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Inledning 
Mer och mer studier görs på distans och med fokus på eget ansvar och lärande. Detta 
innebär en ökad vikt av att undervisningsmetoderna utvecklas och anpassas till ett så 
effektivt lärande som möjligt. Pandemin har inneburit att de flesta har varit tvungna 
att lära sig hantera elektroniska undervisningsformer och mötesplatser, vilket 
antagligen kommer att bidra till fortsatt användande av denna sorts undervisning och 
möten.  
 
En pedagogisk modell som passar för självstudier är ”omvänt lärande” eller ”flipped 
learning” som den heter på engelska. Det baserar sig på en pedagogisk ansats där 
läraren i stället för att direkt undervisa, vägleder studenterna till ett aktivt, frivilligt 
och initiativrik lärande (1).  

 
De fyra byggstenarna i ”FLIP” (2) står för: 
-Flexible environment (flexibel omgivning),  
-Learning culture (lärandekultur),  
-Intentional content (avsiktigt innehåll)  
-Professional educator (professionell pedagog)   
Flipped learning-modellen flyttar undervisningen till ett studentkoncentrerat 
tillvägagångssätt.  
 
”Flexible environment” innebär att läraren ska se till att studenterna får möjlighet att 
interagera och reflektera över sitt lärande. Att man som lärare är observant och kan 
göra justeringar efter behov, likaså introducera studenterna till olika förhållningssätt 
till lärande så att de hittar sitt eget sätt till att få optimalt lärande.  
 
”Learning culture” innebär att studenterna får möjlighet att delta i meningsfulla 
aktiviteter utan att läraren är central. Man ger studenterna vägledning och feedback. 
 
”Intentional content” innebär att läraren underlättar för studenterna att hitta rätt 
information. Man väljer ut vad de behöver komma åt för information och vilket 
material de ska utforska, detta för att maximera och gör tiden i klassrummet så 
lärorikt och givande som möjligt.  
 
”Professional educator” innebär att läraren finns tillgänglig för alla studenter på såväl 
individuell nivå, grupp och hel klass. Man stöttar och ger feedback efter behov. Man 
observerar och gör bedömningar för att kunna ge instruktioner som leder dem i 
riktning för rätt kunskapsinhämtning. Man samarbetar och reflekterar med andra 
pedagoger och ansvarar för att genomföra de eventuella förändringar som behövs. 
 



 

  

Omvänt lärande utövas ofta i ”omvänt klassrum”, ”flipped classroom”, en modell där 
läraren vänder på den traditionella undervisningen och ger webb-baserade 
genomgångar som hemuppgift i stället för traditionell föreläsning i 
klassrummet/salen. Likaså så sker den studiedel som i traditionell undervisning sker 
utanför skolsalen, ex. hemarbeten och olika projektarbeten gemensamt i 
klassrum/sal i stället. Genom att studenterna inhämtar basalkunskap via 
webbföreläsningar hemma och kommer pålästa och förberedda till de fysiska 
träffarna så ger det mer tid och bättre förutsättningar för diskussioner, laborativt 
arbete och fördjupad kunskap vid klassrumstillfällena. Detta förhållningssätt till 
aktivt lärande definieras av att läraren, i stället för att traditionellt undervisa, låter 
studenterna jobba utifrån frågor eller uppgifter, vilket ökar lärandet, förståelse och 
problemlösningsförmåga (3, 4).  
 
Problembaserat lärande (PBL) som Linköpings Universitet utövar i sina utbildningar 
är en accepterad och etablerad form av aktivt lärande (5). Med denna pedagogiska 
reflektion vill jag belysa om omvänt lärande och omvänt klassrum ytterligare kan 
underlätta lärandet vid problembaserat lärande och samtidigt ge utbildningsformen 
mer flexibilitet till distansstudier. 
 
Vid en medicinsk fakultet i Israel användes olika undervisningsformer under 
pandemin varav omvänt klassrum utmärkte sig genom att lärarna upplevde att 
studenternas kunskap ökade i relation till tidigare år (6). De påpekar att personliga 
interaktioner är viktiga och en stor del av denna modell. De tillfällen man träffas för 
diskussioner, seminarier, laborationer etcetera är det som ska bidra till fördjupad 
förståelse. Sociala interaktioner är ett grundläggande behov som ger 
gemensamhetskänsla och är viktigt ur många sociala aspekter. 
 

Syfte 
Analysera och reflektera över fördelar och nackdelar med omvänt klassrum med 
avseende på lärande. Diskutera om omvänt klassrum kan utveckla dagens 
problembaserade undervisningsform vid Linköpings medicinska fakultet. 

 
Analys 

Vilka för- och nackdelar finns det med omvänt klassrum som metod?  
Omvänt klassrum kan stimulera till ökat engagemang, ökad förståelse, djupare 
diskussioner och effektiv praktisk problemlösning (7). Studenterna får mer kontroll 
över sitt lärande och tillgängligheten av kursinnehållet ökar. De viktiga behoven för 
ett fungerande omvänt klassrum är: en hälsosam miljö, positiv inställning till en 
förändring i lärandekulturen, väl planerat innehåll och duktiga pedagoger (8).  



 

  

 
Det är få nackdelar som nämns men en hög arbetsbelastning är det som vanligtvis 
framkommer (7, 9).  Metodiken innebär att ett nytt arbetssätt som många i början 
upplever som en stor arbetsbelastning och det är därför viktigt att man 
implementerar metoden stegvis, så att både studenter och lärare hinner att vänja sig 
vid arbetssättet och de tekniska moment som arbetet innebär (9). Metoden ställer 
höga krav på lärarens planering och genomförande och fokus ska vara att skapa en 
studentcentrerad miljö. Litteraturen beskriver ofta fördelar som att studenterna har 
ett högt engagemang, ett djupinriktat förhållningssätt till lärande samt en högre 
närvaro vid gruppträffarna (10). Dock har studier visat att det inte finns några 
mätbara skillnader när man ser till studieresultat såsom examinationspoäng eller 
betyg (10, 11). Slutsatsen flera studier drar är att omvänt klassrum framförallt bidrar 
till ökat studieengagemang (8, 10), inte till högre mätbara studieresultat.   
 

Egen reflektion 
Jag har läst min utbildning med problembaserat lärande och tycker att det är en bra 
metod för aktivt lärande. Man lär sig att inhämta information, sortera ut vad som är 
viktigt, begränsa sig i sin informationsinhämtning och sätta kunskapen i ett 
sammanhang. Kunskapen fäster sig lättare när man förstår saker i ett större 
sammanhang. Jag tycker att omvänt klassrum är en intressant metodik som skulle 
passa bra och kunna tillämpas med problembaserat lärande där man idag fortfarande 
har traditionella fysiska föreläsningar. Fördelen med tillgång till inspelade 
föreläsningar i hemmamiljö är att var och en kan studera i sin egen takt, kan lägga 
den tid som man känner behövs och att man kan se och lyssna på de delar man inte 
förstår flera gånger. 
Studenter som behöver mer tid för att lära sig behöver inte känna sig stressade av 
föreläsningarna utan kan i lugn och ro se dem, vid fler tillfällen om det behövs och 
inhämta kunskap utifrån sin egen takt. Studenter som däremot har en snabb 
inlärning behöver inte stannas upp utan kan jobba framåt i sin egen fart och därmed 
känna mer tillfredsställelse. 
 
Om man ska se över eventuella nackdelar så kan det vara att studenterna kommer att 
ägna mer tid framför dataskärmen. Likaså så påverkar hemsituationen möjligheterna 
till studentens lärande. Studenter som bor hemma eller flera tillsammans kanske inte 
har den lugna miljön som de behöver för sina självstudier. En bra 
internetuppkoppling är ju också ett måste. Studenterna måste vara självdrivande 
vilket kan vara svårt för vissa. Väldigt ambitiösa studenter måste kunna avgränsa sig 
då det inte finns någon riktig gräns för inlärningsmålet. 
 
 



 

  

 
Under pandemin bedrev Linköpings Universitet sin undervisning på distans med just 
elektroniska föreläsningar och som basgruppshandledare för läkarstudenter så fick 
jag höra mycket positivt om detta från studenterna. Fördelarna var att de kunde se 
föreläsningarna den tid som passade de själva bäst och de kunde se om stycken flera 
gånger, vilket ökade förståelsen.  
Att introducera omvänt klassrum skulle innebära att man kunde lägga mer resurser 
på mötes- och resurstillfällen för studenterna. Man kan ha fler seminarier där de 
diskuterar utifrån lärandet de haft hemma. Fysiska lärartiden skulle minska drastiskt 
för undervisningen, då inspelade föreläsningar skulle ersätta dessa och resurserna 
skulle kunna användas till mer tid för diskussionsforum.  
 
I ett inslag på nyheterna (210812) intervjuades några studenter om 
distansundervisning under pandemin. Några tyckte det hade varit jobbigt i längden, 
saknade sociala delen och kände det som att de lätt tappade sugen för studierna. 
Detta framkom även från några studenter som jag hade basgruppsarbete med via 
zoom under pandemin. Flera var positiva och tyckte att hemstudier passade dem 
perfekt. Det som förståeligt saknades under pandemins distansundervisning var 
fysiska möten för diskussion. I omvänt klassrum har de fysiska träffarna stor 
betydelse till att ge förståelse och fördjupad kunskap till den inläsning man gjort 
hemma men lika viktigt är den sociala delen som den ger. Att träffas fysiskt och 
diskutera är en social träning och den tillsammans med det sociala behovet går ej att 
ersätta med digitala medier.  

 
Som framgick i analysen så ses inga mätbara skillnader i studieresultat när man 
jämförde aktiv lärandeform i omvänt- respektive traditionellt klassrum (11). Det som 
framgår är att studenterna med omvänt klassrum visar ökat studieengagemang (8, 
10), vilket borde leda till djupare diskussioner och att kunskapen fästs bättre, något 
som kanske är mätbart först på längre sikt.  
 
Med engagerade lärare utbildade för denna metodik så tror jag det är en mycket bra 
undervisningsform för studenter på universitetsnivå, där studenterna självvalt 
studerar utifrån sina intressen. Man bör dock tänka på att lägga stor del av resurserna 
på de sociala tillfällena för basgrupper och storgrupper med diskussioner, seminarier 
och laborationer. Jag tror att omvänt klassrum skulle kunna göra sig mycket bra i 
kombination med den problembaserade undervisning som bedrivs vid Linköpings 
Universitet. 
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