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1. Förord

Ända sen jag började lärarutbildningen har jag blivit matad om hur vanlig traditionell undervisning 

dödar kreativitet. Jag trodde inte på det först, men efter en eller två år förstod jag i alla fall poängen.

Ska man hårdra dagens situation, så spenderar eleverna tiden i skolan åt att passivt lyssna på läraren

och det egna aktiva arbetet utförs hemma. Teorin som Flipped Classroom (och som i andra 

sammanband också kallas Peer Instruction), bygger på att byta denna ordning. Genom att 

exempelvis spela in lektionerna i filmformat, kan eleverna få tillgång att titta på genomgångarna 

hemma där det endast krävs av dem att de lyssnar. Detta följs sedan med att eleverna får komma till 

skolan och spendera en större mängd tid år faktiskt arbete. Responsen från klassen jag undervisade 

(i denna studie en naturvetarklass under sin sista termin) var mycket god. Nu återstår bara att 

presentera elevernas egna upplevelser, om vad de faktiskt tyckte om undervisningen.

Jag vill tacka mina två handledare på Högskolan Halmstad, Jan-Olof Johansson och Lars Kristén 

som stödde mig under detta arbete. Jag vill också tacka min VFU-handledare som gav mig detta 

stora ansvar att styra undervisningen under nästan tre månader. Jag vill avslutningsvis även tacka 

klassen som gav mig viktig respons som hjälpte mig då jag undervisade med denna 

undervisningsmetod, som jag inte hade någon tidigare erfarenhet att undervisa genom. 

Tobias Emanuelsson



2. Abstrakt

Syftet var att undersöka en grupp elevers upplevelser efter att ha undervisats enligt 

undervisningsmetoden Flipped Classroom. Flipped Classroom skiljer sig från vanlig traditionell 

undervisning då läraren inte längre föreläser framför eleverna, utan låter sina elever ta åt sig 

materialet utanför lektionstimmen. Lektionstimmen spenderas istället till gruppuppgifter och 

diskussioner angående materialet samt också en stor del till eget arbete. Undervisningsmetoden har 

tidigare visat sig ha tagits emot väl av studenter på universitetsnivå, då de känt en högre delaktighet 

i sitt lärande och kunnat reflektera över andras tankemönster.

En gymnasiegrupp med 13 elever undervisades av mig enligt Flipped Classroom. Elevernas 

upplevelser av denna undervisningsform har undersökts med en kvalitativ metod där 

datainsamlingen genomförts med semi-strukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att en stor majoritet av eleverna var nöjda och positiva till undervisningen. De 

kände en större delaktighet i sitt lärande, kände ett större stöd från läraren och ett ansvar som i stor 

grad sågs som positivt, då de fick större kontroll över sin utbildning. Eleverna uttryckte att de fann 

det mycket positivt att de fick en större del av lektionen till aktivt arbete och att de kunde skapa sig 

en större framförhållning till lektionen, istället för att de passivt intog materialet genom 

föreläsningar på tavlan.

Nyckelord: Delaktighet, Flipped Classroom, Individuell anpassning, Matematikundervisning, Stöd.
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3. Inledning

Detta kapitlet består av bakgrund och problemformulering, syftesformulering samt studiens 

forskningsfrågor.

3.1. Bakgrund & problemformulering 

I Sverige, men även internationellt, har det satsats mycket pengar på IT-utveckling inom 

skolväsendet, men problem har uppstått då den nya teknologin inte har implementeras så ordentligt 

som planerades. År 2012 publicerade Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2012) en rapport där de 

granskat hur IT-implementeringen utfärdats, där de kommit fram till bland annat följande.

'Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att 

utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar 

elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-

utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.'

Skolinspektionen, 2012, sid. 1

Även Myndigheten för skolutveckling (2007) har analyserat flertalet internationella 

forskningsresultat och man kom fram till att användning av modern teknologi har förändrat och 

kommer förändra lärarens roll i skolan. I sammanfattningen pekar de bland annat på följande  

'Användningen av IT främjar även utvecklingen från en lärarcentrerad eller lärarledd modell 

till en mer elevcentrerad modell, där eleverna arbetar tillsammans, har möjlighet att göra 

egna val och tar en aktiv roll i lärandet.'

Myndigheten för skolutveckling, 2007, sid. 6

Många frågar ifall vi i vår lärarprofession ska implementera ny modern teknologi inom 

undervisningen eller inte, men frågan är redan besvarad. Lärare bör utveckla pedagogiska idéer för 

dra nytta av den förändring samhället går igenom för att besvara den teknologiska utvecklingen. 

Skolan ska spegla samhället och även i läroplanen pekar Skolverket (2011) på att elever ska 

använda modern teknik som verktyg för att skapa lärande. Hittills låter denna implementering som 

en fröjd, men lärare står framför ett problem som behövs lösas, problemet att en betydande del av 

lärarkåren inte vet hur de ska nyttja teknologin. Martin Tallvid (2010) skriver i sin rapport att då 

Falkenbergs kommun, som var med i början av it-projektet en-till-en, att lärare sett en problematik 
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som t.ex. borttappade, förstörda och stulna datorer och att elever distraherades av nöjessurfande. 

Trots problematiken, menade lärarna i studien att de ser datorn som en resurs för sökning av 

information och lärande. Myndigheten för skolutveckling menar dock att lärare har svårt att 

förändra sitt eget synsätt och traditionell undervisning för att ta del av denna positiva utveckling 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Matematikförståelsen bland eleverna i den svenska skolan har minskat de senaste åren. Enligt 

Skolverket (2013) har matematikkunskaperna sjunkit sedan 2003, och resultaten från PISA 2012 

visar att 27% av eleverna inte når nivå 2, som beskrivs som 'utgör en basnivå för matematiskt 

kunnande, kan använda grundläggande algoritmer, formler och procedurer samt tolka och föra 

enkla resonemang kring sina resultat' (Skolverket, 2013, sid 8). Skolverket startade samma år, år 

2013, Matematiklyftet, där didaktisk fortbildning erbjuds för alla matematiklärare och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) investerade pengar i att arbeta för samma mål, på politisk nivå.1

Ahlberg (2001) menar att ifall en elev ska uppnå högt lärande, krävs det att eleven känner sig 

delaktiga i sitt lärande. För att detta ska ske behöver läraren bland annat tänka på kommunikativa 

samt språkliga aspekter. De kommunikativa aspekter syftar på hur läraren pratar med eleven, och de

emotionella aspekter syftar bland annat på hur pass en elev känner obehag inför matematiken. 

Dessa obehag kan skapas då eleven inte känner att de är aktiva i lärandet och ifall de ofta 

misslyckas i ämnet för att de inte förstår. Dessa olika aspekter står emot den traditionella 

undervisning som ofta bedrivs i matematikämnet, där lärare kan hålla långa icke-interaktiva 

genomgångar samt endast en bråkdel av lektionen går till aktivt arbete för eleven och formativt 

arbete för läraren.

Denna studie syftar på att försöka förändra dessa problem genom att 'flippa klassrummet' med hjälp 

av undervisningsfilmer på internet. Det finns många filmer på olika videotjänster på internet, som 

kan användas som undervisningsmaterial och man kan även skapa eget material. I denna studie 

kommer allt material spelas in av mig personligen, läggas upp i videoformat på Youtube och 

förmedlas genom min privata hemsida som är skapad för detta ändamål. Det är värt att notera redan 

nu att detta inte är det enda metoden för att 'flippa klassrummet'. På sociala medier poetiseras ofta 

det flippade klassrummet som en teori som endast utgår från videor på internet, men detta är en 

osanning. Det flippade klassrummet utgår enligt Bergmann och Sams (2012), från att materialet 

1. http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet/skolverkets-och-skl-s-
matematiksatsningar-1.178191.
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skall förmedlas utanför lektionstimmarna. Och från det perspektivet kan man se elevers muntliga 

redovisning angående en bokrecension framför klassen, en bok som eleven fått läsa hemma, som ett

flippat klassrum. Jag har själv utgått från att spela in mina egna filmer och överföra dessa till 

Youtube, för jag personligen vill undersöka detta. Min forskning kommer heller inte ha fokus på 

just internet och IT i skolan. Mitt fokus kommer vara på den teorin som är det flippade 

klassrummet, och elevers upplevelser om denna undervisning.

Varför är valet av ämnet yrkesmässigt intressant och relevant? Det är inget nytt att man får höra det 

pedagogiska problemet att läraren inte får nog tid med sina elever. Men med detta räknar man med 

att man spenderar större delen av denna tid som läraren faktiskt får åt att prata, ofta i ett icke 

interaktivt vis. En stor fördel med Flipped Classroom är att då frigör mer tid till aktivt räknande, 

istället för att ha genomgångar under lektionerna. Då får man också mer tid med sina elever för att 

bättre se deras kunskapsutveckling och kunna bedöma eleverna. Då blir då pedagogiskt relevant, då 

man får chansen att kunna bredda sin pedagogik och ägna mer tid för det som alla lärare faktiskt 

vill. Det betyder att man som lärare, med till exempel hjälp av formativt arbete, kan analysera vad 

ens elever faktiskt kan och inte kan i en högre utsträckning (Jönsson, 2012). Ahlberg (2001) menar 

att för att elever ska få känna sig mer delaktiga, är det viktigt att eleverna blir medvetna om och kan

reflektera om hur de lär sig samt kunna jämföra sig med andra. Dessutom menar Ahlberg att läraren

också behöver vara medveten om detta, för att kunna bredda möjligheten för eleverna att lära sig 

matematik.

3.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp elevers tankar och upplevelser av att under cirka 

tre månader blivit undervisade genom den pedagogiska metoden flipped classroom, där elevernas 

skoldatorer utnyttjades som medierande redskap i stor utsträckning. 

3.3. Forskningsfrågor

• Vilken effekt upplever elever att undervisningsmetoden Flipped Classroom har, för att få 

dem att känna sig delaktiga i sitt lärande?

• Vilket ansvar upplever elever att undervisningsmetoden Flipped Classroom ger dem?  

• Vilket stöd upplever eleverna att de får, när de blir undervisade enligt Flipped Classroom?
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4. Teoretisk referensram

Här presenteras teoretiskt perspektiv och forskning över undervisningen Flipped Classroom. 

Först presenteras i kapitel 4.1 det sociokulturella perspektivet och teori om delaktighet, som är 

nödvändig för vidare förståelse över i för vilket perspektiv undervisningen kommer undersökas. 

Inkludering, individualisering och motivation diskuteras även kort.

Detta följs i kapitel 4.2 med beskrivning av teorierna Blended Learning och Peer Instruction, som 

båda lägger grunden för teorin Flipped Classroom. Blended Learning avser den teori som uppstod 

då vissa universitet, på mitten av 1990-talet, bytte ut delar av den traditionella undervisningen mot 

onlineundervisning, undervisning genom internet. Peer Instruction är den teori som skapades av  

Eric Mazur under 1990-talet, som beskriver hur elevers kunskapsutveckling kunde stimuleras 

genom interaktiva diskussioner mellan elever, istället för icke interaktiva och auktoritära 

föreläsningar från pedagogen. Tillsammans används dessa förstå Flipped Classroom. Detta genom 

exempel på forskning där undervisningen studerats, i kapitel 4.3.

4.1.Teoretiskt perspektiv

I detta delkapitel presenteras det sociokulturella perspektivet samt perspektiv angående delaktighet i

klassrummet.

4.1.1. Det sociokulturella perspektivet

Under början av 1900-talet presenterade Lev Vygotskij, en teori inom sociokulturell pedagogik. 

Denna teori är nu en av de mest applicerade och mest omtalade pedagogiska teorierna som utnyttjas

i skolvärlden idag. Vygotskij pekade bland annat på att barnet lär sig när denne är i kontakt med 

kulturen runtom. Strandberg (2006) skriver bland annat 'Människan är kultur. Kultur är människa. 

Människan tar till sig kultur samtidigt som hon skapar kultur' (Strandberg, 2006, s. 19). Med kultur 

menas det att det vi lär oss av, är vår omgivning, våra värden och interaktioner med andra 

Sid. 7 



människor. 

En viktig delpunkt inom Vygotskijs teori behandlar medierande redskap. Uttrycket medierande 

redskap innebär de redskap vi använder oss i vår vardag, både psykologiska som fysiska (som också

benämns artefakter). Säljö (2011) menar att människan är en varelse som alltid ägnat tid för att 

skapa fysiska redskap som en produkt av den sociokulturella utvecklingen. I denna studie står bland

annat datorn i fokus, och om den kan fungera som ett medierande redskap för att stödja elevernas 

kunskapsutveckling. Dessutom använder människan sig av de psykologiska redskap, vilket syftar på

'sådant som vi använder för att tänka och kommunicera med' (Säljö, 2011, s. 163). Alfabetet, 

siffersystem, matematiska formler, men också givetvis språket vi talar. Lärarens uppgift i skolan blir

då att bjuda in eleven i en miljö där denne får möjligheten att utvecklas, med hjälp av dessa 

medierande redskap. Utveckling spelar också en stor roll inom de sociokulturella teorin, då 

Vygotskij menade att barns framtida utveckling kan beskrivas med begreppet den proximala 

utvecklingszonen, som förkortas ZPD (efter engelskan översättning Zone of Proximal 

Development). Vygotskij definierade uttrycket själv i hans verk Mind in Society (Vygotsky, 1978) 

som följande.

'It is the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers.'

Vygotsky, 1978, s. 86

Vygotskij menade att man som lärare ska märka och markera denna zon och anpassa sin 

undervisning efter denna, för att ens elevgrupper skall kunna utvecklas optimalt. Lärare kan 

markera denna zon för den individuella eleven, då det alltid finns något sätt att utvecklas i sitt 

lärande (Strandberg, 2006; Partanen, 2007), även fast det inte alltid tycks vara så. Lärare kan också 

bilda tillfälliga grupperingar av elever som har en jämförbar proximal utvecklingszon, för en 

stimulerande utveckling. Lärare som kanske i stunder inte har varken tid eller resurser för att kunna 

se alla elever i klassrummet samtidigt, kan i enlighet med Vygotskijs tankar underlätta sin situation 

genom att tillfälligt gruppera elever i grupper av närliggande utvecklingszoner. Detta för att 

kooperativa gruppuppgifter, som Shaffer och Kipp (2010) pekar på, kan användas med pedagogisk 

vinst som yttrar sig i att eleverna lär sig mer från deras jämlikar. Dessutom kan den jämlike som 

temporärt agerar som lärare också vinna i lärdom, då denne får en chans att utmana sina kunskaper. 
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Detta kan leda till en bättre syn på kritiskt tänkande angående sin egen kunskap och 

kunskapsutveckling. Även Jönsson (2012) diskuterar ämnet kamratbedömning och de positiva 

fördelar med att inte bara låta elever jobba, men även bedöma, med varandra. Detta då eleverna får 

en möjlighet att få en bättre insyn i vad kvalitet i deras arbeten innebär. 

4.1.2. Delaktighet i klassrummet

Enligt Skolverket (2011) ska man som lärare ge sina elever inflytande över sin egen utbildning och 

se till att eleven tar en aktiv del i arbetet att vidareutvecklas. Dessutom är mål uppsatta att eleven 

bland annat

• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Skolverket, 2011, s. 12

Ahlberg (2001) menar att det är viktigt att eleven ges ansvar över sin utbildning och att detta också 

främjar individualisering. Det finns dock risken att undervisningen kan bli helt bunden i läroboken, 

då eleven endast fokuserar på antalet utförda sidor och att förståelsen blir osynliggjord. Detta menar

Ahlberg kan förebyggas genom att läraren har gemensamma uppgifter som inte nödvändigtvis är 

tagna ur boken, för att uppmuntra till samtal och diskussion i klassrummet. 

Ahlberg menar också att inom ämnet delaktighet i skolan berörs många ämnen, bland annat 

kommunikativa och språkliga aspekter, vilket syftar på det språk och den kommunikation som sker 

mellan eleven och läraren. Elever som har svårigheter med matematiken kan vara i behov av 

muntligt stöd, där läraren pratar med eleven och inte till eleven. Dock menar Ahlberg, att det ofta 

uppstår en problematik att läraren inte har den tid som krävs. Det som då sker är att läraren istället 

bär eleven genom uppgifter genom att ställa ledande frågor som i sin tur inte leder till faktiskt ökad 

kunskap hos eleven då denne får inte chans att själv reflektera och testa sina egna hypoteser. En 

annan aspekt som Ahlberg lyfter fram är emotionella aspekter, såsom att elevers självförtroende och

tillit till sig själv sänks när denne inte klarar av matematiken. Ifall detta tillåts fortlöpande, ger det 

matematikängslan och fruktan. I värsta fall leder detta till att eleven stänger av och vägrar arbeta 

med någonting som ens påminner om matematik. Därför är det viktigt att läraren får den tid som 
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behövs med sina elever för att se till att de är delaktiga i sitt eget lärande.

Inom den nutida pedagogiken diskuteras begreppet inkludering. Begreppet innebär att alla elever 

ska i största mån inkluderas och få vara med i klassrummet, vilket står i kontrast till differentiering 

vars innebörd menar att elever skall grupperas i olika grupper beroende på vilken nivå de ligger på. 

Ahlberg (2001) menar att alla elever skall inkluderas i samma grupp, oberoende av deras eventuella 

behov, då det leder större chans för lärande då de får lära sig av varandra. Ämnet relaterar också till 

individualisering då läraren bör variera sin undervisning, se varje elev och anpassa utifrån deras 

individuella behov.

'Individualisering i betydelsen individanpassning förutsätter alltså att elever är olika och att 

skolan inte ska sträva efter att göra dem lika. Därför är det skolans krav och förväntningar på

eleverna som ska individualiseras genom en mångsidig uppläggning av undervisningen så att

undervisningen fungerar optimalt för alla elever.'

Giota, 2013, s. 54

Individualisering var ett ledord som i tidigare läroplaner skiljde sig åt, som kunde tolkas på allt för 

många vis då man uttryckte sig i termer såsom behov, förmågor och förutsättningar. Dessutom fanns

det heller inga konkreta förslag på hur man som lärare skulle agera för att öka individualisering i sitt

klassrum (Giota, 2013). Man kan dock argumentera att en ensidig undervisning leder till att vissa 

elever som inte lär sig  på samma vis som andra står utanför, eftersom man förutsätter att alla elever

är lika. Giota (ibid) menar att när detta sker kommer elevernas motivation och lust att lära kommer 

att minska, och alla elever kommer då varken bli inkluderade i undervisningen eller då känna 

delaktighet i sitt eget lärande. Däremot skriver Giota följande angående motivation och intresse för 

lärande

'Forskningsresultat visar att när elever ges möjlighet att göra egna val och utöva kontroll över

sin lärprocess ökar inte bara deras inre intresse för skoluppgifterna. Även deras kognitiva 

engagemang för uppgifterna ökar samtidigt som de uppmuntras till att utveckla ett personligt 

ansvar för sitt lärande.'

Giota, 2013, s. 157

Så frågan är om att motivation för lärande lyfts upp då elever får större inflytande över sin egen 

utbildning, och hur elevens upplevelse om delaktighet, inkludering och individualisering påverkas 
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av eget större inflytande. 

4.2. Undervisningsteori

I detta delkapitel presenteras undervisningsteorierna Blended learning, Peer Instruction samt 

Flipped Classroom.

4.2.1.Blended learning

Då internet spred sig under 1990-talet, började universitetsvärlden undersöka hur man kunde 

använda detta nya fenomen för virtuella utbildningssyften på långdistans. Onlinekurser började 

erbjudas år 1994 när den amerikanska skolan CompuHigh startade och universiteten började 

erbjuda detsamma i olika dicipliner. Då det visade sig att man skulle kunna utmana den traditionella

undervisningen, insåg man möjliga vinster med att implementera den nya teknologin. Enligt 

Moskal, Dziuban och Hartman (2012) uppkom en mängd nya begrepp för att kunna förklara detta 

fenomen och ut ur detta myntades begreppet Blended learning. Med blended avses att man blandar 

element från den vanliga traditionella undervisningen (som i litteraturen benämns som face-to-face) 

och det nyuppkomna begreppet Online learning. Detta utan regler, utan med riktlinjer på hur 

mycket man bör ta med av de nämnda elementen. Det finns med andra ord inte krav på att t.ex. man

måste ha mer än 30% av kursen online på internet. Detta kan visa sig vara ett bekymmer, då det är 

svårt att bedriva forskning på ett område där variablerna tillåts variera för mycket. Means, Toyama, 

Murphy, Bakia och Jones (2009) undersökte ett större antal studier som jämförde skillnader mellan 

undervisningsmetoderna onlinekurs, hybrider som blended learning samt face-to-face. Författarna 

menar att det är svårt att få en tydlig bild genom att jämföra dessa och dessutom var de tvungna att 

utesluta många rapporter p.g.a. för svag vetenskaplighet. Men man såg ändå en positiv skillnad 

mellan undervisning av blended learning gentemot onlinekurs samt traditionell undervisning. Det 

berodde dock på vilka medier man använder sig av, som PowerPoint-presentationer, ljudklipp eller 

videoklipp.

Moskal et al. (2012) menar att man kan vidga åtkomsten till kvalitet med hjälp av att implementera 

Blended learning, men det finns dock bekymmer och frågor man behöver reda ut innan man gör 

detta. Överkommer man dessa frågor får man en stor potential att lärare som undervisar kan 

effektivisera och utvidga sin lärarprofession genom att skapa sitt virtuella klassrum. 
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4.2.2.Peer Instruction & Flipped Classroom

Länge har man inom skolväsendet funderat (som exempelvis pedagogiska teoretiker som Vygotskij)

på hur man kan förändra den katederundervisningen, som dominerar utbildningsväsendet. Detta för 

att successivt uppnå högre lärande. De sociokulturella idéerna som Vygotskij lanserade menar att 

lärande skapas bäst genom interaktioner i klassrummet, vilket står emot den icke-interaktiva och 

auktoritära lärarrollen som man kan se lärare bedriva idag. Under 1990-talet började en professor i 

fysik och tillämpad fysik på Harvard University vid namn Eric Mazur, skapa teorier om varför 

studenterna inte tog åt sig de fysikaliska grundläggande koncept han han undervisade i (Mazur, 

2009). Mazur menade att problemetiken låg i att eftersom studenterna inte fick någon chans att vara

aktiva under föreläsningarna, skapades inte det lärande som föreläsarna strävar efter. Därför 

utvecklade Mazur teorin som benämndes Peer Instruction, vilket strävar efter att skapa en 

undervisning som tillåter studenterna att vara aktiva, genom att flytta fokus från att vara lärar-

centrerad till att vara elev-centrerad.

I publikationen Peer Instruction: Engaging students one-on-one, all at once (Mazur, Fagen, 

Watkins & Crouch, 2007) beskrivs en vanlig modell där läraren ber eleverna att läsa igenom 

materialet som ska behandlas i förväg istället för att läraren föreläser om ämnet. Inom Peer 

Instruction, formulerar läraren istället frågor som ska besvaras, oftast anonymt. Med hjälp av till 

exempel mentometrar får studenterna besvara frågorna efter en viss betänketid och efteråt får 

klassen ta del av statistik över deras svar. Efter detta ber läraren sina studenter att reflektera 

tillsammans med sina kamrater samt att försöka övertyga varandra vilket svar som är korrekt (därav

Peer i Peer Instruction). Eleverna får sedan svara på samma fråga igen och föreläsaren kan då 

bedöma dessa svar och om man ska fortsätta med ämnet eller gå vidare till nästa punkt. 

Detta menar Mazur et al. (2007) ger fördelar såsom 

• Läraren får en mycket bättre kontroll på dess elevers kunskap och har även tid att gå runt 

under betänketiden att bedöma och försöka leda sina elever, bort från ett felaktiga tankar.

• Läraren får också, på gott och ont, en större chans att vara flexibel under lektionen och 

utforma undervisningen mer så att den passar eleverna.

• Eftersom eleverna får tid att diskutera ämnet sinsemellan, får eleverna chansen att öva sitt 

kritiskt tänkande som de annars inte hade fått ifall de har suttit passiva och bara lyssnat. 
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Det finns dock också en problematik med huruvida eleverna faktiskt läser det som de är menade att 

läsa. För eleverna kan det vara svårt att kunna ta till sig materialet, speciellt på universitetet, då 

kurslitteraturen ofta har ett komplicerat akademiskt språk.

 

Under de senaste åren har nya pedagogiska idéer diskuterats som bland annat kallats för The 

Flipped Classroom. Bergmann & Sams (2012) uppfattade att deras elever inte tog materialet från 

föreläsningarna till faktiskt kunskap, varav de teoretiserade att den viktigaste tiden eleverna 

behövde deras fysiska uppmärksamhet var när de fastnat och behövde lärarens hjälp. Bergmann och

Sams argumenterar att eleverna kan få denna tid, om de helt enkelt förinspelade allt material i 

videoformat och gav det till eleverna som en ny typ av läxa. Författarna fortsätter sedan  

argumentationen med att undervisningen kan bli mer anpassad för eleverna och att interaktionen då 

ökar både mellan student-student samt student-lärare. Även faktumet att man ger eleven chansen att

pausa sin lärare under dess arbete och spola tillbaka ger eleven ett stort stöd i hens lärande. De 

benämnde samtidigt metoden som Flipped Classroom, vilket grundar sig i det skifte i passivitet och 

aktivitet som skedde när eleverna fick lyssna hemma och arbeta i skolan. Bergmann och Sams 

tankar ökade i popularitet och när Daniel Barker, gymnasielärare på Norra Real i Stockholm testade

metoden ökade populariteten. En av Daniels första tankar var just 'Peer Instruction och Flipped 

Classroom är två sidor av samma mynt!' (Barker, 2013, sid 29). Då böckerna Bergmann & Sams 

(2012) och Barker (2013) är mer formulerade som metodböcker, än vetenskaplig litteratur, beskrivs 

nu teorin utifrån vetenskapliga studier som utformats från Peer Instruction och Flipped Classroom.

Idag saknas det forskning inom Flipped Classroom, än mindre forskning där fokus ligger på elevers 

uppfattning av undervisningen. Detta beror på att begreppet är relativt nytt och dessutom mycket 

brett som skiljer sig beroende vem man pratar med. Bishop & Verleger (2013) skriver i sitt 

konferensbidrag följande

Despite the buzz around the flipped classroom as an exciting new topic in educational research, 

there is a lack of consensus on what exactly the flipped classroom is, and there is also a limited 

amount of scholarly research on its effectiveness.

Bishop & Verleger, 2013, s. 5

Detta styrks dessutom av Dylan Williams, forskare och författare inom pedagogik, som skrev till 

mig personligen i mailkontakt att ordentlig forskning saknas då det finns problematik att begreppet 
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ännu inte är riktigt väldefinierat. Williams, D. (personlig mailkontakt 26 Juni, 2014)

4.3. Tidigare fallstudier gällande Flipped Classroom.

2011 utfördes det en studie på University of British Columbia (Deslauriers, Schelew & Wieman, 

2011) där man delade en stor grupp på 538 studenter, som skulle läsa en kurs inom avancerad 

kvantmekanik, i två delar för att undersöka hur undervisningen kunde förbättras. Detta genom att 

skapa en interaktiv undervisning, som planerades och influerades av sociokulturella idéer och 

formativa bedömningar (ibid). Kontrollgruppen fick den vanliga undervisningen de tidigare haft, 

medan experimentgruppen fick en undervisning som genomsyrades av följande

• De fick gå igenom materialet som skulle behandlas samt besvara frågor gällande materialet i

förväg.

• Besvara frågor med hjälp av mentometrar med följande gruppdiskussioner under lektionstid.

• Arbeten i mindre grupper. 

• Samt direkt formativ bedömning av lärare.

Deslauriers et al., 2011, sid 863

Eftersom grupperna delades in i kontroll resp. experimentgrupp, fick de precis samma behandling 

med avseende på tester och de examinerande proven, bortsett från själva undervisningsmetoden. 

Kontrollgruppen fick dessutom tillgång till allt material experimentgruppen hade använt sig av en 

vecka före den skriftliga tentan och blev uppmuntrade att gå igenom detta innan tentamen. Följande 

illustration visar poängresultaten.

Resultaten i figur 1 presenterar de

positiva resultat för experimentgruppen,

jämfört med testgruppen som fick den

vanliga undervisningen. Resultaten är

statistiskt signifikanta, då de två

normalfördelningarnas medelvärden som

visade sig ha lika stor spridning, skiljer

sig med två och en halv
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standardavvikelse. Studien visar också att en stor majoritet av studenterna var positivt inställda på 

hur deras undervisning bedrevs.  

'For the survey statement “I really enjoyed the interactive teaching technique during the three 

lectures on E&M waves,” 90% of the respondents agreed (47% strongly agreed, 43% agreed) and 

only 1% disagreed. For the statement “I feel I would have learned more if the whole physics 153 

course would have been taught in this highly interactive style.” 77% agreed and only 7% disagreed. 

Thus, this form of instruction was well received by students.'

Deslauriers et al. 2011, sid. 864

Med andra ord visade studien att den grupp studenter som fick den flippade undervisningen inte 

bara presterade bättre, utan majoriteten av studenterna var även positiva till arbetssättet. 

Prunuske, Batzli, Howell & Miller (2012) författade en studie efter att ha undervisat cirka 130 

biologistuderande elever på University of Wisconsin med samma metod som från föregående 

studie. De fann statistiskt signifikanta och positiva skillnader, gentemot en kontrollgrupp, när de 

testades på grundläggande kunskap. Liknande skillnader kunde dock inte hittats på högre kognitiva 

uppgifter (se figur 2).

Man fann att 64% av eleverna uppskattade undervisningsmetoden, 26% hade blandade känslor och 

endast 10% var negativa till metoden (ibid). De som var positiva till undervisningen fällde 

uttalanden som att de tyckte om att de själva kunde pausa och smälta materialet i deras egen takt. 
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De som var negativa till undervisningen menade att de fann filmerna för långa för optimal 

koncentration, de föredrog filmerna skulle istället vara under tjugo minuter långa.

4.4. Sammanfattning

Undervisningen som bedrevs i den gymnasieklass jag undervisat grundar sig i den beskrivna teorin 

Flipped Classroom. Den har tidigare visat sig fruktbar, då studenterna i de tidigare fallstudierna inte 

bara fick en bättre kunskapsinlärning, utan också genom att studenterna tog emot undervisningen 

positivt och menade att det var en bättre undervisning. Tidigare forskning är fokuserad på 

universitetsnivå. Detta därför att det möjligen för att det finns större incitament att bedriva 

vetenskaplig forskning på denna nivå än att bedriva densamma på gymnasienivå, samt också för att 

det har varit mer praktiskt och acceptabelt att undervisa genom Flipped Classroom där elever har 

den moderna teknologin som krävs. Då gymnasieskolor idag går igenom IT-implementering, som 

en-till-en-projekt, finns det nu en chans undersöka om det finns en överförbarhet inom delaktighet 

och sociokulturellt perspektiv till gymnasial nivå. Det finns dock inte någon forskning angående 

Flipped Classroom i den svenska gymnasieskolan, då det är ett stort forskningsområde som ännu 

inte har utforskats. Därför tar jag nu ett steg i denna riktning och undersöker om de resultat som 

visat sig i universitetsnivån kan överföras till gymnasieskolan.

4.5. Vetenskapsfilosofiskt perspektiv

Fenomenologi är ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv där individers upplevelser av ett fenomen 

studeras. Denscombe (2004, s.98) menar att uppgiften för den som tar en fenomenologisk ansats, 

inte i första hand är att försöka tolka, analysera eller paketera de upplevelser den får förklarad för 

en. Forskaren skall presentera dessa upplevelser och dessa världsbild på ett vis som är trogen 

originalet. Utifrån detta försöker fenomenologen förstå det undersökta, som den finns i den 

intervjuades ögon. Detta ger oss multipla världsbilder, vilket står i kontrast mot den positivistiska 

andan som menar att det endast finns en världsbild, där forskaren ses som objektiv i sin relation till 

det som studeras. I den fenomenologiska ansatsen ses forskaren som högst subjektiv i sin roll, då 

denne inte kan distansera sig från forskningsobjektet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Man 

syftar heller inte på att försöka skapa generaliseringar, då man istället vill ta reda på den 

intervjuandes sanna föreställningar, som ses utifrån dennes egna världsbild/livsvärld. Birkler tar upp
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ämnet då han menar att 'I vetenskap som arbetar fenomenologiskt försöker man förstå mänskliga 

erfarenheter så som de framträder i den konkreta livsvärlden.' (Birkler, 2005, s. 115). 

Fenomen och hur ett fenomen upplevs av en annan individ, är det som läggs i fokus i 

fenomenologiska studier. Detta är då i andra ordningens perspektiv, med andra ord i individens 

perspektiv, som erfarenheterna skall undersökas. Essens, som innebär de erfarenheter som inte 

skiljer sig mellan olika individers upplevelser av ett fenomen, är det som man som forskare försöker

finna. Det är dock viktigt att förstå att det är ett ideal som är omöjlig att finna, att helt kunna 

beskriva en essens, då erfarenheter av fenomen är subjektiva för människan. (Dahlberg et al., 2008)
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5. Metod

I detta kapitel presenteras genomförandet av den undervisning som jag bedrev, beskrivning av 

gruppen som undervisades, intervjuguide, etiska förhållningssätt, dataanalys samt en diskussion om 

reliabilitet och validitet. I denna studie använder jag kvalitativ metod då den undersökta 

elevgruppen är relativt liten och forskningsfrågorna kräver en djupare förståelse från eleverna än 

vad kvantitativa metoder kan ge.

5.1. Genomförande av min undervisning och dess tidsram

En gymnasiegrupp omfattande fjorton elever som studerades startade undervisningen i kursen 

Matematik 5 vecka tre, år 2014. Kursen var relativt intensiv då kursen bestod utav 100 

gymnasiepoäng under en termin. Eleverna hade totalt fyra lektioner på totalt fem timmar och tjugo 

minuter, per vecka. Med undantag (2 – 3 tillfällen) agerade jag personligen som lärare samtliga 

lektioner under terminen, med min handledare från min verksamhetsförlagda utbildning närvarande. 

Undervisningen enligt studien upphörde efter avslutande av det tredje området inom kursen, cirka 

tre månader in i terminen.

Undervisningen bedrevs som sådan att jag som lärare planerade ett moment och skrev ett manus. 

Innehållet planerades inte specifikt åt denna metod, utan jag hade med stor sannolikhet planerat 

precis likadant ifall jag hade haft lektionen framför klassen. Med manuset spelade jag in en film, där

jag skrev av mitt manus samtidigt som jag talade i mikrofon. Som utrustning använde jag endast en 

vanlig smartphone med en inbyggd videokamera. Filmklippet laddades upp på streamingtjänsten 

Youtube2, på min kanal med namn TobiasEmanuelsson3. Eftersom det är svårt att hitta den video 

som sökes på tjänsten, skapade jag också en hemsida4. På hemsidan finns enkla kategorier att söka 

bland och ny information om vad eleverna skulle göra härnäst. Eleverna fick alltså som läxa att titta 

på videon/videorna (oftast en video, med tillhörande videon som gick igenom exempeluppgifter) 

och dessutom besvara ett formulär som skapades i tjänsten Google Docs5. Detta tjänade två syften. 

2. www.YouTube.com
3. https://www.youtube.com/user/TobiasEmanuelsson
4. www.TobiasEmanuelsson.se
5. https://drive.google.com/
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Först fick jag en insyn på vilka elever som faktiskt gjorde sin läxa och för det andra kunde eleverna 

få testa sina kunskaper genom att t.ex. få besvara ett par grundläggande 'multiple choice'-frågor. Där 

får eleverna också chansen att besvara lite frågor om vad de tyckte om videon och ställa frågor 

angående materialet i filmen.

Lektionstimmen (där jag annars hade haft en traditionell genomgång) inleddes med en kort 

repetition av innehållet och sedan svarade jag på de eventuella frågor som eleverna hade med sig. 

Lektionen fortsatt sedan med gruppuppgifter på relativt hög svårighetsnivå, som eleverna fick jobba 

tillsammans med. Under denna tid fick jag då chans att gå runt bland eleverna och (på ett formativt 

vis) ge tips för att försöka leda dem på rätt håll tills en genomgång hölls gemensamt med eleverna. 

Därefter fick eleverna fortsätta jobba självständigt, vilket vid denna punkt oftast skedde efter halva 

lektionen.

5.2. Beskrivning av gruppen som studerades

Gruppen som ligger i fokus består av sexton elever registrerade på en kurs i Matematik 5, på en 

gymnasieskola i en mellanstor stad på västkusten i Sverige. Denna grupp valdes ut då jag tidigare 

haft kontakt med denna grupp genom tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder, så jag och 

eleverna var redan bekanta med varandra innan undervisningen började. Samtliga elever är över 18 

år gamla. Gymnasieskolan har sedan ett par år tidigare startat ett en-till-en-projekt, så samtliga 

elever hade en egen personlig laptop att utnyttja i deras studier.

• Fjorton av dessa elever går i samma klass, tredje året på det naturvetenskapliga programmet.

Denna klass valdes ut då den var tillgänglig och mest lämplig, enligt min handledare. Jag 

som lärare hade dessutom mött dem tidigare, så klassen hade redan en kontakt med mig.

• En elev som studerar på sitt andra år på tekniska programmet. 

• En elev som studerar på komvux och blev integrerad i denna grupp. 

De två sista elevernas utsagor kommer inte att studeras närmre, på grund av deras roll i 

klassrummet. Teknikeleven var mycket självdrivande och självständig i sin matematikutveckling, 

och utnyttjade därför inte filmerna i sitt lärande. (vilket också förklarar att han studerar den sista 
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kursen i matematik redan under sitt andra år) Eleven från komvux hade under större tider inte någon

närvaro under lektionerna, då denne samtidigt studerade Matematik 4. En elev från det 

naturvetenskapliga programmet uteblev också från den gruppen som blev intervjuad, då denne inte 

dök upp till den planerade intervjun. Könsfördelningen är jämn då gruppen som blir kvar består av 

sju kvinnor och sex män.

5.3. Datainsamlingsmetod – Intervjuguide

Eftersom syftet med studien var att få en fördjupad insikt av gruppens upplevelser av 

undervisningen, utgick jag från en kvalitativ fenomenologisk ansats. För att få denna fördjupade 

insikt, valdes intervjuer med två respondenter åt gången som datainsamlingsmetod, då intervjuer 

passar den fenomenologiska ansatsen. Eftersom jag fann risken att ostrukturerade intervjuer skulle 

blir för ytliga för att ge en tydlig bild av elevernas åsikter, och att strukturerade intervjuer riskerade 

att bli för styrande av samtalet, valde jag att intervjuerna skulle utformas av en halvstrukturerad 

natur. Detta innebär att man som intervjuare bestämmer ämnet för samtalet och har ett batteri av 

frågor till hands, men att man inte styr samtalet med dessa med järnhand med en strikt algoritm av 

frågor.

Inom fenomenologin är validitet viktigt, då begreppet hör med öppenhet och intersubjektivitet. Med

intersubjektivitet menas den förståelsen som delas av den som intervjuas och den som intervjuar, i 

det mötet de har tillsammans. Forskare behöver vara medveten om den intersubjektiva effekt så den 

inte påverkar forskningen. För det första behöver alla inblandade kunna förstå det fenomen som ska 

studeras (Dahlberg et al., 2008; SBU, 2012). För det andra behöver forskaren förstå att även fast 

den första punkten är klar, så är intersubjektiviteten inte jämt fördelat mellan forskare – deltagare 

(Dahlberg et al., 2008). Dahlberg med andra menar att forskaren måste hålla tillbaka, i den mån det 

är möjligt av sin egen erfarenhet av fenomenet för att detta inte ska färga den intervjuades 

erfarenheter av fenomenet.

Samtliga intervjuer följde en mall, som jag skapade i förhand. Denna guide styrde samtalet framåt 

utan att bli för restriktiv.
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• Först informerades eleverna om deras rättigheter om samtycke, anonymitet och deras 

frivillighet, som beskrivet nedan angående etiskt förhållningssätt. Även en kort summering 

om vad studien och intervjun handlar om.

• Sedan påbörjades den första delen, där de intervjuade fick lyfta upp sina egna spontana 

tankar om undervisningen. Detta brukade ta ungefär 15 – 20 minuter, där eleverna kunde ge 

både positiva och negativa synpunkter samt ställa egna frågor.

• Den andra delen behandlade om hur de känt sig delaktiga i sitt eget lärande. Denna 

diskussion varade i cirka 10 – 15 minuter. För att få igång diskussionen hade jag förberett 

följande frågor.

◦ Har ni känt er mer eller mindre delaktig i ert eget lärande?

◦ Jämfört med annan undervisning?

• Den tredje delen behandlade ämnet ansvar. Om vad de själva ansåg om ansvaret och ifall de 

känt av mer av den. Denna diskussion varade i cirka 10 – 15 minuter. För att få igång denna 

diskussion förberedde jag följande frågor.

◦ Vad för ansvar har ni känt på er under kursen? 

◦ Var detta positivt/negativt för er?

• Den fjärde och sista delen behandlade ämnet stöd, huruvida de känt att de fått det stöd i sitt 

lärande som de är berättigade till. Denna diskussion varade i cirka 10 – 15 minuter. För att få

igång denna diskussion förberedde jag följande fråga. 

◦ Vad för stöd har ni uppfattat att ni fått under kursen?

Efteråt fick eleverna fundera en stund och ställa eventuella frågor, eller ge ytterligare kommentarer 

angående undervisningen och intervjun. Den totala tiden för intervjuerna var cirka sex timmar. 

Intervjuerna skedde under slutet av mars/början på april. Intervjuerna utfördes av mig själv som 

intervjuare och eleverna delades in i par eller i grupp på tre personer, ansikte mot ansikte på 

gymnasieskolan där de studerade.
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5.4. Etiskt förhållningssätt

Jag har i denna studie tagit ställning i en rad etiska förhållningssätt, för att förhindra att forskningen 

inte bryter mot lag samt av respekt gentemot de deltagare som bidrar till min studie.

• Informationskravet

Informationskravet innebär att alla elever som deltar i studien är informerade om vad som kommer 

hända under intervjumötet. Denscombe (2004) menar också att det är även mitt, som forskare, 

ansvar att de inte bara är informerade, utan att de har visat att de också är införstådda i vad 

forskningen handlar om.

• Samtyckeskravet

Samtyckeskravet innebär att alla elever har utan våld, hot och även subtila övertalningar, frivilligt 

gått med på att vara med i denna studie. De samtycker till att jag använder den data jag kommer 

fram till och att de också är införstådda att de är där frivilligt och kan därför avbryta när de så vill 

under intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009; Denscombe, 2004)

• Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet innebär att alla elevers anonymitet bevaras. Ingen deltagare ska vara orolig 

att riskera konsekvenser p.g.a. av det de har delat med sig av till mig, ej heller riskera att få sin 

identitet avslöjad. Detta menar Kvale & Brinkmann (2009) och Denscombe (2004) kan förhindras 

genom att byta ut information som namn, kön och nationalitet. De elever som deltog i denna studie 

garanterades att intervjuinspelningar endast avlyssnades av mig och jag lyder under tystnadsplikt. 

Alla elever har i analysen kodats med bokstäver, från A till M.

• Nyttjandekravet

Nyttjandekravet innebär att känslig information som eleverna delar med sig till mig inte får 

användas i kommersiella eller andra syften. Det är endast i min egen forskning som detta får 

användas, så länge det inte bryter mot de andra kraven. (Vetenskapsrådet, 2002)
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5.5. Fenomenologisk dataanalys

Intervjuerna spelas in med en videokamera och transkriberades av mig personligen. Först skrevs 

transkriptionen ned och blev mellan 10 – 15 sidor lång. Intervjuerna pågick under 45 – 60 minuter. 

Efteråt fylldes transkriptionen på med extra anteckningar för hand, såsom noteringar som missats 

under transkriptionen. Det är viktigt att förstå att trots intervjun spelade in på video och oberoende 

av hur noga man transkriberar, menar Dahlberg et al. (2008) att man inte kan fånga upp essensen av 

intervjun till fullo, såsom den var när man genomförde den. Dock så ska intervjun transkriberas så 

noggrant som möjligt och som situationen kräver.

Det finns inga konkreta anvisningar av hur analysen ska gå till, och  Dahlberg et al. (2008) menar 

författarna också att detta är menat att vara på det viset. De argumenterar att desto mer en forskare 

följer en algoritm, desto blindare kommer forskaren bli för de essenser de har framför sig. Däremot 

beskriver författarna (ibid) en metod för att kunna angripa analysen, vilket jag följde. Dessa steg 

förklaras på följande vis,

• Alla intervjuer läses igenom om och om igen tills jag lyckats få en helhetsbild. Dahlberg et 

al. (2008) menar att man ska läsa intervjuerna så att man både känner att man har grepp om 

och förstår vad elevernas utsagor betyder, men också med ett öppet sinne för att försöka 

hitta något som man innan inte förstått eller som förvånar en. I slutet av denna fas skall min 

egna förförståelse suddats ut och den nya förståelsen jag fått in genom läsningen ta över. 

Detta för att den icke-kritiska förförståelsen inte får sätta mening på något som inte finns, 

eller beter sig på ett vis som man möjligen trodde från början. Detta för att stärka validiteten 

i forskningen.

• När helhetsbilden är formad undersöker jag de fenomen som har dykt upp och beskriver 

meningsbärande enheter i fenomenet samt de variationer och unika (och oförväntade) 

avvikelser inom dessa enheter. Att analysera innebär att plocka isär/dissekera, därav försöker

jag se vad utsagorna, och dess skillnader, försöker säga mig. 

• Efter detta återgår jag till ett helhetsperspektiv med en större förståelse av fenomenet än vad 

jag hade från början, där delarna kan förstås utifrån helheten och helheten förstås i delarna. 

Gadamer kallade detta 'Den hermeneutiska cirkeln', men Dahlberg (2008, s. 237) menar att 
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den kan ses som en generell regel för förståelse, både inom hermeneutisk och 

fenomenologisk forskningsanalys. 

Detta ledde till att analysen delas in i följande tre kategorier, Delaktighet och motivation, Ansvar 

och rutin samt Trygghet och stöd. Dessa kategorier uppstod som ett avtryck över hur intervjuguiden 

skapades efter forskningsfrågorna. Eleverna tog även på egen hand dessa kategorier, bland annat 

under intervjun då de delade med sig av sina spontana tankar om undervisningen.

5.6. Validitet och Reliabilitet

Att utföra noggrann forskning relaterar till de två begreppen reliabilitet och validitet, som behandlas

inom kvantitativ forskning, men kan även behandlas inom kvalitativ forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Reliabilitet relaterar till tillförlitlighet, det vill säga resultaten är korrekta nog så 

att andra forskare kan reproducera samma resultat. Därför är det viktigt att man tydligt beskriver hur

analysen genomfördes, att man är ärlig med analysen av intervjumaterialet och att man använder en 

datainsamlingsmetod som lämpar att undersöka just det man är menad att undersöka. Intervjuerna 

spelades in på film genom en surfplatta för att analysen av dessa skulle bli så noggranna som 

möjligt, då det är svårt att urskilja vem som pratar, eller ansiktsuttryck igenom endast 

ljudinspelning.

Att hålla en hög validitet innebär att ens resonemang blir tillförlitliga argument för de resultat man 

hävdar. Kvale och Brinkmann (ibid) menar att validering är viktigt både under och efter analysen av

sitt material, för att förvissa sig att man faktiskt besvarar de frågor man har ställt. I intervjuerna är 

det viktigt att man ser till att man förtydligar uttalanden, så det inte råder någon osäkerhet om vad 

de intervjuade berättar för en. Då intervjuerna utfördes i par, kan man ställa individernas uttalanden 

emot varandra och få en diskussion där individerna även klargör och reflekterar över deras egna 

uttalanden. Även är det viktigt att ta intersubjektiviteten i åtanke, då denne inte är jämnt fördelat 

mellan intervjuare och den intervjuade. Som intervjuare är det då viktigt att de intervjuade känner 

sig trygg i den position de befinner i.

Även om man har samma erfarenhet av ett fenomen så betyder det inte att det måste förstås på 
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samma sätt. Det är då viktigt för den fenomenologiska forskaren att noga fundera på sin egen 

subjektivitet för att kunna klargöra vilken förförståelse hen har, men också för att vara säker på sin 

opartiskhet. I samhällsvetenskapen är man dock övertygad om att objektivitet är ingenting man har, 

utan snarare ett mål att sträva efter. (Denscombe, 2004). 

6. Resultat av Analys

Analysen kommer först presentera en kortare helhetsbild och sedan beskrivs vissa ämnen, eller 

beståndsdelar av helheten, där helheten kommer få en bättre förklaring. Eleverna är anonymiserade, 

med bokstäverna A till M.

6.1. Kortare helhetsbild

Eleverna uttryckte att deras upplevelser av undervisningen förändrades i en rad olika aspekter. 

Analysen delades in i följande tre kategorier, Delaktighet och Motivation, Ansvar och Rutin samt 

Trygghet och Stöd. Inom dessa kategorier beskrivs meningsbärande enheter som underrubriker. I 

kategorin Delaktighet och Motivation, blev dessa meningsbärande enheter följande

• Eleven kan titta på videon när de vill, hur de vill, hur många gånger de vill

• Möjligheten till förberedelse och bättre framförhållning

• Individualiserad anpassning

I kategorin Ansvar och Rutin, visade det sig inte nödvändigt med en underrubrik, då det endast 

fanns en enhet. Trots att några elever uttryckte att undervisningen kändes underlig i början, då den 

stred mot hur de tidigare blev undervisade, upplevde de en positiv förändring efter ett par veckor 

när de fått in vanan. I kategorin Trygghet och Stöd, visades följande meningsbärande enheter

• Stöd i hemmet

• Stödet under lektionstid

• Oväntat stöd i form av bekräftelse från formuläret

Sid. 25 



Dessa förbättringar uttrycktes t.ex. som ökad tid för eget arbete, ökad tid för reflektion med sina 

klasskamrater, mer ansvar för att kunna styra sin egen undervisning och mer stöd av lärare. Deras 

tidigare undervisning bestod av traditionell katederundervisning, vilket ledde till en stor del 

passivitet från eleverna då de endast lyssnade. Under början av gymnasietiden kunde deras lektioner

helt bestå av, för eleven passiva, genomgångar av läraren. Detta ledde till en attityd hos eleverna att 

lektionstimmen var menat att koncentrera sig på läraren så att de kunde bearbeta materialet utanför 

lektionstimmen. När genomgången av materialet flyttades utanför lektionen och de fick engagera 

sig i mer eget arbete, ändrades denna attityd till att de kände sig förberedda till lektionen och kunde 

utnyttja lektionstiden åt aktivt arbete.

6.2. Delaktighet och Motivation

Eleverna uttryckte att de upplevde sig mer delaktiga i klassrummet under undervisningen Flipped 

Classroom, då de fick mer val och kunde till större del styra sitt eget lärande. Tidigare, menade 

eleverna, att de kände en stress att de behövde prestera mer hemma då de inte gavs tillfälle att 

bearbeta matematiken i klassrummet, vilket sågs som en potentiell källa till oro och stress.

Elev L: Just det med att vi har läst... hundrapoängs-kurser på ett halvår också... Det gör att 

tempot e väldigt fort och man måste jobba väldigt snabbt. Och då vill man inte... för det 

första så... orkar man ju inte lyssna på... hur lång genomgång som helst och sen... ju längre 

genomgången e, desto mer stressad blir man över att man inte jobbar i boken... och då... 

den stressen gör ju att man inte lär sig av det läraren säger, så det blir en ond cirkel.

Eleverna menade att fenomenet med att ha en traditionell genomgång kan vara besvärligt, av både 

koncentrationsskäl och behovsskäl. De menade att kortare genomgångar, som t.ex. mellan 15 – 20 

minuter, kan vara givande då de får en stor del av lektionstimmen till självstudier. Dels menade 

eleverna att koncentrationen sjunker då man sitter still under en längre stund, och dels på grund av 

att de fann det mer givande att själv få utveckla sina egna kunskaper. Ett par av eleverna pekade 

också på ett stressmoment när det krävdes av dem att de skulle lyssna på moment som de inte hade 

nog med förkunskaper till, eftersom de låg efter i planeringen. Även pekade elever på stressmoment

när att det kräves att de skulle lyssna på moment som de redan hade förstått, då de hellre ville arbeta

i matteboken. Men då genomgångarna istället låg på internet, pekade eleverna på följande punkter
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• Eleven kan titta på videon när de vill, hur de vill, hur många gånger de vill

Elev K: Jag tycker att det är ett bra sätt att lära sig på för att... man får mer tid på sig 

[gestikulerar med händerna] och... tänka på det som sägs... man kan spela det en gång till, 

om man inte förstår det.

Elev I: Jag håller med [Elev K]. Det har varit såhär... man kan kolla på sin egen takt. Är det

någonting man inte förstår, så är det bara att backa, så hör man exakt samma grej igen. Så 

typ, hänger man inte riktigt med så kan man bara... spela om det. [Gestikulerar med sin 

hand]

Intervjuare: Och det har varit användbart?

Elev K och Elev I: Ja, mycket. [Nickar]

-

Elev A: Alltså, de e ju... de e ju egentligen bättre att man ersätter de vanliga genomgångar, 

så kan vi ju... inte skjuta upp, men man kan... liksom, anpassa, när man vill ta in den där 

informationen... De är lite mer... aktiverande, eller vad man ska säga.

Eleverna menade att genomgångarna blev mer användbara då de kunde se dem när det själv passade

dem. Eftersom de också hade möjligheten att pausa och hoppa framåt/bakåt i filmen, kunde de ta in 

den information i den takt som passade dem. 

Elev D: Sen tycker jag det är skönt liksom om man... hemma sen, liksom... kom på 'jag 

förstod inte riktigt', att man kan kolla igen kanske såhär... på filmen och liksom.. Så man har

genomgången en gång till... om man inte riktigt hängde med på lektionen för... det kan ju va 

liksom. Man kan inte alltid vara jättepigg, såhär på att lyssna på genomgång på lektionen, 

eller... Det kan ju vara att någon pratar bredvid, eller... Massa sånt liksom. Men eftersom 

den är inspelad så finns den ju alltid där, så kan man... lyssna tills man förstår. 

Elev C: Mm... Och spola tillbaka... och kolla om och om igen...

Elev D: Ja. Man tar det i sin egen takt också... så man förstår varje steg 

Eleverna upplevde att det var skönt att kunna avbryta en stund så de kunde äta, vila, vänta ifall de 

inte var nog intresserade eller ifall de inte kunde koncentrera sig. Denna upplevelse menade 

samtliga elever var en stor fördel för deras lärande. Eleverna menade också att filmernas relativt 

korta längd, dryga halva tiden som en genomgång framför tavlan hade tagit, uppmuntrade eleverna 
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och gjorde det lättare för dem att koncentrera sig. Ifall filmerna hade varit längre, hade det 

antagligen gett en motsatt effekt, pekade eleverna på.

Då ett par av eleverna inte var närvarande under terminens gång p.g.a. sjukdom och resor, menade 

dessa att det var positivt att de ändå fick tillgång till genomgångarna. Dessa elever menade att de 

uppskattade flexibiliteten som gav dem möjlighet att följa med i undervisningen, utan att känna 

stressen att behöva jobba ifatt de andra, bara för att de inte kunde fysiskt närvara under lektionen.

• Möjligheten till förberedelse och bättre framförhållning

Elev J: Man kunde ju... det var ju lite mer... alltså... om man ville... man kunde skaffa sig 

bättre framförhållning... Det var det att man slapp.. att hela tiden va ett... en halv sida 

bakom, eller... man känner att... man vet att man ska jobba klart det här [gestikulerar med 

händerna]... till den lektionen, sen kommer vi gå igenom det här [gestikulerar med 

händerna]. Men nu kunde man ju... alltså... jobba in det innan, om man ville... så man 

hade... ja, en bättre framförhållning helt enkelt. Så det var en skillnad man kunde märka... 

Men då var man tvungen att ta sig den tiden, också... vilket jag tror att alla inte gjorde hela 

tiden. Men när man väl gjorde det så var det ju... lättnad, liksom... Orosmoment som 

släppte.

-

Elev F: Jag tycker det var... alltså, det var sådär effektivt att man kunde typ... kolla på... en 

video inför varje lektion, så var man typ... förberedd på lektionen. Så det kändes som att... 

till den lektionen [betoning], så kollade man på videon. Och då kändes det att man liksom... 

aa, var färdig inför lektionen, typ. [...] Den fungerar som en sammanfattning, liksom... 

Alltså, den är så kort och koncist, typ. Det går ju bra att läsa i boken också, men det är 

också lite nytt med videon, så då är det bara att kolla, liksom.

Elev E: Det är lite lättare att sitta och lyssna på en videon än att sitta och läsa. Man 

behöver inte anstränga sig lika mycket, heller.

Då eleverna fick tillgång till materialet i förhand, upplevdes en större möjlighet att kunna skapa en 

framförhållning inför lektionen, ifall de gjorde sin uppgift som var att titta på videon. Detta, menade

eleverna samtidigt gav en större motivation inför lektionen, eftersom de visste vilket moment som 

skulle behandlas under lektionen. Eleverna menade samtidigt att de skulle kunna läsa i boken, men 
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att de inte gjorde detta då det är för ansträngande. Videorna var däremot inte alls lika ansträngande 

att titta på, vilket ledde till att det då var lättare att skaffa denna framförhållning.

Däremot upplevde elever en negativ känsla, ifall de inte i förväg hade tittat på filmklippet som de 

fick som uppgift att titta på. Då kunde de i de fall känna en oro ifall de har missat något eller att de 

låg efter resten av klassen. Dock menade vissa elever att de i de fallen kunde titta på videoklippet 

precis innan lektionen eller under början av lektionen. Vissa elever underströk att de uppskattade att

det var en tid mellan genomgång och lektion, så de kunde smälta materialet och få chans lösa ett par

problem och komma på mer relevanta frågor till lektionstillfället.

• Individualiserad anpassning

Eleverna upplevde en mer individualiserad undervisning anpassat till dem själva. Eleverna upplevde

att de själva fick ansvaret och kontrollen att bestämma när de skulle inhämta kunskapen och i större 

utsträckning kunde välja vilken studietakt som passade dem själva. 

Elev L: Jo, för det har jag märkt tidigare, om man... ... om man är lite före och så ska det 

vara en genomgång i klassrummet och så.. så har man redan börjat på den delen, och sen 

liksom... Man måste lyssna ändå. Och så kan man inte jobba för att man blir störd av... 

genomgången, liksom.

Elev M: Eller om man behöver hjälp,

Elev L: Behöver hjälp ja.

Elev M: Så  får man inte hjälp för att läraren har genomgång.

De som hellre ville jobba kan inte göra detta, så de finner det svårt då de inte kan få lugn och ro 

eller det stöd från läraren som de vill ha, då denne är upptagen med genomgången.

Elev B: En föreläsning, när den är slut så är den slut, så då måste man vara där den 

gången. Råkar man vara trött den föreläsningen så... har man egentligen inte någon kontroll

på det man har lärt sig.
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Eleven påpekar en anpassning för eleverna om de exempelvis är trötta och inte tillgodogjort sig det 

som de borde ha lärt sig. Eftersom filmen alltid finns där för eleven, kan de själva anpassa hur och 

när de ska ta in materialet.

6.3. Ansvar och Rutin

I den inledande fasen av det nya arbetssättet, upplevdes ett större ansvar att vänja sig till den nya 

undervisningsmetoden då den var såpass annorlunda från deras tidigare undervisning. Eftersom den 

gamla undervisningen var starkt influerad av genomgångar på tavlan och målet var att de skulle 

försöka hinna lösa så många uppgifter i boken som möjligt, upplevde många av eleverna att det inte 

var helt enkelt att byta ut genomgångarna och istället arbeta med gruppuppgifter i klassen. Många 

elever menade dock att denna anpassning skedde väldigt snabbt, när de förstod att de skulle få mer 

tid för aktivt arbete under lektionstid.

Efter denna inledande fas, varierade elevernas upplevelser om sitt ansvarstagande i ett spektrum. En

elev ansåg det som delvis negativt och resterande såg ansvaret som positivt eller icke nämnbart, 

vilket följande exempel visar

Elev J: Ja.. jag tycke väl... när man hade glömt av att titta på videon, då kände man... då 

blev det lite... Hoppsan, det skulle jag ju också göra. Men då var det ju inte så att man 

kunde skylla på någon annan för det var ju mitt eget.. ansvar.. Så... Men det tycker jag ändå 

är bra.. de.. det var ju ingen annans fel att jag...

Elev I: Ja, det kände jag också... rätt bra, tyckte jag... För sen på högskolan kommer man ju

inte få efter sig i så fall. Då måste man ta sitt eget ansvar.

Intervjuare: Vad tyckte du, [Elev K]?

Elev K: Jag vet inte riktigt... eget ansvar..? Var det att kolla på videona?

Intervjuare: Ja, precis... jag gav er ju lite ansvar att ni skulle kolla på de här videona.. Hur 

har du känt på det ansvaret?

Elev K: Jag har känt mer att jag har kollat på videona om jag inte förstår... det har inte 

varit något måste så.. Jag tittade på de flesta. Men vissa saker som jag förstod, de hoppade 

jag aktivt över, liksom...
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Eleven som inte såg ansvaret som positivt menade att det berodde på att denne var skoltrött och att 

hen inte riktigt uppskattade filmerna, då hen hellre tog in materialet från matematikboken. Däremot 

var eleven positiv till det utrymme under lektionen som gick till eget arbete och menade att hen 

skulle ha varit mer positiv till undervisningen ifall den hade ägt rum tidigare under gymnasiet då 

motivationen till skolan var högre. En stor del av eleverna såg ansvaret som något positivt då de 

själva kände sig mer delaktiga och att de fick mer frihet under eget ansvar. Resterande elever 

upplevde inte något ytterligare ansvar då de inte fann det ansträngande att titta på videon, utan 

enbart såg det som en vinst för deras eget lärande inför den kommande lektionen

Intervjuare: Ni missade ett par gånger?

Elev G: Ja, jag missade ett par gånger kan jag erkänna.

Elev H: Ja... missade och missade... Ibland kände man att man inte behövde [betoning] titta 

igenom... Efter att om man läste igenom delkapitlet, så kände man att 'ja, det här förstår jag

mig på'. Och sen kanske man kollade på en video, sådär... skippade på... kolla igenom vilka 

delar som du gick igenom, göra formuläret och sedan klart.

Elev G: Ja, precis.

En del av eleverna uttryckte sig själva som motiverade att lära sig matematik, varav de kände att de 

endast behövde se de delar av filmerna som de inte förstod. Bland eleverna rådde det en också 

övertygelse, att ifall de hade undervisats med pedagogiken som Flipped Classroom förespråkar 

redan från början av deras gymnasietid, hade de byggt upp en större rutin och vana för 

undervisningen.

Elev M: Men det känns som att om man hade fått det här i ettan, så känns det som att då 

hade det typ... varit ganska stor chans att få bättre betyg i matten..

Elev L: Det känner jag också, faktiskt.

Elev M: Att man hade kunnat lära sig mycket mer [betoning], och att om man hade fått in 

den [betoning] rutinen också, så hade det påverkat betyget. Man var nu med [betoning].

Elev L: För att jag känner att... jag har inte fått bättre [betoning] betyg i denna kursen än de

andra kurserna, men jag har fått enklare att... jag har lärt mig lättare, om man säger så. 

Och de leder ju till att man enklare får ett bra betyg.
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Att byta undervisningsmetod och att bryta ett tidigare rutinmönster under en kort tid upplevdes inte 

helt lätt för eleverna. Då de hade mycket arbete i skolan vid denna tid, inkluderat sitt 

gymnasiearbete6, menade eleverna att det var det lätt att glömma av att titta på filmerna innan 

lektionen. Däremot upplevde en del elever att formuläret hjälpte dem som en påminnelse, då de 

visste att formulären gav mig som lärare information om vem som kollat på den tillhörande filmen 

eller inte. Vetskapen att det fanns ett formulär med grundläggande frågor som skulle besvaras, fick 

dem att skärpa sig och dessutom hålla sig mer fokuserad på filmen. Utan formuläret, menade 

eleverna att det hade varit en större risk att de inte hade fokuserat ordentligt och inte tagit nog 

ansvar för att förbereda sig inför lektionen.

6.4. Trygghet och Stöd

• Stöd i hemmet

Eleverna upplevde en trygghet, som uttryckte sig på olika sätt, när de undervisades med Flipped 

Classroom. I och med att filmerna låg på internet fanns de alltid tillgängliga för dem att titta på, 

vilket de utnyttjade även som en repetitionsmöjlighet när de arbetade hemma.

Elev I: Jag tyckte också att det blev mer, för då fick man... då fick man ändå mer hjälp 

hemma. För då kan man kolla på videon, och så kan man liksom följa... hur du gjorde.. 

exemplet.. Och så kan man göra liknande, fast med andra siffror. Så på så vis fick man också

hjälp. Och genom att fråga så kunde man ju skriva i formuläret, oftast.

Då frågan kom upp ifall de kände att de hade förlorat stöd i och med att de inte kunde ställa frågor 

lika enkelt längre under genomgångarna, menade de elever som upplever det lätt att räcka upp 

handen i klassrummet, att de möjligen hade förlorat stöd. Dock underströk dessa elever att de inte 

tidigare reflekterat över detta missade stöd och på så vis inte kunde tänka sig att ha drabbats 

negativt av det. Dessa elever pekade då på att de istället kunde använda boken som komplement till 

videon, eller fundera en stund, om det var något som de inte riktigt förstod. Samma elev från 

föregående citat, som inte räckte upp handen lika ofta i klassrummet, menade att,

6. http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet.
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Elev I: Jag tyckte det var till en fördel, om man säger så... för jag gillar att sitta hemma och 

plugga. Då är det så skönt, liksom, att man bara kunde kolla igenom videon. Så hade man 

det som ett stöd hemma också, så sådär... För ibland... för nu [då de återgått till den 

ordinära undervisningen] sitter man hemma och... 'åhh, jag kan inte det här'. Jaa, då är 

man tvungen att vänta tills nästa dag för att fråga [deras lärare]. Men där kan man ju bara 

kolla på videon, och tänka 'jaha, man kan göra såhär', ungefär. Och sedan hade man hela 

lektionen på sig..

Andra elever upplevde också att filmernas tillgänglighet utgjorde mer rättvisa, då inte alla har 

möjlighet till stöd i hemmet från sina föräldrar. De elever som inte har denna möjlighet, upplevde en

lättnad att de har någon mer form av stöd än matematikboken tillgänglig hemma. Dessutom kände 

eleverna att de hade möjlighet att skriva frågor i formuläret eller i kommentarsfältet på hemsidan, 

om de ville ställa frågor till mig som lärare. Filmerna upplevdes dock av majoriteten av eleverna 

som mycket tydliga och att de höll bra tempo, så de hann reflektera över sina frågor innan de hann 

ställa dem.

I gruppen fanns en elev med matematiksvårigheter när hen skulle läsa av siffror och dessutom när 

hen skulle koppla ihop vad olika bokstäver och symboler betyder i olika sammanhang. Eleven 

upplevde däremot filmerna stimulerande, då jag pekade med mina fingrar och talade ut alla 

symboler och tal. Detta kombinerat med att eleven kunde spela om filmgenomgångarna så många 

gånger som hen behövde, kände hen ett stöd trots sina svårigheter. Hen menade att hen heller inte 

kände några större behov att kunna ställa frågor direkt under filmgenomgången. 

• Stödet under lektionstid

Elev L: Alltså, personligen tycker jag att jag lär mig bättre genom att jobba själv, alltså, när

jag jobbar i boken. Än med sådana här... gruppuppgifter... ehm... Men sen är det faktiskt rätt

skönt också, för då blir det lite mer avslappnat typ, tycker jag, när man har det så med lite 

gruppuppgifter.. eller såhär... och sen att du går igenom svaret på tavlan som du har gjort. 

Det blir liksom... lite variation i arbetet om man säger så. Men bara om det inte tar för 

mycket av lektionen, för jag tycker det är viktigt att få jobba själv.

Elev M: Men det känns lite som en avstämning, om man liksom har förstått videon eller inte.

Intervjuare: De uppgifter var ju inte helt enkla, som jag la upp på tavlan
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Elev M: Aa, det kändes att man kunde lösa dem om man har kollat på videon och förstått.

Elev L: Mm.

Elev M: Men man behövde ju ha kollat, för att verkligen kunna lösa dem. Och om man inte 

kunde dem, så var det bara be om hjälp och så förstår jag verkligen vad de är, eller så läser 

jag det i boken. Och så... kanske jag lär mig det då, typ. Så jag tyckte det var bra, för då ser 

man om man verkligen har förstått det eller inte.

Eleverna upplevde generellt att det var skönt att lektionerna började med en gemensam 

gruppuppgift. Samtliga elever uppskattade även den tid som frigjordes under lektionen, då de fick 

mer tid att själv kunna utmana problem och att de dessutom upplevde att de fick mer stöd från 

läraren. De menade även att de gemensamma gruppuppgifterna var givande, då de fick en chans att 

på riktigt 'lösa matematik tillsammans och prata matematik' (citat: Elev J). Detta upplevdes av en 

del av eleverna som en uppmuntrande och skön start på lektionen, då de fick en chans att reflektera 

och återkoppla över vad som faktiskt sades i filmen. Vissa elever menade att det var nödvändigt, då 

de annars hade haft svårare att följa med på lektionen. Eleverna menade att gruppuppgifterna ledde 

till att de, på ett mer aktivt sätt, fick chans att se andras tankesätt när de försökte lösa mer 

komplicerade problem, vilket var utvecklande och stödjande för dem själva.

Stödet från mig som lärare ökade också, då det kändes som att mer tid gick åt att hjälpa eleverna, 

mer än att föreläsa för dem. Till exempel, menar elev C följande;

Elev C: Jo, det har blivit mer tid... som varit tillgängligt... men... men... Det har alltid varit 

folk som liksom, börjat rycka i läraren så fort genomgången har varit färdig, eller tidigare 

har det varit så. Liksom... '[Elev C säger namnet på dess ordinarie lärare två gånger], jag 

behöver hjälp, jag behöver hjälp', så fort genomgången har varit färdig. Så man själv... inte 

har fått hjälp förrän lektionen är slut.

[...]

Elev C: Och det har känts som... faktiskt... att alla vi ligger på samma nivå... vi fjorton. Och 

då... har det varit någon uppgift som jag fastnat på så har man kunnat gå igenom denna på 

tavlan. Vi har också kunnat hjälpa varandra [betoning], också.
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De upplevde alltså både ett ökat stöd från mig som lärare och från sina klasskamrater. Många elever

pekade också på att de kände ökat stöd då det fanns två lärare i klassrummet. Detta ses dock som en

sårbarhet för validiteten i denna studie som inte kunde åtgärdas då deras ordinarie lärare fortfarande

var ansvarig för hens egen klass.

• Oväntat stöd i form av bekräftelse från formuläret

En del av eleverna tog upp ett fenomen (som jag själv inte uppfattade då jag undervisade), som 

innebar att även formulären, fungerade som ett stöd i form av konfirmation. Dessa elever uttryckte 

att de såg formuläret som en bekräftelse att de faktiskt hade förstått det som sades i videon och ifall 

de inte förstod vad frågorna gick ut på, så betydde det att de behövde se videon igen. De menade att 

de tidigare upplevt att det är en skillnad mellan att se matematiken från en genomgång och att 

faktiskt kunna utföra den själv. Dessa elever upplevde en säkerhet när de fick denna bekräftelse. 

7. Diskussion

I detta kapitlet diskuteras resultatet av analysen samt en reflektion om den valda metoden.

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undervisa en grupp elever enligt Flipped Classroom, undersöka 

vilka upplevelser gruppen yttrade att de upplevde och att besvara de tre forskningsfrågorna. Dessa 

tre forskningsfrågor genererades av syftet och diskussionen kommer att styras av dessa.

• Vilken effekt upplever elever att undervisningsmetoden Flipped Classroom har, för att få 

dem att känna sig delaktiga i sitt lärande?

Större delen av klassen menade att undervisningsmetoden Flipped Classroom ökade deras 

inflytande och delaktighet i klassrummet, då de bland annat kunde skaffa sig en större möjlighet till 

framförhållning och förberedelse till lektionen. Då de gjorde sin uppgift, att titta på filmen i 

förhand, pekade eleverna på att de upplevde mindre stress under lektionstimmen och att kunde vara 

mer effektiva i jämfört med vad de annars hade varit än när de endast lyssnade på genomgångar. Då
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de fick mer tid under lektionen att arbeta själva med materialet, kände de att de inte behövde lägga 

lika mycket tid på studierna hemma, trots att de fick titta på 2 – 4 filmer i veckan. 

De elever som inte såg sig som ständigt motiverade till att titta på filmerna och som då ibland 

missade att förbereda sig, menade dock att inte kände sig lika delaktiga under de gemensamma 

övningarna i början av lektionen. Ett par av dessa elever menade att de då fick försöka förstå så 

mycket som möjligt, trots bristen av förkunskaper, medan de andra eleverna menade att de inte hade

några problem att titta på filmen på sina datorer istället för att försöka lösa uppgifterna.

Detta resultat förhåller sig utifrån till de punkter som Skolverket (2011) skrivit i läroplanen för 

gymnasieskolan, då man som lärare ska ge sina elever inflytande över sin egen utbildning. Eleven 

ska enligt Skolverket tillåtas ta personligt ansvar över sina studier och aktivt kunna utöva inflytande

på dessa. Resultatet förhåller sig också till de emotionella aspekter som Ahlberg (2001) tar upp, då 

många av eleverna upplevde en lägre stress under denna period. Att vara delaktig i sitt lärande 

menar Ahlberg är viktigt för att elever inte ska stänga av eller spjärna emot när denne ska lära sig 

matematik på grund av dessa emotionella obehag. Många elever visade positivitet över det 

inflytandet de fick över sin undervisning, när de fick själva välja när de skulle ta emot materialet 

som de skulle få lära sig, vilket Giota (2013) skriver om. De elever som inte gjort detta i tid visade 

en form av ånger som gav dem en direkt motivation att förändra sitt beteende i framtiden så de 

kunde få känna en större delaktighet under klassrumstillfället. 

• Vilket ansvar upplever elever att undervisningsmetoden Flipped Classroom ger dem?  

Det fanns störst problematik i början av kursen, då de kände sig ovana vid arbetsmetoden. Denna 

nya undervisningsmetod skiljde sig såpass att de först kände en osäkerhet när det gällde att inte ha 

föreläsningar vid tavlan. Däremot ändrades detta allt eftersom, när de insåg att de fick disponera en 

stor del av lektionstiden till att räkna. Samtliga, förutom en elev, upplevde att ansvaret var positivt. 

De elever som såg ansvaret som mest positivt upplevde en lättnad att de fick arbeta mer på 

lektionen och mindre i hemmet, vilket de gärna ville utnyttja. Vissa elever menade dock att det 

kunde kännas negativt när de glömde av att titta på filmerna innan lektionen p.g.a. annat skolarbete, 

exempelvis det gymnasiearbete som samtliga gymnasieelever skriver under deras sista termin. 

Däremot kunde detta i slutändan också vara positivt, då många kände det som ett incitament till att 

de utföra sin uppgift och studera. Många elever upplevde heller inte det ansträngande att titta på 

filmerna, så de fann inte att denna hemläxa störde annat skolarbete.
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Syftet med denna forskningsfråga var främst att försöka belysa problemet ifall eleverna inte utförde 

sin uppgift och kollade på filmen, p.g.a. att de anser att det är för mycket arbete och ansvar. Detta 

problem belystes av Mazur et al. (2007), då de uppfattade att eleverna hade svårt att förbereda sig 

till föreläsningarna då litteraturen ofta var skriven med ett komplicerat språk. I början av 

undervisningen fanns det en problematik att eleverna inte tittade på filmerna som de skulle ha gjort, 

p.g.a. ovana och att de glömde av uppgiften. Efter ett par veckor verkade problemet försvinna då de 

fick vana för undervisningsmetoden och ansvarstagandet sågs som positivt av majoriteten av 

gruppen, vilket också förhåller sig till de punkter som Skolverket (2001) skrivit i läroplanen 

angående delaktighet i skolan. Denna positiva syn förhåller sig återigen till delaktigheten och 

inkluderingen som Ahlberg (2001) och Giota (2013) tankar om undervisning. Giota menar att även 

fast man inte vet exakt hur kopplingar finns mellan delaktighet, motivation, individanpassning och 

ansvarstagande. Hon menar att ansvarstagande är en faktor som spelar roll för att lärande ska ske, så

länge ansvaret är sådant att eleverna kan hantera det, vilket eleverna i denna studien kände att de 

kunde ta då många elever inte såg ansvarstagandet så stort. Mina elever är yngre än de elever Mazur

et al. undervisar, men min oro låg i att mina elever fann filmerna för ansträngande och 

komplicerade, vilket inte var fallet. Många elever påpekade att det inte var för krävande av mig som

lärare att be dem att titta på mina filmer, av den anledningen att de inte var så långa.

• Vilket stöd upplever eleverna att de får, när de blir undervisade enligt Flipped Classroom?

Då större delen av lektionstimmarna spenderades på aktivt arbete och icke på genomgång, menade 

eleverna att de fick mer stöd från läraren under lektionen än tidigare. En stor del av eleverna ansåg 

att de tidigare fick studera i en mycket större utsträckning hemma, där många ej hade tillgång till 

stöd och assistans. Nu fanns det inte bara mer stöd under lektionstimmen, utan också stort stöd i 

hemmet genom filmerna. Eleverna utnyttjade filmerna när de hade fastnat i studierna hemma och 

fann då också filmerna som gick igenom exempeluppgifter mycket användbara. Eleverna menade 

även att gruppuppgifterna och de diskussioner som uppkom var intressanta, då de fick tid för att 

prata matematik och även som en möjlighet till repetition för att minnas vad som sades i filmen. 

Däremot pekade eleverna samtidigt att denna tid inte fick bli för lång, då de överlag fann det mer 

intressant och givande att få arbeta med de moment som de ville arbeta med och få det stöd i de 

moment de behövde den. 

Det stöd som eleverna uppfattade kan förhållas till det sociokulturella perspektivet på lärande, som 
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Strandberg (2006) och Partanen (2007) beskriver. Elever behöver stöd i form av reflektion från sin 

omgivning och läraren och det är viktigt att denna tid finns för eleverna. Detta för att 

kunskapsutveckling ska äga rum. Det relaterar även till gruppuppgifterna, där de får prata 

matematik, som en elev uttryckte sig. Shaffer och Kipp (2010) och Jönsson (2012) menar att då 

elever grupperar sig och får tillfälle att diskutera materialet, kan kunskapsinlärningen förstärkas då 

eleverna får möjlighet att agera lärare för varandra och utmana varandras kunskaper. Detta ger 

också tillfälle för eleverna att kunna stärka sin syn på kritiskt tänkande och vad kvalitet innebär i sitt

arbete.

7.2. Avslutande kommentarer angående resultatdiskussion

Avslutningsvis vill jag peka på att jag fått svar på mina frågeställningar och dessutom fått den 

respons från eleverna som jag behövde för att uppnå syftet med studien. Eftersom jag hela tiden har 

haft en nära kontakt med de fjorton elever som ingick i min studie (minst fyra lektionstimmar varje 

vecka i cirka 3 månader) fick jag ofta ta del av synpunkter och kritik om undervisningen när den 

genomfördes. Därför dök inget oväntat upp som förvånade mig i större utsträckning. Intervjuerna 

var dock mycket lärorika och nödvändiga för att genomföra datainsamlingen. 

Något som kom oväntat var den mängd elever som inte bara såg undervisningsmetoden som en 

chans att skaffa sig framförhållning, men också som en chans att kunna arbeta snabbare än 

planeringen avsåg.  Vissa elever menade att ifall de fått ytterligare filmer att titta på, så hade de tagit

chansen att studera i en snabbare studietakt. Däremot kunde jag endast producera ett par filmer i 

veckan som snabbast, men när dessa elever fick veta att jag planerar att återanvända filmerna i 

framtiden och att det redan skulle finnas en bank med färdiga filmer inför terminen, menade de att 

detta gett ännu en positiv effekt från undervisningen.

7.3. Metoddiskussion

Metoden visade sig framgångsrik för att undersöka elevernas livsvärld angående undervisningen, då

eleverna fick en ärlig chans att dela med sig av sina åsikter. Eleverna visste att jag som lärare aldrig 

hade undervisat med denna undervisningsmetod tidigare och jag tog åt mig av deras synpunkter 
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regelbundet under de cirka 2½ månad som undervisningen ägde rum. Därför kände jag att eleverna 

och jag hade en trygg relation där de kunde vara öppna med varandra och inför mig, vilket är viktigt

för att reliabiliteten ska bli så bra som möjligt. Under intervjuerna skedde det ofta att eleverna tog 

upp ämnen som själva, då de fick dela med sig av sina spontana tankar om undervisningen. Detta 

ledde till att en del av det eleverna fick dela med sig av fick de berätta två gånger, vilket jag 

använde för att förstärka validering av intervjumetoden (då de fick att formulera deras upplevelser 

igen). Under flera av intervjuerna fick eleverna dessutom insikter under diskussionerna, då de fick 

reflektera kring saker som de inte reflekterat över tidigare.

Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna noggrant och lästes igenom ett flertalet tillfällen för 

att analysen skulle bli så korrekt som möjligt. Validiteten, som innebär att man som forskare faktiskt

ställer de frågor som ger det svar man letar efter, ser jag som stark, men det finns dock nackdelar 

med själva undersökningen. Samtliga elever som deltog i intervjuerna studerade på 

naturvetenskapligt program och dessutom i den sista kursen som dessutom inte är obligatorisk för 

dem att välja. Detta är med andra ord en grupp elever som inte har några större problem med 

matematiken eller har har en allt för negativ syn på ämnet. En annan sårbarhet med studien är att vi 

oftast var två lärare i klassrummet. Jag fick kontakt med denna grupp redan under våren 2013, 

under min verksamhetsförlagda utbildning, och de första fem veckorna av undervisningen utspelade

sig under en verksamhetsförlagd period under våren 2014. Därför fick jag ansvaret över 

undervisningen för denna klass men deras ordinarie lärare var också närvarande, i egenskap som 

min handledare. Även fast läraren var passiv under den lärarledda delarna av lektionen, så 

assisterade denne såklart eleverna när de frågade efter hjälp. 

Metoden visade sig vara effektiv, men det är inte möjligt att kunna generalisera och förutse hur 

undervisningsmetoden skulle fungera i andra klasser. Som skrivet, så har det aldrig varit meningen 

att finna generaliserbarhet, då hela studien är inriktad mot de upplevelser som mina elever upplevt. 

Hur en människa upplever ett fenomen är högst subjektivt och kan inte upplevas identiskt av en 

annan människa. Istället önskar man att kunna beskriva essensen av fenomenet, d.v.s. det som 

eleverna gemensamt upplevde fenomenet, men detta är också omöjligt att fullständigt göra enligt 

den fenomenologiska ansatsen. Endast fjorton elever intervjuades, men enligt deras utsagor menar 

jag att man kan man motivera valet att försöka undervisa matematik genom denna metod om man 

vill variera sin undervisning.
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8. Slutsatser

Jag har i detta arbete försökt beskriva att metoden Flipped Classroom innebär mer än filmer på 

Youtube. Min slutsats är att det betydde mera än så, för klassen jag undervisade. T.ex. har de känt 

sig mer delaktiga i sitt lärande och fått mer kontroll över hur och när de ska inhämta kunskap för att 

lärandet ska bli så optimalt som möjligt för varje enskild elev. Eleverna upplevde dessutom att de 

fick mer tid och stöd från mig som lärare. Denna slutsats pekar i en positiv riktning, då allt fler 

skolor kommer inskaffa nyare teknologi allt eftersom teknologin utvecklas i samhället och skolan är

menat att spegla just denna utveckling. Hur man ska införa denna teknologi, för att stödja elevers 

skolgång, kommer varken bli enkelt eller billigt så det är viktigt att utföra mer forskning inom 

området. 

Det jag menar är att det behövs mer forskning och dessutom stöd för lärare som redan nu vill 

undervisa i ett virtuellt klassrum. Det simplare, som att kunna spela in filmer eller skapa hemsidor, 

kan också bli ett stort hinder om inte dessa lärare får stöd i hur man ska göra. Jag har endast 

undersökt hur man kan använda denna pedagogik i matematikstudier på den högsta nivån som 

gymnasieskolan erbjuder, för elever på ett naturvetenskapligt program. Det behövs däremot även 

forskning i andra ämnen, på andra program och i andra åldersgrupper i skolan. Detta så att lärare 

som är intresserade att nyttja denna teknik kan få chansen att också kunna skapa mer delaktighet, 

ansvar och stöd i sitt klassrum. Det kan även vara intressant med forskning där man endast byter ut 

delar av sin vanliga undervisning med Flipped Classroom.

Meningen med denna studie är inte att hitta generaliseringar. De didaktiska implikationerna pekar 

däremot på att ifall lärare ute i skolan vill utforska och utöka sin lärarprofession och dessutom är 

intresserad att sätta sig in i de tekniska nödvändigheter som kan krävas, är Flipped Classroom ett 

ytterst intressant val att läsa in på. Det är heller inte sagt att en lärare behöver förändra hela sin 

undervisning. Om en lärare är nyfiken, kan denne byta ut vissa moment de tider det passar och 

undersöka hur eleverna svarar på undervisningen. På så sätt behöver läraren heller inte skapa eget 

material, då mycket undervisningsmaterial finns på internet, bl.a. på Youtube. Jag har själv valt att 

spela in mitt eget material för att det skulle passa min undervisning, samt att jag ville att eleverna 

skulle känna att det var jag som undervisade dem, även under filmerna.
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