
Slutsats: Flipped Classroom i 
kombination med Gamification 
är ett nytt sätt att tänka och 
arbeta på för både studenter 
och lärare. Utifrån 
utvärderingens resultat kan 
inga långtgående slutsatser 
dras. Att arbeta med 
Gamification upplevs rätt 
främmande för studenter, även 
om flertalet ansåg det positivt 
och som ett roligare inslag 
under lektion.  

 

Gamification är bevisligen ett 
bra sätt att aktivera 
studenterna i klassrummet och 
skulle kunna vara ett 
komplement till vanliga 
lektioner och föreläsningar om 
det används vid enstaka 
tillfälle. Utifrån den utvärdering 
som gjordes från lärarna 
uppstod frågan i projektet om 
resultatet är värt allt det 
förarbete som krävs. 
 
 

 

Till sist! Just det här projektet 
planerar vi inte någon 
fortsättning för, men vi funderar 
vidare på pedagogik som 
aktiverar studenten i sin egen 
lärandeprocess. 
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Flipped Classroom med Gamification som stöd 
för studentaktiverande undervisningsform 

Målet: är att få studenten att 
aktivt arbeta med sin egen 
lärprocess och höja kvaliteten 
på de lärarledda lektionerna. 
Det här projektet var en 
fortsättning på tidigare TUFF-
projekt kallat ”Flipped 
Classroom med Scalable 
Learning”. Den pedagogiska 
idén var att fortsätta 
utvecklingen av pedagogik 
med ”Gamification” i 
klassrummet på campus. 
Speciellt i kurser som upplevs 
som tunga och svåra för 
studenten. Bild 1 och 2 visar studenterna aktivt arbetande 

med spelet under lektion i kursen Verksamhets-
system och ledning. 
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Bild 4 visar studenterna i gång med spelet 
under lektionstid. Alla i gruppen hjälps åt och 
är aktiva. 
 

Hamnade studenten på en ring med 
siffra fick man en fråga, och kunde 
studenten inte besvara frågan fick 
studenten stå kvar på markeringen 
och stå över ett kast och nästa 
spelare kastade tärningen. Kunde 
man svara på en gång vann gruppen 
tid och kunde vinna hela spelet. 
 
Detta spel kan spelas individuellt 
och/eller i grupp. 
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Bild 3 visar spelplanen, där deltagaren kastar en tärning och sedan 
går det antal steg som siffran på tärningen visar. De blå ifyllda fälten 
innebär ett steg utan fråga. Siffrorna i ringarna innebär fråga nr x 
inom det specifika fältet som studenten står i. 

 

 

Flipped Classroom med Gamification som stöd 
för studentaktiverande undervisningsform 

Genomförande: Vi lärare började 
med att tänka ut hur frågorna skulle 
skapas. Vid några lektionstillfällen 
där studenterna skulle besvara 
uppgifter och frågor fick de göra det 
i form av en fråga, (likt TV-
programmet Jeopardy). Dessa 
frågor samlade vi ihop i en 
frågebank. Frågorna handlade om 
ämnet som vi undervisade i.  

 

Ämnet kan ibland upplevas som lite 
svårt, då det är mycket utantill 
kunskap och systematik. Därför 
undrade vi om spelform kunde 
aktivera studenterna mer i sitt 
lärande. 

 

Vi utgick från Kvalitetslednings-
systemet ISO9001:2015, Miljö-
ledningssystemet och delade upp 
spelplanen i lika många fält som det 
finns krav-kapitel i standarderna.  

 

Studenten skulle kasta en tärning 
och gå lika många steg som 
tärningen visade på planen i 
angiven riktning. Varje student fick 
en pjäs med symbol att gå med. 
Hamnade studenten på en blå ifylld 
markering innebar det ingen fråga 
och nästa deltagare fick ta vid. 
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