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2. Projektbeskrivning

2.1 Projektsyfte och bakgrund

Syftet med projektet är att implementera en variant av Flipped classroom undervisning fullt ut
i kursen Biomedicinsk kemi (30 hp), som ges andra terminen för Biomedicin-studenter.

Biomedicinsk kemi består av 3 delmoment; Organisk kemi (5 hp), Medicinsk kemi (15 hp)
och Proteinkemi (10 hp). Vårterminen 2017 implementerade vi på prov en variant av flipped
classroom undervisning i momentet organisk kemi. Studenterna fick då läshänvisningar till

kapitel i kurslitteraturen som de i förväg skulle studera. De fick även 3 frågor, av varierande
svårighetsgrad, relaterat till varje specifika läshänvisningar. Kursen pågick i 3 veckor, varje

dag började med en morning session kl 08.30 som pågick i ca 90 minuter. Därefter följde en
föreläsning på ca 90 minuter som handlade om det studenterna hade jobbat med under dagens

morning session. Eftermiddagarna var vikta åt att studera nästkommande dags kursmaterial
och frågor.

Mycket ändrades på det här momentet, då vi de senaste åren bara har haft ca 10% av

studenterna som klarade tentamen. Vi bytte lärare, kursmaterial samt

undervisningspedagogik. Utfallet blev dock lyckat, 75% av studenterna klarade tentamen i år.

Det är svårt att specifikt säga hur viktigt bytet till en flipped classroom pedagogik var för
slutresultatet, i jämförelse med nytt kursmaterial och ny lärare, men både läraren och

studenterna var mycket positiva till upplägget med flipped classroom. Framförallt

diskussionerna under morning session uppskattades, och lärarens erfarenhet är att det blev
väldigt bra lärandemoment. Moming sessions var ej obligatoriska, men majoriteten av

studenterna närvarade på dem. Anteckningar om vilka som var där fördes, och vi såg en hög
korrelation mellan de studenter som medverkade på moming sessionerna och de som sedan
klarade tentamen.

För att förbättra studenternas lärande vill vi därför nu implementera det här upplägget även i

resten av kursen, samt utvärdera resultatet på ett mer systematiskt sätt. De senaste åren har ca
40-50% av studenterna klarat tentamen i momentet Medicinsk kemi. Detta moment handlar

om att lära sig grundläggande biokemi, och innehåller mycket studiematerial som studenterna

förväntas lära sig. Det är ett ämne som kräver studier av mycket material, då studenterna efter

den här kursen förväntas kunna en stor del av grunderna i biokemi. Ett stort problem som vi

har identifierat är att många av studenterna som börjar på biomedicinprogrammet har en dålig

studieteknik. Ett stort antal av dem shiderar för lite under kursens gång, pluggar sedan nästan
enbart i slutet av kursen inför tenten och har dessutom svårt att identifiera de viktiga delarna i

materialet. Detta studiesätt är undermåligt, då de helt enkelt inte hinner tillgodogöra sig allt
material på det här sättet. I kursutvärderingarna är det också tydligt att många av dem inte

lägger ner tillräckligt antal timmar på studier under det här momentet, utan ligger på i snitt
enbart ca 25 h per vecka, långt under heltidsstudier. För att lära studenterna bättre

studieteknik, och få dem mer aktiva i deras eget lärande, är flipped classroom ett bra
alternativ, vilket även har visats för medicinstudenter (Deslauriers 2011, Ramnanan 2017,

Sharma 2015). Intressant är att efter årets försök med flipped classroom-undervisning i
organisk kemi uppgav studenterna att de ägnade i snitt 40h per vekca åt shidiema.

En av de största utmaningarna med flipped classroom är att formulera bra och relevanta frågor

som är kopplade till lärmaterialet (Hamdan et al 2013, Black-Schaffer 2015). Vårt mål är att
inför varje morning session ska studenterna fått 3 frågor som är relaterade till materialet de
förväntas läsa. Den första frågan ska vara relativt enkel, så länge studenterna faktiskt har läst



materialt ska de kunna svara på den. Fråga nummer två är tänkt att vara svårare, och ska kräva

att studenterna har förstått det material de har studerat. Den trejde frågan ska vara avancerad,
där studenterna helst ska behöva tillämpa sin förståelse av materialet för att kunna besvara

frågan. Detta ska under 2018 implementeras i resterande delen av kursen, vilket motsvarar 18
hp (resterande 7 hp på kursen är laborationer). Med andra ord handlar det om väldigt många

lektionstillfällen och moming sessions som behöver förberedas, vilket är ett stort och
tidskrävande arbete.

Förutom moming sessions vill vi även implementera flera moment med Gestaltningar,

moment där studenterna tillsammans i gmpp (5-8 per gmpp) får visualisera komplexa

biologiska processer med gjälp av sina egna kroppar och enkla verktyg så som tejp.
Studenterna får under gestaltningsövningen uppgiften att tillsammans i grupp visualisera en

biologisk process. De ska då tillsammans diskutera hur den processen fungerar, baserat på vad
de i tidigare moming sessions och föreläsningar har studerat och lärt sig, samt hur man bäst

kan visualisera det med hjälp av sina kroppar och enkla hjälpmedel så som färgad tejp. Varje
grupp visar sedan upp sin gestaltning för de andra. Läraren leder sedan en diskussion med

studenterna där man diskuterar vad som gestaltades, vilka skillnader som fanns mellan de

olika grupperna samt korrigerar möjliga felaktigheter i de olika gestaltningarna.

Gestaltningarna filmas och de gestaltningar som bedöms vara korrekta läggs upp på kursens
lärplattform, med en kort kommentar från läraren om det är något speciellt att anmärka.

Studenterna kan då sedan fritt titta på de olika gestaltningarna och ha dem som hjälp i deras

fortsatta studier. Dessa gestaltningar kräver delvis ett annat angreppssätt än inläsning och

morning sessions, vilket kan främja lärandet hos studenter med andra studiemetoder än de
som framförallt används vid inläsning och föreläsningar.
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2.2 Projektmål

Projektets mål är att implementera Flipped classroom pedagogik i hela kursen Biomedicinsk

kemi 30hp för biomedicinare samt lägga till moment av gestalning, och genom ett mer

studentaktivt lärande förbättra studenternas studieteknik, kunskapsnivå och studieresultat.

Genom de här förändringrna förväntas studenterans studieteknik förbättras då de blir

stimulerade till att aktivt studera kursmaterialet under hela kursens gång. Detta i sin tur

leder till en bättre kunskapsnivå hos studenterna och därigenom ett bättre studieresultat.

Då lärarna har diskussioner om materialet med studenterna varje morning session får de

också en mycket bättre överblick på vad studenterna uppfattar som svårt i materialt, och

kan då bättre hjälpa och förklara än de kan via normal katederundervisning. Gestaltningarna

av komplexa biologiska processer hjälper studenter att tillsammans förstå dessa processer

genom en annan typ av inlärningsprocess.

Exempel på problem är framförallt relaterade till morning sessions. Här behöver vi som

lärare verkligen fokusera på att få fram vettigt studiematerial med tillhörande frågor. Detta

är inte enkelt att göra, och kommer att kräva en hel del jobb av lärarna. Ett annat problem

som kan uppkomma är att alla studenter inte kommer till morning sessionerna. För att

motverka att studenter väljer att inte komma behöver vi som lärare jobba på att motivera

dem att komma, genom att visa på att morning sessionerna verkligen hjälper studenterna

att förstå materialet och därmed också klara av tentamen.

Studenternas studeresultat mäts via examinerande moment (tentamen och labrapporter),

där vi mäter hur väl studenterna uppfyller de förväntade studieresultaten, med andra ord

deras kunskapsnivå. Studenternas studieteknik är svårare att mäta, men kan indirekt mätas

via deras studieresultat samt uppföljning av deras studiemetoder via kursutvärderingar

(både verbala och skriftliga).

2.3 Projektets aktiviteter

Projektets aktiviteter består i att implementera flipped classroom i hela kursen Biomedicinsk

kemi 30 hp för biomedicinare samt utvärdera utfallet av förändringarna.

Under VT-18 ska vi för första gången ge hela kursen med utgångspunkt i flipped classroom

pedagogik. En stor del av arbetet kommer att innebära att designa frågor som är kopplade

till kursmaterialet som studenterna ska diskutera kring under morning sessionerna.

Efter genomförd kurs ska vi utvärdera utfallet, dels studieresultatet (tentamen) samt

kursutvärdering med studenterna både muntligt och skrifligt. Baserat på detta ska vi

vidarutveckla upplägget, modifiera frågorna samt anpassa kursmaterialet. Under VT-19

kommer vi då använda erfarenheterna från VT-18, och därefter ska en ny utvärdering göras.

De lärare som kommer att hålla i undervisningsblocken under kursen kommer att få gå på

workshops, en som kammar att arrangeras tillsammans med Bengt Malmros från UPL som

har varit med och utvecklat liknande undervisningsformer för kostvetare och dietister.



2.4 Projektets förväntade effekter

l. Bättre studieresultat på kursen.

2. Studenterna får via flipped classroom incitament till att tära sig en bättre studieteknik, där

de studerar under hela kursens gång istället för att bara "tentaplugga". Här får de istället

lära sig att ta ett självständigt ansvar för deras lärande. Den förbättrade studietekniken tar

studenterna med sig vilket ger bättre studieresultat på efterföljande kurser.

3. Ett mer studentaktivt lärande ger ett mer effektivt nyttjande av lärartiden, vilket frigör tid

för annan sorts undervisning, t.ex. i form av gestaltning.

4. Lärarna får genom diskussionerna på morning sessionerna en bättre inblick i vilka delar av

kursen som studenterna har svårt för, och kan i sina föreläsningar då lättare koncentrera sig

på de delar som de flesta tycker är svårt.

5. På sikt tidsvinster för lärarna. De första två åren kommer det ta mycket tid att förberede

morning sessions, frågor och gestaltningar, men efter det så återanvänds materialet de

kommande åren och lärarna har då ca 30% mindre katederundervisning jämfört med idag,

vilket de kommande åren sparar tid på förberedelser.

6. De lärare som kommer att delta i den här kursen finns som en resurs för andra lärare på

institiutionen och fakulteten. De kommer ge stöd och tips till sina kollegor och vara till hjälp

vid vidare utveckling av denna samt andra kurser som ges vid institutionen.

2.5 Projektutvärdering

Projektet ska utvärderas efter slutförd kurs VT-18 och VT-19.

Utvärderingen kommer att göras med avseende på:

l. Lärarnas arbete. Vilken arbetsbörda får lärarna med det här nya upplägget jämfört med

tidigare upplägg? Hur mycket tid har det tagit att göra frågor för morning sessionerna,

förbereda de nya föreläsningarna samt de nya gestaltningarna som lagts in i kursen? Vilka

för- och nackdelar upplever lärarna det är med det nya sättet att undervisa? VT-19 ska det

även undersökas om förberedelsetiden har minskat jämfört med första gången de ger

undervisningen VT-18.

2. Studieresultatet. Resultaten på tentamen jämförs med de förväntade studieresultaten,

och vi kommer analysera hur väl studenterna uppnår de olika målen i FSR. Vi kommer

jämföra med studieresultaten på tentamen från år 2013-2017, vilka har legat relativt

konstant.

3. Studenternas utvärdering av kursen och dess moment. Vad tycker studenterna är de

moment i kursen som har hjälpt dem i deras inlärning? Hur aktiva upplever de själva att de

varit under kursens gång? Har upplägget motiverat dem att studera kontinuerligt från första



veckan? Vi kommer genomföra en kursutvärdering vid varje delkurs slut, samt en stor

kursutvärdering för hela kursen vid kursens slut.

Slutsaterna från projektet kommer presenteras för alla lärare på institutionen på ett

lärarmöte. Om intresse finns kommer vi även att anordna en workshop för andra lärare på

fakulteten där vi mer i detalj visar hur vi gick till med kursdesign, morning sessions och

gestaltningar.

2.6 Projektorganisation

Projektorganisation:

Ronnie Berntsson (projektledare), Sven Carlsson (vice projektledare), Sjoerd Wanrooij,

Anders Hofer samt Erik Johansson

Ronnie Berntsson ansvarar för att projektet genomförs, samt undervisar även själv på

kursen. Ronnie ansvarar även för utvärderingen av projektet efter första och andra året,

samt ser till att resultatet av uppföljningen sprids till andra lärare på institutionen via

lärarmöten och/eller workshops. Sven Carlsson bistår Ronnie Berntsson i det här jobbet, och

undervisar själv på kursen. Sjoerd Wanrooij, Anders Hofer och Erik Johansson genomför

delar av aktiviteterna (undervisar delmoment på kursen) och hjälper till med rapportering av

projektet.

Alla projektdeltagare är lärare vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik och har
undervisat på den berörda kursen under tidigare år. De har också deltagit på olika sätt i

arbetet med att bygga upp kursen, välja ut kurslitteratur, definiera FSR samt

vidareutveckling av kursen. Både Sven Carlsson och Anders Hofer har erhållit flera

utmärkelser för deras insaster på Biomedicin- och Läkarprogrammen. Anders Hofer är

meriterad lärare vid Umeå Universitets pedagogiska meriteringssystem. Erik Johanson är

docent och professor i medicinsk kemi. Sven Carlsson är professor i medicinsk kemi. Sjoerd

Wanrooij är biträdande lektor och Ronnie Berntsson är Forskarassistent. Ronnie Berntsson

och Anders Hofer har även under 2016 deltagit i mediska fakultetens satsning på pedagogisk
digital kompetens. Bengt Malmros vid UPL har varit involverad i ett initialt försök med

gestaltningar under kursen VT-17, vilket föll väl ut, och kommer vara medhjälplig vid

utökningen avgestaltningsövningarna under VT-18.

2.7 Tidsplan

Proj ektmilstolpe
Utveckla morning sessions och tillhörande frågor

Göra frågor till kursmaterialet, diskutera frågorna i mindre

grupp av lärare för att bedöma kvaliteten i frågorna

Utveckla 3 ytterligare gestaltningsövningar för att hjälpa studenterna
förstå komplexa biologiska funktioner, med tyngdpunkt på de delar
av kursen som under tidigare år varit svårast för studenterna.

Datum

Jan-feb2018

Jan-feb2018



Utvärdera kursen VT-18

Presentera utvärderingen och erfarenheterna av kursen på lärarmöte
på institutionen.

Vidareutveckla kursen baserat på erfarenheterna från VT-18 samt
kursutvärderingen. Andra/modifiera moming sessions, tillhörande

frågor samt gestaltningar.

Kursen VT-19.

Utvärdera kursen för andra gången.

Rapportera till bidragsgivaren samt presentera projektet för de andra
lärarna på institutionen. Organisera en workshop för andra lärare på

institutionen/fakulteten.

Jun-jul2018
Hösten 2018

Okt 2018-jan
2019

Jan-jun2019

Jun-jul2019
Hösten 2019

3. Budget.

Projektgruppen och dess kompetens beskrivs i punkt 2.6

Vi ansöker om bidrag för 515 timmar heltid, förlagd över två års tid och fördelad på fem
projektdeltagare. Budgetmall med detaljer är bifogad med denna ansökan.

Alla lärare behöver tid att sätta sig in i materialet, modifiera innehållet i deras delar samt

göra och utvärdera frågor som passar till flipped classroom pedagogik. Då flipped ciassroom i

princip står och faller med kvaliteten på materialet och frågorna är det mycket viktigt att
lärarna gör detta jobb grundligt och noggrant. Det som beräknas ta mest tid är att designa

frågorna som kommer behandlas under morning sessionerna.

Projektledaren kommer också spendera mycket tid med kursen, resultaten och lärarnas

arbetssituation. Han kommer även att presentera resultaten och erfarenheterna inför de

andra lärarna på institutionen, även i form av en eller flera workshops ifall intresse finns.
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