
Pedagogiska aspekter för Wooclap 
Som lärare är det viktigt att vi väljer digitala verktyg utifrån vad vi pedagogiskt vill uppnå och inte bara 
vilka funktioner som verkar bra. Därför kommer det i den här tredje delen om Wooclap lyftas fram veder-
tagna metoder som kan passa bra att använda Wooclap till samt en djupdykning i några av frågetyperna 
och vad som är viktigt att tänka på för dem.  

Peer Instruction 
Peer Instruction är en strukturerad undervisningsmetod som kräver att studenterna undersöker sina egna 
och sina kurskamrats reaktioner och analyser av innehållet. Det är ett enkelt men ändå effektivt sätt att 
engagera studenter. I stället för att bara föreläsa och ha en diskussion ber läraren regelbundet studenterna 
att överväga en noggrant utformad konceptuell fråga, relaterad till kända områden där det visat sig vanligt 
med missförstånd eller där det finns kritiska element som är viktiga att kunna handskas med innan nästa 
del påbörjas. Studenterna får svara på en fråga och sedan beroende på hur resultatet ser ut kan läraren gå 
vidare eller lägga mer tid på området. 

Om läraren lägger mer tid på området kan det ske via en extra genomgång eller via att studenterna får 
diskutera sina svar med de närmaste grannarna (går även att köra till exempel via breakoutrum i Zoom) 
några minuter för att sedan svara på frågan igen. Denna gruppdiskussion resulterar ofta i att eleverna för-
klarar begreppen och ger förtydliganden till varför de röstat på sitt svar. Förhoppningen är att den som har 
svarat korrekt har mer koll på det konceptuella problemet och därmed lär den som eventuellt först hade 
svarat fel eller inte förstod varför det var rätt alternativ (därav namnet på metoden, Peer Instruction). Full-
ständig klassdiskussion, guidad av läraren, äger rum som ett sista steg som ger ytterligare modellering av 
koncept och ytterligare förtydligande efter behov. 

I Wooclap finns flera funktioner som är bra att känna till för att effektivisera Peer Instruction som metod. 
Den första är dubblering av frågor så att du redan från börjar har en kopia på varje fråga så att det går 
snabbt att byta till kopian om du efter studenterna har diskuterat ska låta dem svara på frågan igen. Det är 
även möjligt i lärarvyn att duplicera en fråga när testet är i gång, då slipper man förbereda dubbla frågor 
även om man kanske inte behöver använda dem (oftast tar man bara samma fråga en gång till om antal rätt 
svar ligger mellan 30%-70%). Den andra är möjligheten att på frågorna lägga in bilder både på frågor och 
på svar (går inte på alla typer av frågor), då kan vi utnyttja grafer, tabeller och övrigt i bildformat för att göra 
frågorna mer intressanta. Det tredje är möjligheten att i lärarvyn (som kanske är den du har på projek-
torn/zoomfönstret) med en knapptryckning antingen visa eller dölja resultatet (tryck enter) för det kan på-
verka hur studenterna röstar om de får se vilka alternativ som är populärast.  Det går även att låsa frågan 
om man vill diskutera resultatet utan att studenterna ska kunna fortsätta att svara. Det gör man genom att 
klicka på det lilla ”hänglåset” bredvid Messages. När det gäller frågetyper är Multiple choice ett bra val 
eftersom de bygger på att studenten svarar på ett alternativ där vi värderat vad som är rätt från början. För 
dig som vill läsa mer och få inspiration finns några länkar nedan. Fysikinstitutionen har använt konceptet 
länge och kan bidra med inspiration över det praktiska.  

Eric Mazur, Harward University, förklarar i videoklipp om hur han började använda Peer Instruction 

The effects of peer instruction on students conceptual learning and motivation, Tolga Gok (artikel i Asia-
Pacific Forum on Science Learning and Teaching)   

Why do they not answer, and do they really learn? Markku Jääskeläinen och Andreas Lagerkvist (NGL-pro-
jekt publicerat i EJP 2017)  

https://youtu.be/Z9orbxoRofI
https://dalarna.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwpV1bS8MwFD7oxkAf1E3Fy5S8qQ91a9KUFoYyZENxPngDEWHk1iG6dq74_z1p0w188MW30EJJT5KTc5LvfB8Ao-dd75dP0AGPqVIR15gQxZybJJGYKcTUbiextLXKt_ds8EBfXsORAxfa0hg33JWXLFy3zpQ9Ne_4-B3MFlg3upx9eVZHyt63OlGNVahTS25Wg3p_9Di6WZy7YETMqJOUq1wv-la3oQw3oUL-WoCnLmrjHKDEMuRWJI3_6tsWbLhok_TL6dGEFZO2YP1uQdWat6BRYEBtq-nWeU5OHRn12Ta84TwiDvRBsoT0pmL-cTEzZk7el-SzvU7xmGQpyUuyzPyEqLIi8hs74LQpJkSkmkwXkmo78DwcPF1de06RwfNxr_M9aSKGEVeoKQ698alhIU8SIQ1VvgoCKiLsDja0lpwrIcMkwlHgKjYFsU7IdqGWZqnZA2J1rCyZqbIVVLRrJBfC8DjQRvmB1Gof2pVlx25Z5eOlWQ_-fn0IaxjZ0BLT1YYamsMcQUOLT_xdcewmxQ92Yc2L
https://dalarna.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwpV1bS8MwFD7oxkAf1E3Fy5S8qQ91a9KUFoYyZENxPngDEWHk1iG6dq74_z1p0w188MW30EJJT5KTc5LvfB8Ao-dd75dP0AGPqVIR15gQxZybJJGYKcTUbiextLXKt_ds8EBfXsORAxfa0hg33JWXLFy3zpQ9Ne_4-B3MFlg3upx9eVZHyt63OlGNVahTS25Wg3p_9Di6WZy7YETMqJOUq1wv-la3oQw3oUL-WoCnLmrjHKDEMuRWJI3_6tsWbLhok_TL6dGEFZO2YP1uQdWat6BRYEBtq-nWeU5OHRn12Ta84TwiDvRBsoT0pmL-cTEzZk7el-SzvU7xmGQpyUuyzPyEqLIi8hs74LQpJkSkmkwXkmo78DwcPF1de06RwfNxr_M9aSKGEVeoKQ698alhIU8SIQ1VvgoCKiLsDja0lpwrIcMkwlHgKjYFsU7IdqGWZqnZA2J1rCyZqbIVVLRrJBfC8DjQRvmB1Gof2pVlx25Z5eOlWQ_-fn0IaxjZ0BLT1YYamsMcQUOLT_xdcewmxQ92Yc2L
https://dalarna.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwjV3dS8MwEA9TEXwRP_Gbwzcf6rqk7daCjKEbgr4o4sSXkjbpLJQEVrfRP8b_1UvaTfBFH0oh3AWaS_q7Sy6_I4TRa9f59U8Qnh_SNO35AgOi0PdlliUYKYTUwEmYmLvKD09s-Ezf3oPHFlnWRMTRbHLeMfbUxVz2seUGn0glKiplJGYO-sSG7XONuSajazwOVocICF41tbfHHHSMus0pJa6rdocFHSfwXK_NeZcl5i6T4BhKLqvkWHQZ7ZDtxi2EQW3HXdKSao9s2vTMtNwnX-OPCoQG9NYqUPoTEGAWcoovsWpG768oKrBlIPoQwQBSRCiw_LGQK5S19CNqYpsQa1DD5sdKyAq9KI1MbvLWDQOsnlZQb3qUMLNKHHswKYc4SX4Uax7oA3I1Gr7c3jvNx8Uin_PYMErf5a-DWE8nsZjFdgTpIVlXWskjAl23J3xJPSZ6npdwdBo6MuRZ6htO48CXx-Ty7_5O_iN0SraogUm7pXFGNjJccvJ8ZYsLa89vHUSvrw
https://dalarna.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwjV3dS8MwEA9TEXwRP_Gbwzcf6rqk7daCjKEbgr4o4sSXkjbpLJQEVrfRP8b_1UvaTfBFH0oh3AWaS_q7Sy6_I4TRa9f59U8Qnh_SNO35AgOi0PdlliUYKYTUwEmYmLvKD09s-Ezf3oPHFlnWRMTRbHLeMfbUxVz2seUGn0glKiplJGYO-sSG7XONuSajazwOVocICF41tbfHHHSMus0pJa6rdocFHSfwXK_NeZcl5i6T4BhKLqvkWHQZ7ZDtxi2EQW3HXdKSao9s2vTMtNwnX-OPCoQG9NYqUPoTEGAWcoovsWpG768oKrBlIPoQwQBSRCiw_LGQK5S19CNqYpsQa1DD5sdKyAq9KI1MbvLWDQOsnlZQb3qUMLNKHHswKYc4SX4Uax7oA3I1Gr7c3jvNx8Uin_PYMErf5a-DWE8nsZjFdgTpIVlXWskjAl23J3xJPSZ6npdwdBo6MuRZ6htO48CXx-Ty7_5O_iN0SraogUm7pXFGNjJccvJ8ZYsLa89vHUSvrw


Spaced practice och interleaving 
Spaced practise är en studieteknik där studenterna granskar material under lång tid. Detta ger deras sinnen 
tid att skapa kopplingar mellan idéerna och begreppen så att kunskap kan byggas på och lätt återkallas 
senare. Att bara lära sig något en gång räcker inte. Studenterna måste se materialet och granska det över 
tiden för att det verkligen ska fastna. Om de inte arbetar med att granska det material som de har lärt sig 
kommer det mesta av det materialet att glömmas bort på några dagar eller veckor. Syftet med upprepning-
smetoden är att ge en chans att nästan glömma innan studenten reviderar materialet. Det låter bakvänt, 
men det är faktiskt viktigt att glömma för att komma ihåg. 

När våra hjärnor nästan har glömt något får det dem att arbeta hårdare att komma ihåg den informationen. 
Spaced learning ger hjärnan ett träningspass varje gång personen återkommer till materialet. Läraren be-
höver identifiera de viktigaste bitarna i kursplanen och vilka förmågor som studenterna behöver prioritera 
samt hur de ska komma i sekvenser. 

Interleaving är en effektiv inlärnings- och undervisningsstrategi, vilket innebär att den kan användas av både 
studenter hemma och lärare i klassrummet. Det handlar om att fördela övningar av ett ämne över tid, samt 
att blanda ihop ordningen på material som studerats mellan olika områden. Trots att spaced practice och 
interleaving är nära besläktade, är de separata fenomen som kan interagera med varandra på ett sätt som 
antingen underlättar eller hindrar inlärning, beroende på faktorer som till exempel vilken typ av material 
som lärs in. 

Hur kan vi använda det och utnyttja funktionerna i Wooclap för stöd? Planera i kursen återkommande små 
tester, där frågorna inte behöver vara identiska men där innehållet behandlar samma sak. Ta gradvis längre 
och längre mellanrum mellan de innehållslika testerna (exempelvis efter tre dagar, en vecka senare, två 
veckor senare) och varva med tester för de nya områdena. Här kan Wooclap vara ett bra stöd eftersom vi 
kan använda den asynkrona testfunktionen och därmed ge studenterna möjligheten att svara på det utan-
för lektionstid samt att vi kan kopiera test och lätt återanvända samma frågor eller samma struktur flera 
gånger. För att utnyttja principerna för interleaving kan man med fördel blanda in frågor i samma test från 
olika områden vilket lätt stöds i Wooclap genom att vi importerar frågor mellan testen. Det finns en fördel 
med att göra det utanför Learn så att studenterna uppfattar det som ett stöd och ej en bedömning.   

Effectiviology-utvecklad förklaring av Interleaving 

Youtubeklipp med förklaring om interleaving och spacing ur studentperspektiv  

Youtube klipp om spacing och interleaving ur lärarperspektiv (Columbia Learn)  

 

https://effectiviology.com/interleaving/
https://youtu.be/LciEwUtPb6s
https://youtu.be/uyTDLSTse0M


Djupdykning i frågetyper 
Lucktexter 
Lucktexter går att göra även i Lärplattformen Learn men i Wooclap är det lite enklare och snabbare. Det 
finns färre inställningar och det går lätt att göra flera inmatningar i samma fråga.  

 

Figur 1 exempel på inmatning i lucktext 

Du kan fylla i hur många rader du vill men tänk på att studenterna ska kunna se det på en sida utan att 
behöva skrolla så mycket på sina enheter (en mobiltelefon är begränsad i sin yta och det blir snabbt svårt 
att läsa om texten är för lång).  

 

Figur 2 motsvarande vy för Figur 1 som studenten ser 

Om vi i stället sätter in två ord i vår hakparentes separerade av ett kommatecken [ord 1, ord2] kommer 
Wooclap tolka det som att den här lucktexten kan ha flera svar. Wooclap ger då studenten rätt oavsett 
vilket av svaren som den anger.  Om vi utesluter ord alls i vår hakparentes [ ] kommer Wooclap tolka det 
som att det är ett öppet svar på frågan och gör ingen bedömning av svaret som kommer in. 

 

Figur 3 i lärarvyn när eventet genomförs live går det att se antingen vilka svar som kommit in eller hur många rätta svar som kommit in. 
Är det en tom [] kommer det stå som frisvar och inte göra någon värdering. 

Något som man bör tänka på när man använder lucktexter är att det inte finns någon begränsning i antal 
ord som studenterna kan skriva i sina svarsrutor. Lucktexter är vanligt som verktyg i språkundervisning och 
Wooclap klarar av flera inmatningsspråk än engelska även om det finns vissa begränsningar. Lucktexter med 
tecken som i kinesiska, japanska, arabiska och ryska verkar den klara av att tolka. Lucktexter kan användas 
i fler ämnen där man till exempel vill befästa begrepp i en text i stället för att ge flersvarsfrågor.  

  



Ordmoln 
Ordmoln i Wooclap går att titta på både som moln och i listformat. Begränsningen för själva ordmolnet är 
att svenska tecken som ÅÄÖ ersätts med AO så man vill undvika att ha en fråga där man tex ska skriva 
som svar ”höra”, i listformatet tar den med även svenska tecken.  

  

När vi använder ordmoln finns det flera inställningar som är bra att 
ha koll på. Som regel är det bra att berätta för studenterna att bara 
skriva in ett ord i taget men Wooclap kan tillåta flera ord som in-
matning och ändå särskilja dem som enskilda inlägg så länge det 
inte överstiger 30 tecken. Om man överskrider 30 tecken i sin in-
matning kommer Wooclap dela upp svaret i lika många delar som 
det fanns ord i inmatningen. 

För att undvika att studenterna matar in för långa svar kan man i 
rutan för ”maximum number of characters” skriva in 30 så går det 
inte att skriva längre i studenternas svarsrutor.  

Om inte glidaren för Multiple answers är påslagen kommer studen-
ten bara att få göra en inmatning vilket ibland kan vara bra men 
släpper man upp möjligheten att skriva fler ord blir det oftast mer 
kreativa svar. Om man dessutom klickar på glidaren för Likes on 
answers kan studenterna se varandras svar och gilla dem så räknas 
det ordet som lika många inlägg som det har fått ”likes”.  

Funktionen för Stop words är tänkt att sortera bort de ord som inte 
behövs (på svenska skulle det till exempel kunna vara ”att, på, i”). 
Den funktionen finns för de olika språken som är angivna i Wooclap 
som valbara och inget man kan redigera själv. Här kan man se hur 
listan ser ut för engelska https://github.com/Alir3z4/stop-
words/blob/master/english.txt .  

 

Att tänka på är att ordmoln alltid visas i VERSALER och alla accenter sorteras bort, det innebär att orden 
dalarna, Dalarna, DALARNA samtliga kommer att tolkas som samma ord.  Alla punkter, kommatecken, frå-
getecken och utropstecken sorteras också bort. Ordmoln klarar dock inte av att se ord som varianter av 
varandra så ”skola” och ”skolan” blir två olika inmatningar i molnet.  Oavsett vilket språk det är inställt på 
klarar Wooclap av att visa tecknen för bland annat kinesiska, japanska, arabiska och ryska precis som på 
lucktexter.  

  

https://github.com/Alir3z4/stop-words/blob/master/english.txt
https://github.com/Alir3z4/stop-words/blob/master/english.txt


Bildfrågor 
Att undervisa med bilder ställer krav på att vi följer upphovsrättsliga lagar så att vi inte använder bilder utan 
rättigheter. Det finns många samlingar med ”gratis” bilder både i Word, Adobe reader eller i en sökmotor 
(Google med flera) sök efter creative commons images. Det finns även organisationer och företag som låter 
oss använda deras bilder så länge man är noga med vem som äger dem (till exempel NASA). Det är oftast 
bra att använda högupplösta bilder men något man bör ha med sig när man jobbar med Wooclap är att den 
skalar bilderna utifrån storlek på filen. Det innebär att en högupplöst bild som ser bra ut på en dator kan bli 
väldigt stor på en mobil och därmed måste studenterna skrolla runt för att se hela bilden. Därför är det 
viktigt att som lärare alltid testa frågorna på flera enheter för att se om det funkar oavsett om studenterna 
använder dator eller mobil/surfplatta.  

Wooclap handskas enbart med bilder som du redan har sparat på datorn, det går ej att länka in bilder till 
dina frågor så första steget blir alltid att först hitta den bild du vill använda och spara den på din dator. Sen 
kan du importera den i bildfrågan i Wooclap. 

 

Figur 4 Inlagd bild i Wooclaps bildfråga 

Nästa steg är att lägga in zoner där studentens markering kommer godkännas som rätt svar. Tänk på att 
zonerna antingen kan vara rektanglar eller cirklar och du väljer det som passar bäst för din fråga. Det går 
att ställa in att studenterna får svara flera gånger när de sätter ut sin markering men Wooclap håller inte 
isär frågorna du skriver utan ger poäng/rätt utifrån om studenten satt en ”nål” i någon zon.  

 

Figur 5 inlagd rektangel för svarszoon 

Svårare än så är det inte att komma i gång med bildfrågor men man bör tänka på när och varför man an-
vänder bildfrågor. Bilden ovan kan ses motstridig, vi frågar om reptilhjärnan men har en bild över de olika 



loberna och lillhjärnan. Det kan få studenterna att ifrågasätta och fastna på frågan fast de egentligen skulle 
kunna svara på den om bilden var en de fått se flera gånger när läraren pratat om reptilhjärnan. Ibland blir 
frågor av den här karaktären bra och studenterna som kan svaret vet hur de ska tolka uppgiften men finns 
det en osäkerhet kring studentgruppen vill vi bygga bort eventuella osäkerheter eftersom det gör det svå-
rare för oss som lärare att tolka resultatet.  

Bildfrågor behöver inte användas som enbart rätt eller fel utan det kan vara en effektiv uppstartsteknik på 
till exempel ett seminarium där studenterna får värdera hur pass redo de känner sig för seminariet genom 
att placera ut sig själva på ett träd. Då placerar de ut sig själva långt ner om de inte känner sig redo och högt 
upp om de känner sig mycket redo. Då kan du som lärare snabbt känna av stämningen i gruppen utan att 
någon av studenterna känner sig tvungna att stå till svars inför sina studiekamrater.  

 

Figur 6 infogad bild på mood tree med en stor zoon. 

Eftersom Wooclap kräver att vi lägger in minst en zoon där ”rätt svar” ska placeras men för seminariefrå-
gan är det enbart nålens placering i höjd som är intressant kan vi markera hela träden eller hela bilden om 
vi så önskar med en rektangel. Då lägger vi ingen värdering i var de placerar nålen utan tittar enbart på 
den samlade bilden. 

 

Figur 7 lärarvyn vid svaret för mood tree 

  



Allt som finns i bildformat går att lägga in för en fråga. Det kan gälla en fråga i matematik där vi ska klicka 
på en punkt i en graf. Det kan vara en bild på världskartan där studenterna ska ange vart de kommer ifrån 
eller ange en specifik plats utifrån något de just nu studerar.  

 

Figur 8 Graf som bildfråga 

 

Att använda bilder både i sin undervisning och i testerna är väl värt tiden det tar att få det bra. Bilder har 
en förmåga att stimulera fantasin mer än text och de stimulerar lättare till samtal mellan studenterna. Tänk 
dock på vilka bilder du använder eftersom även om de tillför mycket finns det även aspekter ut tillgänglighet 
som också behöver övervägas. Finns det till exempel någon som är färgblind i studentgruppen kan vissa 
färger i bilden göra att de får svårt att svara fast de kan frågan.  

  



SCT 
Script Concordance Test (SCT) är ett pedagogiskt verktyg som syftar till att bedöma förmågan att tolka me-
dicinsk information, där det finns faktorer som påverkar säkerheten i svaret, och används ofta inom hälso-
undervisning. Det som gör frågetypen lite speciell är att man kan/ska jämföra sina studenters svar mot ”ex-
perter”. Det finns flera sätt att ordna dessa jämförelsevärden och vi återkommer till det lite senare. Fråge-
typerna är flersvarsfrågor men enligt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427021/ finns inga 
detaljerade krav på frågornas utformning (men informationen är från 2008 så det kan ha förändrats) vilket 
gör det möjligt att använda typen av frågor även inom andra ämnen. 

 

Figur 9 referensbild från Wooclap för hur lärarresultatsbilden på ett SCT kan se ut. 

Frågorna utgår från fallbeskrivningar som ska likna en verklig situation. Fall, beskrivna som korta scenarier, 
presenterar utmanande kliniska situationer i några få meningar. Till och med experter kan inte tillhanda-
hålla en enda lösning på problemet, varken för att inte all information är tillgänglig (till exempel diagnos- 
eller hanteringsfrågor), eller för att flera attityder eller alternativ är motiverade (till exempel terapeutiska 
frågor) eller för att det inte finns någon enighet i litteraturen om strategin att använda. Medan SCT vanligt-
vis används i diagnos-, behandlings- eller hanteringsfrågor, kan det användas i mer specifika aspekter som 
etiska eller professionalismfrågor. 

Att få in experternas åsikter i din fråga kan lösas på åtminstone två olika sätt i Wooclap även om det natur-
ligtvis går att göra varianter på dem. De båda sätten beskrivs mer utförligt och med bilder här 
https://docs.wooclap.com/en/articles/2743688-what-is-a-script-concordance-test . Den första metoden är 
om du redan har en samlad bild över vad experterna borde tycka, det kan vara utifrån att det redan är 
undersökt tidigare eller att du tillsammans med dina kollegor i kursen/programmet/ämnet samlat in eller 
bedömt hur experterna borde svarat.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427021/
https://docs.wooclap.com/en/articles/2743688-what-is-a-script-concordance-test


 

Figur 10 Bild över hur experternas röster ställs in på SCT 

När du skapar en SCT-fråga finns alltid expertpanelens röster längst ner. De står som standard på 0 och vi 
skriver in hur många av våra experter som anser att de olika svaren är rätt. De värdena kommer sen förhålla 
sig till studenternas svar som procentuella staplar enligt Figur 9. Den andra metoden är att skicka ut en 
wooclapfråga till de som ska agera som experter och låta dem svara. Du skapar då ett event och lägger dina 
SCT-frågor i ett asynkront test utan att fylla i några expertröster. Då kan du importera deras resultat i din 
fråga till studenterna och mer utförlig information hittar du här.  

 

  

https://docs.wooclap.com/en/articles/2743688-what-is-a-script-concordance-test


Tävlingsläget och gamification 
 

Tävlingsläget eller som det heter i Wooclap Competition mode är en funktion som öppnar upp en liknande 
funktion som i Kahoot!. Det är designat för att möjliggöra ”gamification” i undervisningen eller för att ha 
ett roligt inslag men att alltid ha det påslaget kan göra att en del studenter inte vill delta på grund av press 
med synliga resultat för klasskamraterna. Läraren kan visa topplistan under liveeventet och studenterna 
kan tävla mot varandra. För att det ska gå att följa måste studenten antingen vara inloggad eller ge sig själv 
ett användarnamn. 

 

Figur 11 I studentvyn kan studenten klicka på kugghjulet för att antingen logga in eller lägga till ett namn på användaren 

När som helst kan studenten klicka på kugghjulet för att antingen logga in med sitt Microsoftkonto eller för 
att ge sig själv ett Display name vilket går att byta flera gånger under spelet och det uppdateras automatiskt 
i listan. När studenten klickar på kugghjulet öppnas nedanstående sidomeny och för att stänga den klickar 
man på pilen längst upp till höger. Det är även möjligt att välja språk här vilket ändrar på de grundläggande 
funktionernas språkliga utseende till exempel blir knappen för ”submit” till ”valider” om vi byter till franska. 
Men i övrigt ändras inget som påverkar läraren eller de andra studenterna.  

 

Figur 12 Inloggningsmenyn för studenterna 

  



Om studenterna inte loggar in eller ger sig själva ett display name 
så kommer det automatiskt stå ”Anonymous User” vilket inte fyller 
någon funktion när man vill ha ett tävlingsläge förutom om det är 
några i klassen som vill vara med men inte tävla. Det är även den 
här texten som syns i resultatsammanställningen. Ett annat läge 
om man vill tvinga in ett användarnamn innan de påbörjar eventet 
är att välja Participant username under lärarinställningar men det 
går att skriva vilka namn som helst där utan knytning till individen 
om man som student inte vill ha sitt namn synligt, tänk på att ge 
studenterna ramar för namnen så det inte blir en konstig situation 
när man visar high score på tavlan.  

 

För studenten ser den aningens annorlunda ut om man har aktiverat Participant username. De behöver då 
inte klicka på kugghjulet för att välja användarnamn eller logga in utan kommer att mötas av nedanstående 
vy när de kommer till testet oavsett om du startat en fråga eller inte.  

 

 

Figur 14 Studenterna möts av följande vy om läraren aktiverat Participant name 

 

För läraren ser det ut precis som vanligt när man kör sitt event men det finns en liten pokal längst ner i 
föredragningsläget där man kan justera om man vill att tävlingsläget ska synas eller inte.  

 

Figur 15 Under resultatet i föredragningsläget för eventet finns en pokal om man aktiverat tävlingsläget 

Genom att aktivera det försvinner frågan för läraren men studenterna kan fortfarande skicka in svar på 
senaste frågan om de vill. För läraren dyker i stället en ny vy upp där man kan välja hur många topplace-
ringar som ska visas. Standarden är topp 3 men du kan välja topp 5/10/20 beroende på antalet deltagare.   

  

Figur 13 Under kugghjulet i lärarläget kan 
man aktivera tävlingsläget och att delta-
garna väljer sitt användarnamn 



 

 

 

 

 

 

 

Utseendet skiljer sig lite åt mellan de olika vyerna och Wooclap gör egentligen ingen skillnad mellan delta-
gare där det är lika många poäng utan alla på samma poäng får samma plats även om de hamnar efter 
varandra i listan. För att gå tillbaka till frågorna klickar du på pokalen igen och fortsätter som innan. Om 
du använder en PowerPoint inlagd i Wooclap och är i Presenter view ser du inte pokalen där utan behöver 
titta i samma fönster som studenterna tittar på.  

Tänk på att poäng bara är möjligt att få om du ställer in vad som är rätt svar. Är det en flersvarsfråga där 
man kan klicka på flera alternativ får man poäng både för hur många rätt man har och hur många fel man 
inte klickat i. Så på en fråga med 4 alternativ varav 1 är rätt får man 4poäng om man väljer enbart det 
rätta men 3poäng om man väljer ett rätt och ett fel.  

Gamification som metod är en strategi där man använder ett antal olika aktiviteter med belöningar för att 
skapa engagemang hos studenterna. Det är tänkt att härma det som händer när man spelar ett spel och 
jobbar för att nå nästa nivå. Metoden introducerades under 2001 men då under namnet digital game-ba-
sed learning. Under 2008 finns den första dokumenterade användningen av namnet gameification vilket 
blev till gamification under 2013. Nedan finns två länkar för dig som är intresserad av mer information om 
gamification i en akademisk miljö. 

Academic Course Gamification: The Art of Perceived Playfulness  

Gamification in Higher Education - Toward a pedagogy to engage and motivate students  

 

Figur 16 tävlingslägets topplaceringar för topp 3 och topp 5 

http://www.ravid.org/papers/IJELLO_2014.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/13429/7/langendahl_p_a_etal_160602.pdf
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