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Utgångspunkt! 
•  Hur får man den som skall lära sig 

att lära sig det man vill att de skall 
lära sig, d.v.s. uppnå lärandemålen ! 

•  Övriga mål! 
•  Att åstadkomma studentcenterat aktivt 

lärande. 
•  Att åstadkomma resurseffektivitet.  



Exempel, Forskningsmetodik 7,5 hp 
•  Arbetsgången var följande: 

1.  Skapa förinspelade föreläsningar baserat på den litteratur som 
skulle användas inom området. Dessa skall sedan finnas 
tillgängliga för studenterna i lärplattformen Fronter.  

2.  Läsanvisningar av vad som skall läsas för de olika seminarierna. Här 
gäller det att göra lämpliga avgränsningar, något som vi fortsätter att lära 
oss av. 

3.  Skapa frågeställningar lämpliga och ledande för studenterna inför varje 
seminarium 

4.  Beskriva arbetsgången i en studiehandledning, som förklarar för 
studenterna vad som förväntas inför varje seminarium och hur själva 
seminariet ska genomföras. 

 
Utifrån detta genomförde sedan studenterna två examinationsuppgifter, en 

individuell analysuppgift och ett projektarbete  



Genomförande 

Förutsättningar &  
förberedelser 

•  Instuderings- 
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Seminarium 

Seminarium  
rapport 
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för 
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•  Projekt 
uppgift 

•  Kurs 
litteratur  



Sammanställning av erfarenheter 
•  Studentperspektiv: 

•  Flexiblare studier 
•  Tar större ansvar för sina studier 
•  Upplever mer inflytande och kontroll 
•  ”Varför är inte alla kurser uppbyggda på detta sätt” 

•  Lärarperspektiv 
•  Studentträffar (seminarium & lektioner) utnyttjas 

mer ändamålsenligt 
•  Studenten mer förberedd 
•  Studenten ”tvingas” vara mer aktiv 



Sammanställning av erfarenheter 

•  Nackdelar 
•  Vid stora seminariumgrupper och för långa 

inspelade föreläsningar 
•  Alla studenter gillade inte att vara 

ansvarstagande 
•  Traditionella schemalagda föreläsningar kan 

upplevas som stöd i studierna 
•  Samma interaktiva effekt kan uppnås vid 

traditionell föreläsning med förbereda frågvisa 
studenter 



Kvalitetshöjningsdimension och 
effekter 

•  Vi avser fortsätt utvecklingen av flipped 
classroom 

•  Effekten framåt ser vi mer självständiga och 
ansvarstagande studenter 

•  Arbetssättet ger oss möjlighet att tidigt 
upptäcka och hjälpa studenter 

•  Generiska föreläsningar kan återanvändas 
•  Enklare att se saker som behöver förändras 



Relevans för ämnet 

•  Relevans för mer än bara oss vid HD!  
•  Sprids via externa aktiviteter som SISA, 

ECEL-2015, NGL 2015 
•  Kan ses som ett uttryck för e-Learning 
•  Inspelade instruktioner effektiviserar 

hanteringen och underlättar för 
studenterna 



Tack för er uppmärksamhet! 

Frågor ? 
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