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Abstract
Fonetik är en delkurs i allmän och fransk fonetik som ingår i kursen Franska I vid Romanska och 
klassiska institutionen (Stockholms universitet). I många år hade denna delkurs getts i 
föreläsningsform. 2015 började jag genomföra den med omvänt klassrum (’flipped classroom’). 
Syftet var att väcka lust och intresse för fonetik hos fler studenter.
Omvänt klassrum innebär att studenterna börjar med att titta på videoinspelade föreläsningar 
hemifrån. På delkursen Fonetik har studenterna tillgång till videomaterialet på lärplattformen
Scalable Learning. Denna plattform gör det möjligt att lägga in frågor (t.ex. flervalsfrågor) i videorna 
så att studenterna kan testa sina kunskaper medan de tittar på videorna. De måste besvara dessa 
frågor för att få titta vidare på filmerna. Studenternas svar syntetiseras automatiskt i en 
lättöverskådlig översikt som hjälper läraren att identifiera aspekter som hen behöver återkomma till 
under lektionen. Lektionstiden ägnas åt kunskapsfördjupande aktiviteter såsom diskussioner och 
tillämpningsövningar.
Analysen av 235 kursutvärderingar från perioden HT2013–VT2017 visar att det nya kursupplägget 
har mottagits väl av studenterna. Efter implementeringen av omvänt klassrum ökade den 
genomsnittliga andelen studenter som tycker att kursen har varit stimulerande och 
intresseväckande i hög eller ganska hög grad från 73 % till 89 %, vilket motsvarar en ökning på 22 % 
(16 procentenheter). Andelen studenter som tycker att lektionerna har haft utrymme för givande 
studentaktivitet i hög eller ganska hög grad ökade med 35 %.
Implementeringen av omvänt klassrum på delkursen Fonetik har alltså haft en positiv effekt på 
studenternas intresse för ämnet. Detta beror förmodligen till stor del på att lärandet blivit mer 
effektivt och stimulerande. Efter denna positiva erfarenhet har jag börjat använda omvänt klassrum 
i mina andra kurser.
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Bakgrund
Omvänt klassrum i fransk fonetik

Delkurs i 
fonetik
(Franska I)



Syfte



Vad som genomförts

Omvänt Klassrum



Scalable Learning: kort
presentation



Vad händer under lektionstid?



Resultat:
Analys av 235 kursutvärderingar (HT 2013–VT 2017)



• Påståenden:
• Kursen har varit stimulerande och intresseväckande.
• Undervisningen och läraktiviteterna har underlättat för mig att uppnå 

lärandemålen.
• Läraren har visat ett gott pedagogiskt förhållningssätt.
• Lektionerna har haft utrymme för givande studentaktivitet.

• Ta ställning till i vilken grad du håller med om följande påståenden. 
Markera ett av alternativen!

Analys av kursutvärderingar
Sju terminer: HT 2013–VT 2017

i hög grad i ganska hög grad i ganska låg grad i låg grad vet ej



Tre perioder
med ScalableLearning

Omvänt klassrum



Tre perioder









Lärdomar

• Modellen omvänt klassrum: positiv effekt på studenternas intresse för 
ämnet

• Videor: undervisningshjälpmedel som passar många studenter
• Mer aktivt lärande (förberedelser, frågor, övningar och diskussioner

under lektionstiden)

• Andra kurser med omvänt klassrum
• Medel för pedagogisk utveckling
• Nya kompetenser som kräver att man utbildar sig (Kurs Producera

digitala lärresurser)



Referenser

Braseby, A. M. (2014). The flipped classroom. Idea Paper 57.
Engel, H. (accepterad). Omvänt klassrum i fransk fonetik. Digitalisering
av högre utbildning [arbetstitel]. Lund: Studentlitteratur.
Jensen, J. L., Kummer, Tyler A. & Godoy, P. D. d. M. (2015). 
Improvements from a flipped classroom may simply be the fruits of 
active learning. CBE – Life Sciences Education 14(1).
Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and 
increased learning – especially for low achievers. International Journal 
of Educational Technology in Higher Education 13, s. 1–10.


	Att väcka lust och intresse för fonetik med omvänt klassrum
	Abstract
	Disposition
	Bakgrund�Omvänt klassrum i fransk fonetik
	Bildnummer 5
	Vad som genomförts
	Scalable Learning: kort presentation
	Vad händer under lektionstid?
	Resultat:�Analys av 235 kursutvärderingar (HT 2013–VT 2017)
	Analys av kursutvärderingar�Sju terminer: HT 2013–VT 2017
	Tre perioder
	Tre perioder
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Lärdomar
	Referenser

