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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• visa kunskap och förståelse för hur ”flippen” kan användas i undervisning

• visa förmåga att använda digitala verktyg för att skapa och dela dokument, presentationer och
enkäter

• ha färdighet i att skapa och driva en blogg

• ha kunskap att skapa, spela in och publicera lektionsmaterial

• visa förmåga att utifrån föreläsningar och kurslitteratur kunna reflektera och diskutera kring an-
vändning av digitala verktyg i både undervisning och i övrig verksamhet

Innehåll
IKT är ett inslag i läroplanen vi måste förhålla oss till. Men, att komma igång och arbeta med IKT är
inte alltid helt lätt; det finns så mycket att välja på att det blir svårt att veta var man ska börja. Hur du
kan använda IKT i ditt klassrum, i din undervisning, tas i den här kursen upp genom flera olika moment
med huvudfokus på det flippade klassrummet.

Kursen hjälper dig i ditt sätt att tänka kring IKT och den hjälper dig att förstå bakgrunden till det flippade
klassrummet samt att skillnaden mellan det traditionella och det flippade klassrummet.

• Vad är IKT och vad säger forskning kring IKT?

• Upphovsrätt för digitala medier.

• Skapa blogg och användning av blogg i undervisningen.

• Det flippade klassrummet.

• Skapa lektionsmaterial som film för flippade klassrum med Screencast-O-Matic, YouTube och and-
ra resurser.

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuella arbeten
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras genom 2 inlämningsuppgifter.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursvärdering sker vid kursslut.

Kurslitteratur
Bergmann, J. & Sams, A. (2012) Flip Your Classroom. International Society for Technology in Education
(100 sid.)

Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som på-
verkar elevers studieresultat. (69 sid.)

I kursen ingår även ett kompendium (ca 50 sid.)


