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Inledning 
I min roll som lärare undervisar jag socialepidemiologi. Kursen är en valbar ämnesspecifik 
fördjupningskurs inom folkhälsovetenskap i den interprofessionella Masterprogrammet i 
Medicinsk Vetenskap. Problembaserat lärande (PBL) används vid kursen som hela 
Medicinska fakulteten i Linköping (1). Socialepidemiologi är ”den del av epidemiologi som 
studerar sociala fördelningar och sociala bestämningsfaktorer som anges för hälsa” (2). Den 
använder kunskap från sociologi, socialmedicin, medicinsk antropologi och annan 
samhällsvetenskap för att beskriva och analysera data (3). I kursen lär man sig 

epidemiologiska metoder för att analysera hur socioekonomiska förutsättningar (inkomst, 
utbildning, yrke, kön, etnicitet, etc.) förklarar hälsa. Studenter lär sig också att reflektera 
kring principer för vad kan man göra för att minska ojämlikhet i hälsa, åtgärder som kan 
göras på olika nivåer. Åtgärderna handlar oftast om genomgripande samhällsförändringar som 
kräver politiska ställningstaganden för ett socialt hållbart samhälle (4, 5). För att främja hälsa 
är det viktigt att ha ett systemperspektiv och arbeta förebyggande för att reducera 
socioekonomiska ojämlikheter. Att lära ut till studenter betydelsen av sociala determinanter 
för hälsa kan vara en utmaning (6). Fram till hösten 2018 har undervisningen i 
socialepidemiologi skett traditionellt (föreläsning/basgrupp/seminarier). Användandet av ny 
teknologi i undervisningen har öppnat nya möjligheter för undervisning i folkhälsovetenskap 
som inte är möjligt i ett klassrum (7). 
 
Efter att ha kommit i kontakt med blended learning ”Flipped Classroom” på ett seminarium 
om digitalt lärande på Didacticum, har jag funderat om det skulle kunna vara en möjlig väg 
för att förbättra lärandet i socialepidemiologi. Flipped classroom är en form av blended 
learning, alltså undervisning i en blandning av lärmiljöer och som uppskattas av den yngre 
generationen (8). I Flipped classroom är lärandet omvänt jämfört med det traditionella 
lärandet (9, 10). Studenten studerar hemma före undervisningstillfället kursmaterialet genom 
att titta t.ex. på kortare videoklipp, filmade föreläsningar eller läsning av kursmaterialet 
(artiklar eller kursboken). Under lektionstillfället på campus arbetar sedan studenterna aktivt 
med problemlösningar, interaktiva diskussioner, och reflekterar om den tidigare inhämtade 
kunskapen under handledning av läraren. Genom att studera kursmaterial i förväg, skaffar sig 
studenterna förståelse i förväg och lektionstillfället kan använda till praktiska uppgifter, 
diskussion, men också till reflektion vilket leder till djupare förståelse.  
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att tillämpa flipped classroom under 
undervisningen i socialepidemiologi. 
 
Kan flipped classroom vara en möjlig väg för att förbättra inlärningen? För att svara på frågan 
ska jag svara på följande delfrågor: 

1. Vad är de teoretiska grunder och bärande idéer om flipped classroom? 
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2. Finns det tidigare forskning om användning av flipped classroom och social 
epidemiologi/folkhälsovetenskap? 

3. Hur kan metoden flipped classroom implementeras för undervisning i 
socialepidemiologi? 

Teoretisk referensram 
Reflektions vikt för lärande 
Flipped classroom är en studentcentrerat lärande metod som är baserad på Jean Piaget 
konstruktivist synsätt på lärandet: individen konstruerar kunskap utifrån sina egna 
erfarenheter och upplevelser (11). Den är också baserad på John Dewey syn på lärande, där 
teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. Hans teori bygger på orden ”learning by 
doing”, vilket innebär att undervisningen måste erbjuda möjligheter att aktivt pröva, och 
sedan tänka och bearbeta. Det är först när individen reflekterar kring vad som har hänt, som 
det leder till djuplärande, den ”reflekterande synsätt”: ”Erfarenhet måste förädlas genom 
reflektioner för att bli kunskap” (12). 
 

Flipped classroom 
Med flipped classroom förbereder sig studenterna före lektionstillfället i hemmet genom att 
titta på kortare videoklipp, filmade föreläsningar, och läsa textmaterial med anpassande 
exempel hemma. Studenten har möjlighet att titta på det inspelade materialet flera gånger och 
reflektera på den som leder i sin tur till djup inlärning.  

När studenten kommer till klassrumtillfället arbetar sedan studenten aktivt med uppgifter, 
praktiska övningar eller diskussion. På så sätt är flipped classroom studentcentrerat lärande 
med studentens behov i centrum (9). I flipped classroom är lärare handledare/vägledare i 
stället att vara föreläsare/informationsgivare. Lärandemålen är klassificerade enligt Blooms 
taxonomi: kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering (13, 14). I 
traditionell monologdriven katedralundervisning lär sig studenten kunskaper som är på den 
lägsta nivå av Blooms taxonomi. Med flipped classroom lär sig studenterna i stället 
kunskapen hemma och har istället aktiviteter i klasstillfället som engagerar dem och främjar 
högre nivåer av metakognition enligt Blooms taxonomi (15). Att arbeta i små grupper i 
klassrummet är uppskattat av studenterna (16) och ökar motivation (17). 

För att förhindra att studenter kommer oförberedd till klassrummet och få svårt att följa 
undervisningen är det viktigt att ha en kort quiz eller test i början av varje klasstillfället för att 
kolla att studenter har lärt sig kursmaterialet innan studenterna kommer till klasstillfället. 
Quizen har två syften: både formativ och summativ syfte (18). Det som studenter inte kan 
svara på, kan läraren ge fördjupande information under kurstillfälle eller ge övningar att göra 
hemma. 

Flipped classroom och socialepidemiologi/folkhälsovetenskap 
Det finns ett flertal studier som redovisar implementering av flipped classroom inom 
medicinska professioner som redovisar bättre flexibilitet med hjälp av flipped classroom (19, 
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20). I en meta-analys från 2018 beskriver att flipped classroom förbättrar lärande jämfört med 
traditionell undervisning inom medicinska professioners undervisning (21).  

Dock finns väldigt få artiklar som beskriver flipped classroom inom undervisningen av 
socialepidemiologi. Jag har hittat en referens om flipped classroom inom sociala 
determinanter för hälsa, som redovisar hur flipped classroom kan främja lärandet av sociala 
determinanter for hälsa, genom att öka interaktivitet och relevansen av sociala determinanter 
för hälsa och folkhälsa (22).  

En rekommendation för att implementera flipped classroom är att videon ska vara korta (9) 
och det ska vara konstruktiv länkning mellan läraktiviteter och summativ och formativ 
bedömning (22). I en artikel om flippad classroom inom folkhälsa beskriver hur flipped 
classroom tillåter studenten att förstå hur teori är ett användbart verktyg för en kurs inom 
”Behavorial Science and Public Health” som var mycket uppskattat (23).  

En studie redovisade undervisning av folkhälsa med flipped classroom inom 
sjuksköterskeprogrammet som redovisade ökat kritisk tänkande och låter studenten förstå 
relevans av ämnet för deras profession (24).  
 
I båda tidigare studier framgår det att vissa studenter som inte hade använt den metod tidigare 
kan ha opinion mot och föredrar först att lektion undervisas på traditionellt sätt under 
lektionstid (23, 24).  Enligt Herreid and Schiller (10) finns det nackdelar att implementera 
flipped classroom: metoden är ett nytt sätt att lära sig som innebär att det är initialt 
tidskrävande. Dock förstår studenter senare hur tiden i klassrummet används för praktiska 
övningar, och ser hur deras kompetenser ökar och blir bättre förberedd för kommande kurser 
och arbete.  
 

Reflektion 

Hur kan metoden flipped classroom implementeras för undervisning i socialepidemiologi? 
 
Jag har som kursansvarig bra insyn i alla delar i kursen. Utmaningen i kursen är att göra en 
bra lärandeprocess med få studenter med heterogen bakgrund och liten resurs. Det finns ett 
stort behov att maximera face-to-face tiden med studenterna, då kan flipped classroom vara en 
bra hjälp för detta ändamål och som är relevant för den digitala tidsåldern. 

Flipped classroom är en studentcentrerat lärande metod som är släkt med PBL (problem-
baserad lärande) som används vid Medicinska Fakulteten i Linköping. Detta innebär att 
studenter är vana att lära sig med studentcentrerat pedagogik. En annan faktor som är positiv 
är att kursen är på avancerad nivå och har få studenter. P.g.a. den lilla antal studenter i kursen 
socialepidemiologi, ges även flipped classroom möjlighet att handleda studenter individuellt 
som ger en studentcentrerat lärande som leder till djup inlärning. Studentaktiva pedagogiska 
metoder ökar studentens prestation (25). 
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Jag har planerat inför hösten 2019 att studenten ska titta på korta videor relaterad till dagens 
tema inför varje kurstillfälle, detta för att engagera studenterna mer. Att titta på en video om 
sociala determinanter för hälsa innan lektionen främjar lärandet och leder till reflektion. Detta 
tillåter att studenten blir mer engagerad och att tiden i klassrummet används på ett optimalt 
sätt (26). Att variera olika typer av aktiviteter, t.ex. att titta på en video, läsa artiklar eller 
liknande kan också främja lärandet för studenter som har varierade lärostilar (27).  

Videoklippen ger kort information och har för syfte att presentera ämnen som en video för att 
förklara nyckelbegreppen och främja motivationen till ämnet socialepidemiologi. 

Här kommer länken till videoklipp från ”Let’s learn Public Health”. 

Inför tillfälle 1:  

- Social determinants of Health (https://www.youtube.com/watch?v=8PH4JYfF4Ns) 

Inför tillfälle 2:  

- Epidemiological studies (https://www.youtube.com/watch?v=Jd3gFT0-C4s) 

P.g.a. det är svårt att hitta video som är anpassat i undervisningen, är därför nästa steg i den 
pedagogiska utvecklingen av kursen att skapa kursmaterial så att föreläsningar ersätts helt 
med video/kursmaterial som studeras före varje kurstillfälle genom att inspirera sig av de 
metoder som används (22). Att utveckla kursmaterial (i de flesta fall video, praktiska övningar 
och exempel) som är anpassad till rätt studentgrupp tar tid och är alltså kostsamt att utveckla 
(10, 24). 

Slutsats 
Slutsatsen är att flipped classroom mycket väl kan vara användbar för inlärningen av 
socialepidemiologi. Metoden ger studenterna möjlighet att titta på en video upprepade gånger 
som kan vara bra i vissa aspekter som är svåra inom socialepidemiologi. Flippad classroom 
frigör tid i klassrummet som kan användas till praktiska övningar, diskussion och reflektion.  
Metoden är initialt tidskrävande men tiden som frigörs för reflektion och repetition i gruppen 
ger på sikt mycket värdefull djupare lärande. 
 
  



Pedagogisk reflektion i samband med ansökan om docentur – med dr Nadine Karlsson 2019-04-25  

6 
 

Referenser 

1.    Silén C. Problembaserat lärande-pedagogisk idé och metod, Pedagogiska enheten, 
Hälsouniversitet Linköpings universitet, 2004. 2004. 

2.    Berkman L, Kawachi I. Social epidemiology. New York: Oxford University Press; 2000. 

3.    Anderson I. Epidemiologi för hälsovetare - en introduktion. 2 ed. Lund: Studentlitteratur; 
2016. 

4.    Cwikel JG. Social Epidemiology, Strategies for Public Health Activism. New York: 
Colombia University Press; 2006. 

5.    WHO. Horizon 2030. http://www.who.int/sdgs. Geneva. 

6.    Martinez IL, Artze-Vega I, Wells AL, Mora JC, Gillis M. Twelve tips for teaching social 
determinants of health in medicine. Medical teacher. 2015;37(7):647-52. 

7.    Vyas A, Rodrigues VC, Ayres R, Myles PR, Hothersall EJ, Thomas H. Public health 
matters: Innovative approaches for engaging medical students. Medical teacher. 
2017;39(4):402-8. 

8.    Gillispie V. Using the Flipped Classroom to Bridge the Gap to Generation Y. The 
Ochsner journal. 2016;16(1):32-6. 

9.    Barker D. Flipped classsroom - det omvända arbetssättet. Stockholm: Natur & kultur; 
2013. 

10.    Herreid CF, Schiller NA. Case Studies and the Flipped Classroom. Journal of College 
Science Teaching. 2013;42(5):62-6. 

11.    Elmgren M, Henriksson A-S. Universitetspedagogik. 3 ed. Lund: Studentlitteratur; 
2016. 

12.   Dewey J. How we think. Boston: D.C. Heath & Co.; 1910. 

13.   Bloom BS, Enghart MD, Furst EJ, Hill WH, Krathwolh DR. Taxonomy of educational 
objectives: The classification of educational goals. New York 1956. 

14.   Krathwohl DR. A revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice. 
2002;41(4):212-8. 

15.   McGee P, Abby R. Blended Course Design: A Synthesis of Best Practices. Journal of 
Asynchronous Learning networks. 2012;16(4):7-22. 

16.   Ramnanan CJ, Pound LD. Advances in medical education and practice: student 
perceptions of the flipped classroom. Advances in medical education and practice. 2017;8:63-
73. 

17.   Bandura A. Social Learning Theory. New Jersey: Englewood's Cliffs; 1977. 

18.   Biggs J, Tang C. Teaching for quality learning at university : what the student does. 4th 
ed. New York2011. 



Pedagogisk reflektion i samband med ansökan om docentur – med dr Nadine Karlsson 2019-04-25  

7 
 

19.   Moraros J, Islam A, Yu S, Banow R, Schindelka B. Flipping for success: evaluating the 
effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting. BMC Medical 
Education. 2015;15:27. 

20.   Shiau S, Kahn LG, Platt J, Li C, Guzman JT, Kornhauser ZG, et al. Evaluation of a 
flipped classroom approach to learning introductory epidemiology. BMC Medical Education. 
2018;18(1):63. 

21.   Hew KF, Lo CK. Flipped classroom improves student learning in health professions 
education: a meta-analysis. BMC Medical Education. 2018;18(1):38. 

22.   Gostelow N, Barber J, Gishen F, Berlin A. Flipping social determinants on its head: 
Medical student perspectives on the flipped classroom and simulated patients to teach social 
determinants of health. Medical teacher. 2018;40(7):728-35. 

23.   Galway LP, Corbett KK, Takaro TK, Tairyan K, Frank E. A novel integration of online 
and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC Medical 
Education. 2014;14:181. 

24.   Simpson V, Richards E. Flipping the classroom to teach population health: Increasing 
the relevance. Nurse education in practice. 2015;15(3):162-7. 

25.   Freeman S, Eddy S. L., McDonough M, Smith M, Okoroafora N , Jordt H, et al. Active 
learning increases student performance in science, engineering, and mathematics PNAS. 
2014;111(23):8410-5. 

26.   Gilboy MB, Heinerichs S, Pazzaglia G. Enhancing Student Engagement Using the 
Flipped Classroom. J Nutr Educ Behav 2015;47:109-14. 

27.   Kolb A, Kolb DA, Passarelli A, Sharma G. On becoming an experiential educator: the 
educator role profile. Simulation & Gaming. 2014;45(2):2014-234. 

 




