

Individuelle svar eller 
peer-instruction med 
mulighed 
for gentagelse af 
spørgsmål

Diskussion af rigtig 
og forkerte svar

Studerende:
1) Peer-instruction (koncepter, 

ideer og teori) ”øget læring 
igennem forklaring”

2) Opbygger kollegialt miljø
3) Opmærksomhed omkring 

egen forståelse af pensum

Underviser:
1) Fokuserer studerende på 

opgaven (engagement)
2) Opnår information omkring 

forståelsesgrad af pensum på 
nuværende tidspunkt

3) Skaber variation i 
undervisning – giver pusterum 
og fornyet overblik

Ny opgave ca. 
hvert kvarter

Referencer

Der er stadig plads til forbedringer inden for denne type af
undervisning. Jeg vil i den kommende tid fokusere på to aspekter.
1) Det skal gøres mindre logistisk problematisk at anvende

clickers. Det kan muligvis afhjælpes ved at anvende smart-
phones og et nyt software program.

2) Næste gang jeg underviser med clickers vil jeg fra gang til gang
uddelegere til en lille gruppe af studerende, at forberede
spørgsmål til repetition som så vil blive anvendt ved
forelæsningens start. Derved er det forventet at skabe yderligere
dybdelæring.

Opgaver har været stillet ca. hvert 15. minut. Ved opgavesvar med
stor spredning er spørgsmålet stillet igen med øget tid til summe-
møder. Det har klart forbedret resultatet.

Mål Metode Resultatet

God introduktion af clickers i 

undervisningen

Forklar fra starten formålet 

med clickers – øget læring, ikke 

kontrol.

Blev modtaget med stor 

begejstring.

Spørgsmåls kategori 1) 

Øget opmærksomhed (lettere 

sværhedsgrad)

- Angiv eller udpeg svar

- Kun relateret til aktuel

undervisning 

Rart at blive bekræftet i at man 

ved noget.

Spørgsmåls kategori 2) 

Øget opmærksomhed og peer-

instruction. Øget dybdelæring. 

Kollektivt pres for at man har 

forberedt sig/fulgt med i 

undervisningen

- Kvalitative spørgsmål

- Analyse og rationalisering

- Flere korrekte svarmuligheder 

Større udfordring. Svar findes i 

fællesskab. Der observeres 

ingen passivitet. 

Stimulér kognitive processer - Efterfølgende diskussion af 

svarmuligheder

- Perspektiver 

princip/reaktion/koncept

- Brug analogier til korrekt svar

Ofte førte det til yderligere 

spørgsmål til emnet. 

Fordybelse/inspiration og øget 

forståelse.
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Brugen af clickers i forelæsninger har været en stor succes. Det har
bidraget signifikant til et øget engagement hos de studerende ved
at fastholde fokus og inspirere til mere peer-instruction læring.
Dermed er målet for dette projekt blevet opnået.
Underviseren kan med clickers opnå et større indblik i hvor stor en
forståelse der har været af pensum og kan derved regulere
hastighed og sværhedsgraden af sin undervisning løbende.
Forventningerne til clickers var generelt høje fra begyndelse. Ved
afslutningen af forløbet følte størstedelen stadig at clickers er
anvendelige – dog med noget mindre entusiasme.

Dale, E. 1969 


