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Denna artikel beskriver hur flipped classroom kan användas i 

kurser som en metod att öka ingenjörsstudenters ansvar för eget 

kunskapsinhämtande. Den vill också visa på de möjligheter som 

öppnar sig för lärare genom detta förändrade arbetssätt.  

Flipped classroom, eller det inverterade klassrummet som det 

också brukar kallas, innebär att traditionella klassrumsförlagda 

föreläsningar ersätts med inspelade som studenten kan se 

oberoende av tid och utanför klassrummet. Det innebär också att 

studentaktiviteten som tidigare var förlagd i studentrummet nu 

flyttas in i klassrummet och tvärt om [1].  

Vår didaktiska metod går i korthet ut på att först presentera ett 

antal uppgifter som studenterna ska lösa. För att lösa dessa 

behöver de ökade kunskaper och då väljer många att följa de 

inspelade föreläsningarna men det är inte ovanligt att de själva 

hittar och delar med sig av ytterligare kunskapskällor, vilket vi 

också uppmuntrar. Längre in i våra kurser får studenterna i 

uppgift att formulera egna projekt som de löser i grupp och här 

tar de ytterligare ett steg med avseende på självständig 

kunskapsinhämtning. 

15 års erfarenhet av inspelade föreläsningar visar på stora 

tidsbesparingar för lärare, tid som används till annat, exempelvis 

till handledning, återkoppling och kursutveckling. Inspelade 

föreläsningar upplevs också mer effektiva och mer tillgängliga av 

studenterna. De kan själva välja i vilken ordning och omfattning 

de deltar, upplägget passar fler lärstilar än det traditionella. 

 
Nyckelord – Flipped Classroom, studerandeaktiv undervisning, 

självständiga studenter. 

I. BAKGRUND 

Den pedagogiska friheten har varit stor vid den institution 

som vi båda arbetar vid, Institutionen för tillämpad fysik och 

elektronik. Klimatet och förutsättningarna har bidragit till ett 

hälsosamt och ansvarsfullt utvecklande av nya undervisnings-

metoder. Några bidragande orsaker till att våra kurser i 

webbteknik utvecklats till där de är idag är dels den distribu-

erade ingenjörsutbildningen i Pajala, som gavs 1995 – 1998 och 

dels att vi utbildat medieingenjörer där kursen IT-pedagogik för 

ingenjörer ingick som ett centralt inslag. 

Utbildningen i Pajala var landets första ingenjörsutbildning 

där Internet var den bärande kommunikationskanalen. 
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Under de kurser som gavs i Pajala fanns undervisande och 

handledande lärare tillgängliga på distans från Umeå eller Luleå 

och kortare lärarinsatser genomfördes på plats. 

 

Samtidigt som vi gav utbildningen mot Pajala gjorde 

Internetbaserade lärplattformar entré och det var också under 

denna utbildning som studenterna slog hål på vår uppfattning 

om vikten att föreläsa i ett klassrum. De konstaterade tidigt 

under utbildningen att det är mer effektivt att erhålla inspelade 

föreläsningar och att lärare på plats är bättre till handledning 

och som bollplank. Föreläsningarna sändes och spelades in via 

videostudio [2]. 

 

Våra medieingenjörsstudenter läste under samma tidsperiod 

en kurs som hette IT-pedagogik för ingenjörer. Kursen 

behandlade medieteknik för pedagogisk verksamhet och i 

samband med denna testades ett flertal användbara program och 

tekniker för utbildning. Ett av de verktyg som testades var 

Camtasia, ett verktyg som gör det möjligt att spela in händelser 

på en datorskärm tillsammans med ljud. Vi insåg snabbt att 

Camtasia skulle kunna lösa ett av våra problem, nämligen att på 

ett rationellt sätt producera skärmbildsvideo med hög kvalité. 

Hösten 2000 filmade vi våra första Camtasia-producerade 

föreläsningar till kursen Databasteknik och webbaserade 

system. Ett problem vi sett under denna kurs var dess 

föreläsningar som var tidskrävande och ineffektiva, för både 

lärare och studenter. Vid de föreläsningar vi höll varvades teori 

med demonstrationer, där det presenterades detaljrik kod och 

avancerade handgrepp i det utvecklingsverktyg vi använde. Det 

var svårt för studenterna att komma ihåg och anteckna kod och 

menyval. Det var med andra ord tungtrott, omständligt och allt 

annat än optimalt. 

II. FLIPPED CLASSROOM 

Kortfattat är detta en metod där man flippar, byter plats på 

det som händer i klassrummet och arbetet i hemmet. Metoden 

förklaras ofta i jämförelse med det traditionella, där 

föreläsningen i klassrummet betraktas som en plats där läraren 

är aktiv och att studenten är aktiv utanför klassrummet, 

vanligen i hemmet. När man flippar så följer studenten 

föreläsningen hemma eller i alla fall utanför klassrummet, och 

arbetar aktivt i klassrummet. 
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III. DET MÅSTE VARA ETT WIN-WIN-FÖRHÅLLANDE 

Om man vill genomföra hållbara förändringar måste det 

finnas uppsidor för alla ingående parter. Vi begränsar 

diskussionen i denna artikel till undervisningssammanhanget 

och till studenter och lärare.  

För lärare ligger problemet ofta i att produktionen av filmer 

måste ske på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Vi tror att detta 

är en anledning till att lärare väljer bort metoden men också att 

perfektionism bidrar. Ytterligare orsaker kan vara att lärare vill 

skydda sitt material som annars kan komma att spridas utom 

kontroll och en oro att man som lärare kan komma att 

rationaliseras bort i och med att andra kan nyttja det 

producerade materialet. Vi har också träffat på lärare som är 

rädda för att tappa kontrollen över vilka kunskaper som 

studenterna inhämtar och kommer studenterna verkligen att 

lyssna på de filmer vi spelar in? Hur motiverar vi dem att 

”komma igång”? Det finns också redan gott om bra filmer och 

tutorials på Internet och om studenterna tar ut svängarna och 

följer dessa finns där en risk att studenter börjar ställa frågor 

utanför lärarens konfortzon vilket kan leda till ökade krav med 

av seende på både kursinnehåll och på undervisande lärare. 

Studenter har ibland signalerat en rädsla för att erhålla 

kontinuerlig kontakt med undervisande lärare och man är rädd 

att tappa möjlighet till dialog och diskussion som kan 

uppkomma i föreläsningssammanhanget. Med femton års 

erfarenhet av flippande anser vi att allt detta är ickefrågor och 

att det tvärtom finns stora vinster att göra för oss som lärare. 

Våra erfarenheter är att det är klart mer tidseffektivt att spela 

in föreläsningar än att hålla dem ”live”. Naturligtvis tar det tid 

att spela in men det har man igen redan nästa gång man ger 

kursen. Inspelat material resulterar sedan i en jämnare 

arbetsbörda fördelat över året i och med att föreläsnings-

intensiva perioder försvinner. I takt med att det blivit vanligare 

att flippa har det dessutom blivit mer naturligt att dela med sig 

av sitt material kollegor emellan. Ett exempel på detta är att 

många gymnasielärare i matematik använder sig av material 

producerat av kollegan Daniel Barker [3]. Den tid man frigör 

kan man istället lägga på att coacha studenterna i deras 

kunskapsinhämtning och på att ge kvalitativ återkoppling. 

Det är naturligtvis en lika stor förändring för studenterna då 

de schemalagda föreläsningarna i klassrummet tas bort, är man 

tillräckligt ansvarstagande för att i tid påbörja en icke schema-

lagd inlärningsinsats? Svaret blir här i förvånansvärt hög 

utsträckning ja, men vi återkommer något senare i artikeln 

omkring hur vi skapar incitament. Det finns stora fördelar i och 

med att inspelade föreläsningar blir mer tillgängliga, studenter 

missar ofta traditionella föreläsningar på grund av sjukdom, 

schemakrockar eller annat. Vissa studenter hinner inte alltid 

med i föreläsningens tempo och andra kan ha svårt att hålla 

koncentrationen uppe och det kan vara bra att varva teori och 

praktik. Studenter kan dessutom ha olika behov av att repetera 

mera avancerat föreläsningsinnehåll. Sammantaget ser vi att 

våra inspelade föreläsningar frigör tid hos oss lärare, en tid som 

kan användas till det som annars lätt blir eftersatt och att 

filmerna också bättre möter våra studenter med avseende på 

olikheter i lärstilar och studiekapacitet. 

IV. KURSUPPLÄGG 

Kursen Databasteknik och webbaserade system, 7,5hp, blir vår 

exempelkurs. 

A. Föreläsningar 

Alla föreläsningar är inspelade med Camtasia och innehåller 

presentationer i Power Point och demonstrationer i olika 

utvecklingsprogram. Vi använder inte begreppet föreläsningar 

utan de kallas rätt och slätt för kursens filmer. 

Filmerna är grupperade efter innehåll och vi har ett antal 

fristående webbsidor som fungerar som en innehålls-

förteckning, se Bild 1. Sedan länkar vi till dessa i den 

lärplattform som vi använder. Det innebär fysiskt att kursens 

inspelade innehåll ligger utanför lärplattformen vilket 

underlättar om man till exempel byter plattform eller vill 

använda samma material i flera kurser. Det är också bra då en 

ny film som läggs till eller revideras per automatik hamnar i 

kurserna som länkar till sidan. 

Kopplat till varje film finns en kortare text som beskriver 

dess innehåll, vem som spelat in, filmens längd och datum. Det 

har visat sig viktigt att ha kontroll över det inspelade materialet 

då det under årens lopp blivit allt fler lärare som vågat sig på att 

bidra till samlingen. De enskilda filmerna är i snitt fem minuter, 

något som studenterna bekräftat som en lagom längd. Längre 

teoriavsnitt måste då helt enkelt hackas upp i mindre delar. 

 

 
 

Bild 1 Ett exempel från en innehållssida. 

 

Självklart förekommer det att vi av och till håller traditionella 

föreläsningar. En vanlig anledning är att man vill testa nytt 

material på studentgruppen innan man ger sig i kast med att 

spela in. I vissa kurser kan orsaken vara att vi ser att 

studentgruppen behöver själva föreläsningssituationen och de 

diskussioner som dyker upp i denna, här fungerar då filmerna 

som ett extra stöd för behövande studenter. Ett exempel på detta 

är då vi ger webbteknikkurser för humanister. 

B. Arbetsuppgifter 

Kursen är indelad i två block där det första blocket innehåller 

ett antal individuella arbetsuppgifter som studenterna börjar 

arbeta med direkt efter kursintroduktionen. Den kunskap som 

studenterna behöver för att lösa dessa uppgifter inhämtas på 
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valfritt sätt, men flertalet av studenterna använder sig av det 

inspelade material vi tagit fram varvat med att de läser utpekad 

kurslitteratur. Värt att poängtera är att det är uppgifterna som 

triggar igång studenternas kunskapsinhämtning, inte som förr 

när de först gick och slentrianmässigt betade av en föreläsning 

för att sedan gå ut och arbeta i laborationssalen. De uppgifter vi 

formulerat är relativt fria men vi förväntar oss att studenterna 

håller sig inom vissa givna ramar och att de uppfyller vissa 

givna kriterier. Det sker en viss progression genom arbetsupp-

gifterna. Den första uppgiften är relativt uppstyrd och kopplat 

till denna finns en större mängd inspelat material, sedan i takt 

med ökad frihet och fler egna val för studenten så blir det 

inspelade materialet också successivt mer begränsat. Studenten 

tvingas då allt mer att söka och värdera egna källor till kunskap 

i litteratur, men framförallt på Internet.   

Det andra blocket i kursen innehåller ett större projekt vilket 

oftast utförs i grupp om två till fem studenter. Även här finns 

filmer att tillgå och projektet har en specifikation som anger de 

yttre ramar och kriterier för examination. Ser man till Blooms 

taxonomi [4] så befinner sig våra studenter i den övre delen av 

trappan och sett till Kugels olika steg [5] så kan man nog 

karaktärisera arbetssättet som att studenten är självständig. Vi 

har i kursvärderingar tydligt kunnat utläsa att den frihet under 

ansvar som gäller under kursen triggar igång kreativiteten och 

höjer motivationen vid det egna kunskapsinhämtandet.  

C. Examination och återkoppling 

Examinationen sker löpande och grundar sig uteslutande på 

kursens arbetsuppgifter och på det avslutande projektet. 

Betygsskalan är U, 3, 4, och 5 och för att erhålla ett högre betyg 

så krävs det att studenten löser fördjupningsuppgifter som finns 

kopplade till samtliga arbetsuppgifter och projektet. 

Projektet redovisas skriftligt och resultatet demonstreras i 

samband med en muntlig gruppredovisning inför hela 

studentgruppen. Arbetsuppgifter redovisas även de skriftligt 

samt vid en enskild redovisning där genomförda laborationer 

och egna insatser i projektet visas, ett arbete som i regel tar en 

halvtimme per student. Vid samtliga redovisningar eftersträvar 

vi att ge både positiv och konstruktiv kritik, vi vill att 

studenterna ska känna att dessa tillfällen är lika mycket ett 

lärtillfälle som ett examinationstillfälle. Vid de enskilda redo-

visningarna ber vi även studenten om en egenreflektion runt 

egna insatser på kursen i helhet och också en reflektion runt 

vilket betyg man anser sig ha uppnått baserat på givna kriterier. 

Vi tycker att vi har en god balans mellan kursens genom-

förande och examinationen och vi anser att vårt upplägg sporrar 

studenten till att ta ytterligare eget ansvar. 

D. Ämnets karaktär 

Det är speciellt att undervisa i avancerad webbutveckling och 

det skiljer sig en del från andra ämnen. En viktig skillnad är att 

teknikutvecklingen inom detta område går rasande fort, något 

som gör att detaljkunskaper kan vara föråldrade inom bara 

något år. Aktuella fakta finns nästan alltid på Internet men det 

gäller att själv hitta och lära sig att värdera källor. På olika 

forum får man snabbt svar på enklare frågor om man kör fast, 

men det är inte alltid så lätt att formulera en bra fråga. Och inte 

blir det lättare av att projektet kan vara en blandning av nästan 

tio olika språk och sätt att koda, C#, JavaScript, Razor, HTML, 

CSS, SQL, json, XML och Linq. Och hur felsöker man 

egentligen?  

Ett av våra mål är därför att studenterna lär sig metoder och 

arbetsprocesser och ett hållbart ingenjörsmässigt ”tänk”. Vi ar 

tagit fasta på behovet av denna färdighetsträning när vi designat 

kursen. Vid kursintroduktion uppmanas studenterna att i första 

hand själva söka svaret på Internet och i andra hand att ta hjälp 

av sina studiekamrater, gärna genom att formulera en fråga i 

lämpligt forum i kursens lärplattform. Räcker inte detta är de 

alltid välkomna till oss lärare och för individuell hjälp. Vi ser 

att det är ungefär 30 % av studenterna som faktiskt söker hjälp 

hos oss och att de då verkligen har ett behov av stöd. Även 

grundarna av begreppet flipped classroom, Bergmann och 

Sams, konstaterar att metoden frigör tid vilket är bra för 

studenter som behöver stöd [9]. 

V. RESULTAT OCH SIDORESULTAT 

A. Självständiga studenter 

Just nu har vi i huvudsak studenter som läser Civilingenjörs-

programmet i Interaktionsteknik och design, ID, på våra kurser. 

Under sin sjätte termin läser de tre kurser i webbteknik parallellt 

med en CDIO-inspirerad helterminskurs som inbegriper 

aspekterna design, build och test. Den förhållandevis långa och 

sammanhållna tiden gör att de succesivt lär sig metoder och 

arbetssätt för att snabbt inhämta och omsätta nya kunskaper. Vi 

ser en tydlig progression.  

Den sista uppgiften som studenterna utför under denna termin 

handlar om att bygga en mashup, där man plockar in teknik som 

andra utvecklare gjort tillgänglig för andra utvecklare över 

Internet. Detta område är så dynamiskt att det inte är realistiskt 

att vi tillhandahåller någon större mängd av detaljkunskaper, 

här nöjer vi oss med ett mindre antal filmer med en 

övergripande beskrivning av området. Uppgiften slutar ofta 

med att våra studenter levererar lösningar som vida överträffar 

ställda krav och förväntningar.  

Ett exempel kan vara en webbaserad tjänst för att beställa 

taxiresor vilken hämtar information från min nuvarande 

position, vart jag vill åka, Google maps för färdval, och taxor 

för olika taxibolag och utifrån denna information lämnar ett 

förslag på billigaste bolag, uppskattad restid och uppskattad 

kostnad. I denna uppgift får de fullt ut använda sin fantasi vilket 

höjer den inre motivationen maximalt. Programansvarig har vid 

flera tillfällen uttryckt att han ser hur studenterna växer och att 

det är under denna termin som de på riktigt erhåller sin 

yrkesidentitet.  

B. Studenter som lärare – ”Flipped tutor” 

I en påbyggnadskurs som heter Applikationsutveckling för 

Internet, 7,5hp, tar vi in studenter med lite olika förkunskaper. 

Kursen börjar därför med en utjämningsvecka och här återfinns 

ofta studenter som har högre förkunskaper än vad som krävs. 

Under utjämningsveckan låter vi dessa studenter genomföra ett 

miniprojekt som går ut på att undersöka och utvärdera nya 

tekniker och presentera detta för resten av studentgruppen. Det 

är inte ovanligt att studenter väljer ämnen som är helt nya även 

för oss, och det har förekommit vid ett antal tillfällen att sådana 
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inslag sedan lyfts in som obligatoriskt innehåll i denna kurs 

eller i någon annan.  

På ett vis byter vi då plats med studenten och det är trevligt 

att börja en kurs med detta. Det slår också an en ton att 

studenterna är i framkant och att ingen annan än de själva kan 

säkerställa att de fortsätter att hålla sig där. 

C. Effekter för oss lärare 

Vårt arbetssätt har betytt otroligt mycket för oss. Vi har idag 

ett inspelat materiel som bildar en stabil bas. Idag tjänar vi tid 

genom att flippa, men det har inte alltid varit så. Träning ger 

färdighet och det hantverksmässiga går idag snabbt och 

effektivt. Vi erhåller en jämnare arbetsbelastning över året då 

vi själva kan välja när vi lägger inspelningstid, innan kurs, 

under pågående kurs om det behövs kompletteringar, efteråt om 

kursutvärderingen visar på brister eller under lugnare perioder. 

Vi har ännu så länge inte sett tendenser på att flippade kurser 

skulle erhålla minskad resurstilldelning.  

D. Författarnas kommentarer 

Vi är glada för att begreppet ”flipped classroom” finns idag 

och att forskningsresultat [6] visar att metoden är så effektiv att 

den traditionella undervisningen kraftigt kan ifrågasättas [7][8]. 

Efter 15 års flippande tar vi detta som ett kvitto på att vi har 

satsat rätt. 

Vi har full förståelse att det finns lärare som tycker att 

tekniken är krånglig och skrämmande och vi inser att vi 

kommer från en gynnsam miljö både tekniskt och 

organisatoriskt. Vi är samtidigt övertygade om att fler borde 

anamma detta upplägg och att metoden bidrar till att vi levererar 

mera självständiga ingenjörer!   
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