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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete handlar om flipped classroom i undervisningen. Syftet med arbetet är att öka förståelsen 

för vad flipped classroom kan innebära för lärare och hur det påverkar undervisningen genom att undersöka 

hur och varför lärare använder sig av flipped classroom, vad för material som används och hur det 

tillgängliggörs för eleverna samt hur elever uppfattar arbetssättet. Intervjuer har genomförs med 

gymnasielärare som tillämpar flipped classroom i matematikundervisningen och deras elever har fått besvara 

en enkät. Tanken är att undersöka lärarnas och elevernas uppfattningar för att försöka förstå hur flipped 

classroom påverkar undervisningen, fördelar och nackdelar som följer med flipped classroom samt även vilken 

betydelse flipped classroom har för elevernas lärande. 

Resultatet visade att lärare tillämpar flipped classroom på olika sätt. Det finns flera olika uppfattningar kring 

vad flipped classroom innebär. En anledning alla lärare nämnde till varför de tillämpar flipped classroom är för 

att få mer lektionstid som de kan använda till annat än genomgångar. Då kan eleverna arbeta mer i grupp och 

diskutera eller så hinner de räkna mer i boken. Att frigöra mer lektionstid ger eleverna mer lika möjlighet till att 

få hjälp samt att undervisningen kan varieras i större utsträckning. En annan anledning är att flipped classroom 

ger möjlighet till mer individualiserad undervisning eftersom eleverna kan arbeta i sin egen takt. 

Videogenomgångar är något som lärarna har gemensamt men hur lektionstiden sedan används skiljer sig. 

Eleverna är både positivt och negativt inställda till flipped classroom vilket kan bero på flera saker, till exempel 

på hur de är vana att arbeta och deras lärstilar. Det går inte att säga att eleverna lär sig mer eller mindre då 

flipped classroom tillämpas eftersom lärarna kan tillämpa flipped classroom på så många olika sätt. Däremot 

får eleverna tillämpa och utveckla sin digitala kompetens samt lära sig att bli mer medvetna om sin inlärning då 

flipped classroom tillämpas eftersom de får organisera sitt eget lärande på ett annat sätt och ta mer eget 

ansvar än med traditionell undervisning. 

 

Nyckelord: Flippat klassrum, digitala verktyg, undervisning, lärande, IKT, lärstilar, nätbaserat lärande. 
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ABSTRACT 

This thesis concerns the educational concept known as flipped classroom. The purpose of the study is to 

improve understanding of what flipped classroom is and to answer questions about how and why teachers use 

flipped classroom. This includes what materials are used and how these are made available to the students, as 

well as how students perceive working with flipped classroom. The survey consists of interviews with teachers 

that have implemented flipped classroom in their mathematics courses, as well as questionnaires to the 

students in these same courses. The reasoning behind this was to understand how flipped classroom affects 

teaching, pros and cons that come with flipped classroom and also the impact flipped classroom has on 

students' learning.  

The results of the survey showed that teachers apply flipped classroom in different ways. There are conflicting 

perceptions of flipped classroom and its practical application. The main reasoning behind why teachers apply 

flipped classroom is to liberate more time in class from traditional lecturing. Flipped classroom also allows for a 

greater degree of individualized instruction, giving students more equal opportunity to get help and allowing 

for teaching to be varied to a greater extent. Teachers commonly used pre-recorded video lectures in order to 

prepare students but differed in how their time in class was spent. All students have both positive and negative 

attitudes towards flipped classroom depending on several variables such as, how they have originally studied in 

class and their own personal learning styles. It is not possible to say that students learn more or less when 

flipped classroom is applied since teachers can apply flipped classroom in different ways. On the other hand, 

student have to learn to become more aware of their learning when flipped classroom is applied because they 

may organize their own learning in a different way and take more responsibility than with traditional teaching. 

 

Key words: Flipped classroom, teaching, ICT, learning styles, e-learning.  
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1. INLEDNING 

Enligt skollagen ska skolan främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildning ska 

vara likvärdig, vilket inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Dessutom ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer 

för att utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar. Gymnasieskolans huvuduppgift är att 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utöver 

detta ska eleverna också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Detta medför att förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir viktig. 

(Skolverket, 2011, s. 2-3) 

Svenska elevers resultat i matematik har, enligt internationella jämförelser, sjunkit under 2000-talet. Enligt en 

kartläggning som Vetenskapsrådet har gjort kan resultaten förbättras om lärare får möjlighet att diskutera 

matematik tillsammans med eleverna i klassrummet, istället för att eleverna räknar själva i matematikboken. 

Det är bra att ha ett arbetsätt som håller ihop klassen, så de kan arbeta med svåra matematiska problem och 

diskutera dem i grupp. Om alla elever arbetar individuellt på olika ställen i läroboken blir det mindre tid för 

läraren att hjälpa eleverna. (Zaccheus, 2015) 

Traditionell undervisning består i stora drag av att läraren har en kort genomgång och därefter får eleverna 

ägna sig åt enskilt arbete, som ofta består av att eleverna löser liknande uppgifter som läraren precis gått 

igenom. Arbetssättet kan beskrivas som reproducerande eftersom det finns en risk att eleverna memorerar 

informationen snarare än utvecklar förmågor och arbetar kreativt. Med andra ord handlar matematiken i 

skolan ofta om att följa regler som läraren presenterat och matematiskt kunnande handlar om att komma ihåg 

och använda specifika regler. Läraren kan dock välja att utforma undervisningen på ett sätt som gör att 

eleverna får möjlighet diskutera, förklara sina resonemang och ifrågasätta sina egna och andra elevers tankar 

(Pettersson, 2011, s. 35-36). Ett problem är dock att många lärare inom gymnasieskolan känner att deras 

arbetsbörda ökar och att tiden inte räcker till. Det har blivit mindre undervisningstid och tillkommit mer 

administrativt arbete. (Lärarförbundet, 2013, s. 2)  

Idag är det populärt med läxhjälpsföretag och andra verksamheter som arbetar med att hjälpa elever med 

deras studier, framför allt i matematik. Utöver detta är flipped classroom något som dykt upp i diskussioner om 

undervisning. Flipped classroom är en undervisningsmodell där eleverna ska förbereda sig med material innan 

de kommer till lektionen, så att lektionstiden kan användas på ett effektivt sätt. Med andra ord ska det som 

vanligtvis sker i klassrummet nu ske hemma, och det som vanligtvis sker hemma ska avslutas i klassrummet 

(Bergmann & Sams, 2012, s. 13). Förberedelserna inför en matematiklektion där läraren tillämpar flipped 

classroom innebär ofta att eleverna ska titta på en videogenomgång hemma. På så sätt frigörs mer lektionstid 

och lärarna kan välja att disponera lektionen som de anser lämpligt, till exempel till diskussioner och 

grupparbeten. 

Detta examensarbete är en undersökande studie som handlar om flipped classroom och hur det tillämpas i 

matematikundervisningen i gymnasieskolan. Det finns så många faktorer som kan variera när flipped classroom 

tillämpas. Även om eleverna ska förbereda sig hemma finns det flera sätt att göra det på, och även 

lektionstiden kan användas på flera olika sätt. Materialet, och även hur det tillgängliggörs, har stor inverkan på 

lärandet. Lärarnas och elevernas attityder har även dessa stor inverkan på lärandet och resultaten.  
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2. BAKGRUND 

2.1 EN SKOLA FÖR ALLA 

Förr i tiden tvingades medborgarna att lära sig grunderna i att läsa och skriva, disciplin, lydnad och trofasthet 

inför kung och fosterland. Skola och utbildning har däremot gått mer mot att eleven själv ska inse hur viktig 

kunskapen som skolan ger är, och motiveras att själva styra sitt lärande i önskad riktning. (Assarson, 2009, s. 

19) 

Det finns en större förståelse för barns behov och utvecklingspotentialer idag. Det är skolans uppgift att skapa 

pedagogiska miljöer som främjar deras utveckling och stimulerar deras självkänsla och engagemang. Skolan ska 

stötta barn i deras lärande och sociala utveckling. För att möta den variation i behov och förutsättningar som 

förekommer, måste traditionella sätt att arbeta omprövas och nya arbetsformer utvecklas. (Hjörne & Säljö, 

2008, s. 13, 17) 

Redan i den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, nämndes "en skola för alla". Men vad menas då med "en 

skola för alla"? Det kan tolkas på olika sätt. Antigen kan det tolkas som en skola för alla och syftar på att det bör 

finnas en skolform och inte flera. Det innebär bland annat att skolor med andra huvudmän än kommunerna 

avviker. Eller så kan det tolkas som en skola för alla och syftar på att möta skilda intressen i befolkningen. Det 

innebär att mål och läroplan förblir desamma men sätten att nå målen blir olika för olika skolor. Uttrycket har 

alltså olika innebörd beroende på vem som talar och i vilket sammanhang. (Hjörne & Säljö, 2008, s. 26) 

Idag har alla oavsett social bakgrund, individuella förutsättningar eller andra behov, rätt till utbildning (Hjörne 

& Säljö, 2008, s. 27). I läroplanen för gymnasieskolan 2011, Gy11, står det att utbildningen ska vara likvärdig. 

Den ska med andra ord ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. (Skolverket, 2011, 

s. 6) Dock passar inte undervisningen alla barn. Det kommer alltid finnas barn som har svårigheter i något 

avseende. På samma sätt kommer det alltid finnas barn som utan större svårigheter identifierar sig med 

elevrollen och anpassar sig. Frågan är hur barn med olika förutsättningar kan bli stöttade och känna att de får 

den hjälp de behöver för att platsa in i en skola för alla. (Hjörne & Säljö, 2008, s. 141) Det är en stor utmaning 

för pedagoger att ta tillvara på alla elevers förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov (Assarson, 2009, 

s. 31). 

2.2 KUNSKAP 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 står det att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Det 

innebär inte att den ska utformas på samma sätt utan att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för 

att elever ska tillägna sig och utveckla kunskaper. I skolan ska eleverna arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. De ska även utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar. (Skolverket, 2011, s. 6-7)  

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda sina kunskaper för att formulera, analysera och lösa problem, 

reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära samt att lösa praktiska problem och arbetsuppgifter. 

Det är också skolans ansvar att varje elev kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, ha förmåga 

att kritiskt granska samt kunna använda verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

Skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Skolverket, 2011, s. 9-10, 

12). 

Kunskap är inget entydigt begrepp inom skolvärlden, utan uttrycks i olika former som förutsätter och samspelar 

med varandra. Dessa former är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Undervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen. (Skolverket, 2011, s. 8)  
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2.2.1 KUNSKAPSFORMER 

De fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet kallas för de 4F:en, och är olika sätt att 

uttrycka kunskap. (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, s. 66) 

Fakta kan sägas vara informationsinnehåll. Det handlar om kvantitativ kunskap, att veta mer eller mindre 

snarare än ytligt eller djupt. För att undvika ytlig kunskap, där fakta memoreras och upprepas, behövs 

förståelse. På så sätt förutsätter faktakunskaper och förståelse varandra. (Betyg, s. 68) Undervisning byggs upp 

runt relevanta fakta. (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, s. 69) 

Förståelse kan vara djup eller ytlig och är kvalitativ snarare än kvantitativ. Förståelsen måste vara grunden för 

valet av informationsinnehållet när undervisning planeras, annars blir faktakunskapen lösryckt och läraren kan 

inte bedöma elevernas utveckling. (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, s. 69) 

Färdighet handlar om praktiska tillämpningar. Det kan vara att behärska vissa redskap inom idrotten, eller tala, 

skriva och tillämpa grammatiska regler i ett främmande språk. Med andra ord är färdighet en kombination av 

motorisk och intellektuell praktik. Inom matematiken kan det vara att tillämpa modeller. (Nordgren, Odenstad 

& Samuelsson, 2012, s. 70) 

Förtrogenhet handlar om djupa kunskaper, som till exempel en elev som använder relevanta begrepp samt kan 

analysera och göra jämförelser. Erfarenhet från många olika situationer bidrar till att göra relevanta 

bedömningar i nya situationer. (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, s. 70-71) 

Dessa kunskapsformer kan sammanfattas enligt följande tabell. 

Kunskapform Handlar om att veta Får vi genom att 

Fakta att memorera 

Förståelse varför tolka 

Färdighet hur öva 

Förtrogenhet vad erfarenhet 

(Dahlkwist, 2005, s. 72) 

 

2.3 LÄRARENS ARBETSTID 

Ett problem inom bland annat gymnasieskolan är att lärarna känner att deras arbetsbörda ökar och att tiden 

inte räcker till. Lärarförbundets undersökning från 2013 ställde frågor till 3000 gymnasielärare och resultatet 

visar att problemet är att tiden för undervisningen har minskat samt att det tillkommit mer arbete. En ny 

gymnasiereform, nya ämnesplaner, ett nytt betygssystem och mer konkurrens om eleverna har bidragit till mer 

arbete. Det är framför allt det administrativa arbetet som ökat. Lärarna tvingas till exempel att ta tid från 

planering av undervisning för att arbeta med CSN-rapportering, eller så måste lärarna skriva åtgärdsprogram, 

vilket ger mindre tid till att ge eleven stöd. (Lärarförbundet, 2013, s. 2) 

Utöver den splittrade lärarrollen visar undersökningen att fokus flyttats från undervisningen till andra uppdrag 

där administrationen utgör en stor del. Resultatet av undersökningen visar bland annat att 80 procent av 

gymnasielärare inte hinner skapa undervisning av hög kvalitet eftersom de saknar tid att planera och 

efterarbeta lektionerna på bästa sätt. Vidare är det 90 procent som upplever att arbetsbelastningen ökat de 

senare åren. Framför allt är det administration och dokumentation samt hantering av åtgärdsprogram och 
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särskilt stöd som  lärarna känner har ökat mest. Andra vanliga förekommande svar var mer undervisning, mer 

obligatoriskt deltagande i arbetsgrupper, större elevgrupp samt marknadsföring av skolan. Många lärare anser 

att en del administration och dokumentation inte bidrar till elevernas lärande och därför kan den minskas eller 

tas bort. Det är 69 procent som anser att det finns arbetsuppgifter som kan tas bort medan 19 procent svarar 

emot. (Lärarförbundet, 2013, s. 4, 7-8) 

En annan undersökning, gjord av Lärarnas Riksförbund 2013, ställde frågor till 1000 gymnasielärare och 

resultatet visar att det är stor spridning i  hur mycket undervisningstid eleverna ges. Det skiljer sig inte bara 

mellan kurser utan även inom samma kurser. Av lärarna är det 79 procent som lägger mindre än 100 

undervisningstimmar i en 100-poängskurs. Det är totalt en tredjedel som uppger att de lägger 80 eller färre 

timmar, medan det endast är fem procent som lägger mer än 100 timmar. Mer undervisningstid tycks läggas på 

kurser med nationella prov. Elevernas undervisningsbehov påverkar i liten utsträckning fördelningen av 

undervisningstiden. Lärarna anser att det är rektorns och huvudmannens önskemål som styr fördelningen av 

undervisningstiden. Tre av fyra lärare tror att gymnasieskolans måluppfyllelse skulle förbättras med fasta 

timplaner för varje kurs. (Lärarnas Riksförbund, 2013, s. 6, 14, 16) 

En förändring som skett parallellt med förändringen av minskad undervisningstid är att självstudier har ökat, 

vilket haft negativa effekter på elevernas lärande. Eleverna missgynnas, särskilt de som kommer från 

studieovana hem. Likvärdigheten minskar då inte alla elever får den undervisning de har rätt till och då vissa 

elever drabbas hårdare än andra. (Lärarnas Riksförbund, 2013, s. 7, 10) Detta väcker frågan om kopplingen 

mellan lärarnas genomgångar, elevernas självstudier och återkopplingen då elever och lärare arbetar 

tillsammans. Detta är viktig att diskutera. 

 

2.4 FLIPPED CLASSROOM 

I traditionell undervisning är tiden i skolan lärarens arbetstid och elevernas arbetstid börjar på kvällen. Då 

arbetar eleverna själva hemma vilket tar mycket tid och alla har inte någon i familjen som kan hjälpa till. Barker 

(2013) insåg att det inte gjorde någon skillnad hur grundligt han som lärare gick igenom teorin eftersom 

eleverna ändå inte presterade bättre. Anledningen till att eleverna inte lärde sig av genomgången är för att det 

är elevernas eget arbete som gör att de lär sig, säger Barker. Då framstår det som orimligt att läraren ska 

arbeta och eleverna titta på. Det är eleverna som ska arbeta i skolan. (Barker, 2013, s. 7-8)  

Barker (2013) började förse eleverna med material så de kunde förbereda sig inför lektionerna, men 

genomgångar var fortfarande nödvändiga för eleverna. Frågan han ställde sig var hur han skulle presentera 

teori för eleverna och samtidigt låta lektionerna vara deras arbetstid. För honom blev svaret flipped classroom 

(Barker, 2013, s. 8). 

2.4.1 DEFINITION  

Enligt Barker (2013) handlar flipped classroom om att det som vanligtvis sker i klassrummet nu sker hemma, 

och att det som vanligtvis sker hemma avslutas i klassrummet. Eleverna går alltså igenom genomgången själva 

hemma och sedan används tiden i klassrummet till att resonera, diskutera och fördjupa sig i ämnet. Tanken är 

att flytta informationen som läraren vill förmedla ut från klassrummet för att lämna plats åt elevernas 

bearbetning av denna information.  Detta leder till att läraren intar en ny roll i klassrummet där uppgiften är att 

organisera elevernas arbete. Läraren presenterar inte längre information större delen av lektionen utan tar 

istället på sig en mer handledande roll för att interagera och hjälpa eleverna. I klassrummet finns både läraren 

och klasskamraterna till hands  om eleven skulle behöva hjälp. I idealfallet är även eleverna klara med det de 

ska ha gjort när lektionen är slut vilket innebär att de slipper sitta hemma och fastna på någon uppgift. En stor 
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fördel med att flippa klassrummet är att elever som kör fast kan få mer hjälp på lektionstid då läraren bland 

annat kan gå runt i klassrummet och hjälpa till. (Barker, 2013, s. 10; Bergmann & Sams, 2012, s. 13-14).  

Även om eleverna hänger med på genomgången under lektionen så börjar problemen när de kommer hem. 

Anledningen är att det är mycket svårare att göra själv än att lyssna när någon förklarar. Sannolikheten att 

fastna och behöva hjälp är större när eleverna behöver arbeta på egen hand och de elever som kan få hjälp 

hemma har en stor fördel.  Att hänga med på filmade genomgångar, som kommit att bli ett centralt verktyg i 

flipped classroom, är däremot inte svårare än  i skolan, och hänger eleven inte med finns möjligheten att spela 

upp samma sekvens igen och eleven kan även fråga läraren vid nästa lektionstillfälle. När eleven sedan ska göra 

själv i skolan finns tillgång till både läraren och klasskamraterna. (Barker, 2013, s. 10-12) 

 

 

Figur 1 - Flipped classroom 

Källa : http://www.ljudskolan.se/wp-content/uploads/2015/01/Flipped_classroom.jpg 

 

2.4.2 HISTORIA  

2.4.2.1 DAVID HESTENES 

Studien Force Concept Inventory genomfördes av David Hestenes på 80-talet i USA och visade att föreläsningar, 

som är det äldsta och mest använda sättet att undervisa, inte fungerade om studenterna ska utveckla sin 

begreppsförståelse. Även om föreläsningen är lätt att följa är den ofta lång vilket gör att åhörarna glömmer om 

de inte gör något med informationen för att innehållet ska bli till kunskap. Studien visade att de delar där 

studenterna skulle lösa problem genom att använda formler gick det bra, men när uppgifterna krävde 

grundläggande förståelse räckte inte studenternas kunskap till. (Barker, 2013, s. 19-20) 

Oavsett om eleverna haft en lärare som föreläste om problemlösning eller om de haft en lärare som 

resonerade kring grundläggande begrepp så utvecklades deras begreppsförståelse i liten utsträckning. Det 

spelade ingen roll om läraren uppfattades som bra eller inte då det inte spelade någon roll vem läraren var, 

eller vilken utgångspunkten var på föreläsningarna. Anledningen är att det inte fungerar att föreläsa om man 

vill utveckla studenternas grundläggande förståelse. Det framgick dock inte av studien hur problemen skulle 

åtgärdas. (Barker, 2013, s. 23-24) 

Idén till undersökningen fick Hestenes då hans kollega kom med ett problem. Studenterna i 

introduktionskursen i fysik presterade inte bra. Hestenes kom fram till att anledningen till det var att kollegans 

examinationsfrågor var mest kvalitativa vilket krävde förståelse och inte bara uträkningar genom att använda 
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formler. En misstanke, som var att studenterna enbart memorerade formlerna och aldrig riktigt förstod 

konceptet, ledde till att Hestenes och en kollega utvecklade ett test för att se studenters konceptuella 

förståelse i fysik. Lektionerna verkade fungera bra för ungefär 10 procent av studenterna och det är nog dessa 

studenter som skulle lära sig även utan en lärare, som i huvudsak lär sig på egen hand. Studenterna behöver 

vara aktiva i sin kunskapsutveckling. Det är inte effektivt att lära sig ett ämne genom att passivt lyssna när 

någon pratar. (Hanford, 2012) 

Resultatet av studien publicerades 1985 men det var inte förrän år 1990 som Eric Mazur blev intresserad och 

bestämde sig för att testa på studenterna han undervisade på Harvard. (Barker, 2013, s. 24-25)  

2.4.2.2 ERIC MAZUR 

När Mazur började undervisa, förberedde han föreläsningsanteckningar som han använde som underlag i 

undervisningen. Eftersom lektionerna avvikit från textboken så försåg han studenterna med kopior av 

föreläsningsanteckningarna. I utvärderingarna, som gav bra betyg i övrigt, var det några studenter som klagade 

på att Mazur undervisade precis det som stod i föreläsningsanteckningarna. Detta visste inte Mazur hur han 

skulle hantera så han valde att ignorera klagomålen. Några år senare upptäckte Mazur att studenterna hade 

rätt. Undervisningen var ineffektiv trots bra utvärderingar. (Mazur, 2009, s. 50) Mazur kom över Hestenes 

artikel och bestämde sig för att ge testet till sina studenter (Hanford, 2012).   

Tidigt i en typiskt introduktionskurs i fysik presenteras Newtons lagar. Alla studenter i en sådan kurs kan 

recitera  Newtons tredje lag om rörelse, som säger att till varje kraft finns en lika stor motriktad kraft. En dag 

bestämde Mazur sig för att testa sina elevers förståelse av detta, inte med traditionella problem utan genom 

att fråga dem några grundläggande konceptuella frågor. En av frågorna krävde att studenterna skulle jämföra 

krafterna som en tung lastbil och en lätt bil utövar på varandra när de kolliderar (ett föremåls vikt är irrelevant 

för den kraft som utövas). Mazur förväntade sig att studenterna inte skulle ha några problem med en sådan 

fråga men han blev förvånad. Efter knappt en minut frågade en student om de skulle besvara frågorna så som 

de blivit undervisade eller som de själva tänkte kring frågan. Eleverna hade stora svårigheter med de 

konceptuella frågorna och det var då det började gå upp för Mazur att något var fel. (Mazur, 2009, s. 50) 

Mazur gick igenom frågan och visade det rätta alternativet men såg att studenterna inte förstod. Han försökte 

förklara igen och blandade då in andra delar vilket bara gjorde förvirringen ännu mer utbredd hos studenterna. 

Då bad han eleverna att själva diskutera frågan och förklara för varandra. (Barker, 2013, s. 27) Mazur upptäckte 

då paradoxen att ju mer du kan, desto svårare är det att förklara för någon som inte kan. Däremot vet den som 

bara kan lite mer eller som nyss lärt sig vilka fallgropar som finns och kan förklara på en nivå som är begriplig 

för den som frågar. Mazur började utnyttja styrkan i att elever får möjlighet att diskutera, argumentera och 

förklara för varandra. Ansvaret för att samla information vilar nu helt och hållet på studenternas axlar. De 

måste läsa materialet innan de kommer till lektionen. Istället för att undervisa genom att berätta så undervisar 

Mazur genom att ställa frågor. (Mazur, 2009, s. 51) Metoden som utvecklades innebar att Mazur slutade 

föreläsa på lektionerna och uppmanade istället studenterna att förbereda sig inför lektionerna, som nu 

användes till att bearbeta innehållet i strukturerade diskussioner. (Barker, 2013, s. 28) Mazur började undervisa 

alla sina klasser enligt metoden, som han kallar för peer instruction. Till sin hjälp använde Mazur clickers i sin 

undervisning. Eleverna fick besvara frågorna med en mobil enhet, så kallade clickers. (Hanford, 2012) 

Enheterna sänder svaren till en dator som visar en sammanfattning över svaren. Om mellan 35 och 70 procent 

av eleverna svarar rätt på frågan får de diskutera sina svar och gärna med någon som svarat annorlunda än de 

själva. Efter flera minuter av diskussion får studenterna svara på samma fråga igen. Efter det berättar Mazur 

det rätta svaret och beroende på studenternas svar så kan Mazur ställa en annan fråga relaterad till den 

föregående eller fortsätta vidare till ett annat område. Fördelen med detta är att studenterna aktivt engageras 

och att det ger en kontinuerlig återkoppling till både studenterna och läraren om graden av förståelse för 

ämnet som diskuteras. (Mazur, 2009, s. 51)  
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I efterhand är det enkelt att förstå anledningen till elevernas dåliga resultat. Den traditionella inställningen till 

undervisningen reducerar utbildning till en överföring av information. Dock är utbildning så mycket mer än bara 

informationsöverföring. (Mazur, 2009, s. 50-51) Annars har skolorna ett problem. Idag finns information 

tillgängligt överallt. Även om det inte vore så skulle vi bara kunna spela in en föreläsning och lägga ut den på 

nätet. Skolor kan känna sig hotade av detta men de behöver inse att det är deras roll som har förändrats. 

Mazur ser sig själv som en guide på sidan av som ska hjälpa eleverna att förstå all kunskap och information som 

de har så nära till hands. I slutändan är lärandet en social upplevelse. Den interaktiva upplevelsen är mer 

kraftfull än en föreläsning och kan inte reproduceras på nätet. (Hanford, 2012; Lambert, 2012)  

2.4.2.3 AARON SAMS OCH JONATHAN BERGMANN 

Aaron Sams och Jonathan Bergmann anses ha myntat begreppet flipped classroom i och med att de, runt år 

2006, började spela in sina genomgångar. De menar dock att flipped classroom handlar om en mental flipp där 

fokus flyttas från läraren till eleverna och deras lärande. Filmade genomgångar är inte det centrala i flipped 

classroom utan hur eleverna förbereder sig inför lektionerna är upp till läraren och eleverna. Det handlar alltså 

om att placera eleverna och deras lärande i centrum, även på lektionerna. (Barker, 2013, s. 30) 

 

2.5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur flipped classroom används i några gymnasieskolor 2014, för 

att öka förståelsen för om och i så fall hur elever kan få stöd i sina studier i matematik genom metoden. 

Frågeställningen delas upp i några mindre frågor. 

 Hur och varför använder lärare flipped classroom som stöd för elevernas lärande? 

 Vad är det för material som används och hur görs det tillgängligt för eleverna? 

 Hur uppfattar eleverna arbetssättet? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 KOMMUNIKATION I MATEMATIKUNDERVISNINGEN 

Utan kommunikation finns inga lektioner eftersom det utan utbyte av information inte går att lära. Fokus har 

dock legat på lärarens kommunikation i klassrummet, i fråga om hur tavlans disposition ska se ut och hur 

rösten och digitala verktyg ska användas. Matematiklärare använder ett matematiskt språk både muntligt och 

skriftligt, med grafer, diagram och bilder för att förmedla kunskaper. Läraren ska använda sin didaktiska 

kompetens för att anpassa verktygen så de passar elevers olika behov. Det senaste decenniet har dock fokus 

hamnat på elevernas kommunikation. (Popov & Ödmark, 2013, s. 1-2) 

Matematisk lärandeverksamhet innebär att elever lär matematik genom att aktivt delta i matematiska 

aktiviteter. Lärande bygger generellt sett på kommunikation och samspel mellan människor, och mellan 

människor och olika redskap i verksamheten. Den matematiska lärandeverksamheten i skolan har lärande, med 

utveckling av matematiska kunskaper och förmågor, som huvudmål. (Popov & Ödmark, 2013, s. 1, 3) 

Reflektion är viktigt för utvecklingen av ett fördjupat matematiskt tänkande. Ändå har det visat sig att eleverna 

i liten omfattning reflekterar och värderar när de arbetar med att lösa uppgifter. Vikten av elevers reflektion 

har även uppmärksammats av läromedelsförfattare, vilket är tydligt då det finns  reflektionsövningar i vissa 

läromedel. (Popov & Ödmark, 2013, s. 3-4) 

I klassrummet förekommer muntlig och skriftlig kommunikation vid presentation av lösningsprocesser, 

antaganden, bevis, argumentation och förklaringar (Popov & Ödmark, 2013, s. 4). I kommentarerna till 

matematikämnets syfte ges förslag på hur olika uttryckssätt kan användas. Det  framgår också att forskning och 

erfarenheter visar att matematikundervisningen behöver varieras, både i fråga om innehåll och form, för att 

främja elevernas kunskapsutveckling i ämnet. Detta kan bero på att varierade arbetssätt och användningen av 

olika uttrycksformer i undervisningen stimulerar fler sinnen, fler sätt att tänka och ger fördjupad förståelse. 

(Skolverket, u.å.) 

Matematisk kommunikationsförmåga innebär att kunna tolka matematiskt innehåll i andras presentationer och 

att kunna uttrycka sig på olika sätt och skilda nivåer för olika mottagare. Det kan utöver skriftlig, muntlig och 

visuell form även ske digitalt. Kommunikationsförmåga i matematik får en ny dimension genom digital 

kommunikation i virtuella klassrum, lärande i klassrum som tillämpar flipped classroom samt webbpublicering 

av elevredovisningar.  Digital teknik och digital kommunikation blir ett alltmer dominerande sätt att arbeta och 

lära sig matematik på, vilket är en ny utmaning i lärarrollen. (Popov & Ödmark, 2013, s. 5) 

 

3.2 IKT I UNDERVISNINGEN 

Under 1900-talet övergick industrisamhället till informationssamhället . Behovet av information ökade och 

förväntningarna på informationsteknologin, IT, var stora när den introducerades i Sverige. Teknikens utveckling 

går fort framåt och idag används istället begreppet informations- och kommunikationsteknik, IKT. Det är en 

direkt översättning av information and communications technologies och innefattar mer än bara 

informationsöverföring. (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 55)  

Mellan åren 1999 och 2001 genomfördes ett projekt med namnet IT i skolan, ITiS, som alla Sveriges kommuner 

valde att delta i. Projektet som omfattade bland annat grundskolan och gymnasieskolan,  innebar en stor 

satsning på pedagogisk användning av datorer i skolan och tanken var att erbjuda lärare kompetensutveckling 

med fokus på IKT som ett lärandets verktyg. Dock blev inte resultatet som förväntat, vilket kan bero på 
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tidsbrist, resursbrist, liten tillgång till datorer ute i skolorna, men även psykologiska hinder som uppstår då 

läraren inte känner sig trygg i sin lärarroll. (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 62-63) 

I och med att tekniken successivt integrerats i samhället kommer alla samhällsmedborgare i kontakt med 

tekniken, vare sig de vill eller inte. Dagens elever har kunskaper om hur kunskap av olika slag kan sökas på 

internet. Detta eftersom de har stor datorvana. Många elever kan ofta mer än sina lärare när det gäller 

datoranvändning, vilket kan medföra problem för läraren. (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 14, 56) 

Då olika IKT-verktyg används, som till exempel multimedia, internet, e-post och chatt, används flera sinnen, 

vilket stödjer lärprocessen på ett annorlunda sätt än traditionella läromedel. IKT har stor potential för bättre 

lärande men det handlar om hur den används i undervisningen. Används en dator för att skriva uppsatser 

förändras inte mycket i jämförelse med att skriva med papper och penna. IKT ska inte ersätta traditionella 

metoder utan komplettera dessa. Även om möjligheter ges, i form av variation, individanpassning och 

möjlighet att ta in aktuellt och intressant material i klassrummet, så finns faror med att använda IKT i 

undervisningen. Utan ett användningsområde har tekniken inget värde. Det är innehållet som avgör teknikens 

värde. Tekniken ska med andra ord ha ett syfte och inte användas för användandes skull eftersom pedagogiken 

är viktig. (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 13-14, 56; Calderon, 2015) 

 

3.3 ERFARENHETER AV FLIPPED CLASSROOM 

Resultat från forskning inom olika utbildningar, som till exempel omvårdnad och medicin, visar på att lärande 

och kritiskt tänkande förbättras när studenterna får ta ansvar och engagerar sig i flipped classroom. Fastän 

studentutvärderingarna av flipped classroom till stor del är positiva finns undantag där  utvärderingarna för en 

kurs där flipped classroom tillämpas visar på lägre tillfredsställelse än för en jämförbar kurs som undervisas på 

ett traditionellt sätt. Detta gör det svårt för skolor att införa flipped classroom som undervisningsmetod, 

speciellt på skolor där studenternas omdömen används för att utvärdera effektiviteten av skolans undervisning. 

(Hawks, 2014, s. 267) 

En studie gjord av Missildine, Fountain, Summers och Gosselin (2013) strävade efter att bestämma effekterna 

av flipped classroom i samband med innovativa lärandeaktiviteter. Studien genomfördes i två kurser för 

studenter inom sjuksköterskeprogrammet. De undervisningsformerna som jämfördes var traditionella 

lektioner, lektioner med lektionsinspelningar som backup och flipped classroom med lektionsinspelningar och 

innovativa klassrumsaktiviteter. Examinationsresultaten visade sig vara högre hos de som använde flipped 

classroom i jämförelse med de andra metoderna. Medelvärdet av poängen var 81,89 och standardavvikelsen 

var 5,02 hos de som använde flipped classroom. Hos de som hade traditionella lektioner var medelvärdet 79,79 

och standardavvikelsen 4,51 medan gruppen som hade lektioner med lektionsinspelningar hade medelvärdet 

80,70 och standardavvikelsen 4,25. Skillnaden i medelbetyg var liten men gjorde så att ytterligare 47 studenter 

blev godkända. Eleverna var dock mindre nöjda med flipped classroom än med de andra metoderna. 

(Missildine et al., 2013, s. 597-598) Med tanke på att skillnaden är så liten är det svårt att säga att den faktiskt 

beror på undervisningsmetoden. Det kan lika gärna bero på andra faktorer som till exempel elevernas 

förkunskaper, studievanor och dagsform. Även om skillnaden enbart beror på att flipped classroom tillämpas så 

är skillnaden så pass liten att det behöver funderas på om det är värt investeringen av tid och arbete för både 

lärare och elever. 

Studien visar att genom att blanda nya undervisningstekniker med interaktiva klassrumsaktiviteter kan lärandet 

förbättras, men det betyder inte nödvändigtvis att elevernas tillfredställelse förbättras. Detta kan bland annat 

bero på att studenterna är beroende av föreläsningsmetoden eftersom den är bekant, bekväm, lärarcentrerad 

och kräver lite aktivitet av studenterna. För att effektivt integrera innovativa undervisningsstrategier kan det 

därför vara nödvändigt att komplettera föreläsningar med nya metoder snarare än att helt ersätta 

föreläsningarna. (Missildine et al., 2013, s. 597-598) 



17 
 

3.4 NYCKELKOMPETENSER 

I Europeiska unionens officiella tidning från december 2006, presenterades de nyckelkompetenser som 

Europaparlamentet rekommenderar för ett livslångt lärande. En individ behöver dessa kompetenser för att 

snabbt och flexibelt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Det är 

utbildningen som ska se till att individerna får de nyckelkompetenserna som krävs. Kompetens definieras som 

"en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området". 

Nyckelkompetens innebär den kompetens som individer behöver för personlig utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och sysselsättning. (Europeiska kommissionen, 2007, s. 3)  

Nyckelkompetenserna som rekommenderas av Europaparlamentet är: 

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på främmande språk 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborgerlig kompetens 

7. Initiativförmåga och företagaranda 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Europeiska kommissionen, 2007, s. 3) 

Alla nyckelkompetenser anses vara lika viktiga eftersom alla kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett 

kunskapssamhälle. (Europeiska kommissionen, 2007, s. 3) 

3.4.1 MATEMATISKT KUNNANDE OCH GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPLIG OCH TEKNISK 

KOMPETENS 

Matematiskt kunnande går ut på att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa vardagliga 

problem. Det handlar om att i olika utsträckning använda matematiskt tänkande  och matematisk 

framställning, i form av formler, modeller, konstruktioner och diagram. Vetenskaplig kompetens innebär att 

använda den vetenskapliga kunskapsbasen och vetenskapliga metoder för att identifiera frågor och dra 

slutsatser på vetenskaplig grund. Den tekniska kompetensen kan ses som tillämpningen av de vetenskapliga 

kunskaperna och metoderna för att tillgodose människans behov och önskemål. Vetenskaplig och teknisk 

kompetens handlar dels om de förändringar som människan gett upphov till, men också ett ansvar som enskild 

medborgare. (Europeiska kommissionen, 2007, s. 6) 

3.4.2 DIGITAL KOMPETENS 

Digital kompetens handlar om säker och kritisk användning av teknik i arbetslivet, på fritiden och för att 

kommunicera. Kompetensen bygger på grundläggande kunskaper inom IKT, det vill säga användning av datorer 

för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet. (Europeiska kommissionen, 2007, s. 7)  

Flera personer, däribland lärarutbildare, magisterstudenter i IT, forskare inom IT och ledningspersonal, har 

tillfrågats vad de ansåg skulle vara med i en definition av digital kompetens. Efter diskussioner kom de fram till 

att en digital didaktisk kompetens innebär "att kunna bedöma när, vad, varför och hur IT ska användas som 

pedagogiskt och metodiskt stöd för lärandet". Det är innehållet, omgivningen och kontexten som ska avgöra 

vilka arbetsformer och digitala verktyg som är bäst. Digital teknisk kompetens innebär att kunna använda sig av 

IT och att ha förtroende för det som ett verktyg i undervisningen.  (Käck & Männikkö-Barbutiu, 2012, s. 19, 21)  
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3.4.3 LÄRA ATT LÄRA 

Lära att lära handlar om att vara medveten om sina egna inlärningsprocesser, inlärningsbehov och att 

organisera sitt eget lärande genom bland annat effektiv användning av tid och information, både i grupp och 

individuellt. Kompetensen innebär att tillägna sig, bearbeta och ta till sig kunskaper och färdigheter samt att 

följa vägledning. Det handlar om att bygga vidare på befintliga kunskaper och tidigare erfarenheter. 

(Europeiska kommissionen, 2007, s. 8) 

 

3.5 DIGITALISERINGSKOMMISSIONEN 

Digitaliseringskommissionen kom till efter regeringens beslut 2012, och är en tillfällig myndighet med 

självständigt uppdrag fram till och med 2015. Kommissionen ska arbeta för att det IT-politiska målet, som går 

ut på att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, ska bli verklighet. 

(https://digitaliseringskommissionen.se/)  

I det andra betänkandet av Digitaliseringskommissionen finns förslag om IT i grundskolan samt i 

gymnasieskolan. Till exempel föreslås att styrdokumenten ska revideras med ett digitalt perspektiv, nationella 

prov ska digitaliseras, undervisningen ska kompletteras med nätbaserad utbildning samt kompetenslyft för 

lärare och rektorer. När det gäller nätbaserad utbildning i grund- och gymnasieskolan skriver 

Digitaliseringskommissionen att "ett sätt att kunna erbjuda ett bättre kursutbud och högre kvalitet i hela landet 

är att kunna komplettera med delar som är nätbaserade". (SOU 2014:13, s. 20-22) 

Digitaliseringen kan påverka direkt eller indirekt. Det har dock visat sig att framgångsfaktorerna tycks vara 

lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, integrera IT i undervisningen samt att ge eleverna 

tydliga men uppnåbara mål. Detta stämmer överens med annan forskning som visar på att läraren har en 

central roll och att tekniken inte kan ersätta läraren. (SOU 2014:13, s. 170-171) 

 

3.6 DATORANVÄNDNING 

Regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp IT-användning och IT-kompetens i skolan redovisas i en rapport 

från Skolverket (2013). År 2012 hade 94 procent av gymnasielärarna tillgång till en egen personlig dator eller 

surfplatta på sin arbetsplats, som tillhandahölls av arbetsgivaren.  På både kommunala gymnasieskolor och 

fristående gymnasieskolor är det genomsnittliga antalet elever per dator 1,3. Detta beror på skolornas satsning 

att ge eller låna ut datorer till eleverna så de får en personlig dator. På kommunala gymnasieskolor är det 54 

procent av eleverna som fått eller fått låna en egen personlig dator av skolan, och på fristående gymnasieskolor 

är det 55 procent.  (Skolverket, 2013, s. 43-44)  

Det är 90 procent av gymnasieskolorna som har trådlöst nätverk installerat i hela skolan. År 2012 var det 85 

procent av både de kommunala gymnasieskolorna och de fristående gymnasieskolorna som använde 

internetbaserade plattformar, hemsidor eller andra IT-verktyg för samarbeten mellan lärare och elev. 

(Skolverket, 2013, s. 46, 50) 

I flera ämnen används datorer på lektionerna, men matematik sticker ut som det ämne där det är minst vanligt 

att eleverna använder datorer på lektionstid. Det är 77 procent av gymnasieeleverna som angett att de 

använder datorer på inga eller nästan inga lektioner. När det gäller undervisning och förberedelse är det en 

stor del av lärarna som använder IT. Det är 85 procent som använder IT till att söka information och 
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referensmaterial, 84 procent som använder IT till att skapa arbetsuppgifter eller prov till eleverna och 60 

procent som använder IT till att skapa presentationer till lektioner. (Skolverket, 2013, s. 68-73) 

Att IT underlättar möjligheten att anpassa undervisningen så att den ska passa alla elever håller majoriteten av 

gymnasielärarna med om. Det är 72 procent som anser att IT underlättar möjligheterna att anpassa 

undervisningen för alla elever utifrån deras olika behov och förutsättningar. Motsvarande siffra för att anpassa 

undervisningen till elever i behov av särskilt stöd är 77 procent. Majoriteten av gymnasielärarna håller även 

med om att IT i skolan är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg och hjälpmedel för eleverna och att det 

utvecklar elevernas IT-kompetens. (Skolverket, 2013, s. 76-78) 

 

3.7 INTERNETANVÄNDNING 

I gymnasiets läroplan står det att skolan ska ansvara för att varje elev, efter genomgången gymnasieskola, kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

(Skolverket, 2011, s. 10). Idag har nästan alla barn och unga tillgång till internet och använder det hemma. Den 

digitala klyftan har till stor del försvunnit och de flesta barnen är inte beroende av föräldrarnas utbildning eller 

inkomst.  Internet har blivit en del av de ungas värld (Findahl, 2013, s. 39, 55). 

Under 2013 använde 97 procent av ungdomar i åldern 16-24 år internet hemma minst någon gång och 92 

procent av ungdomar i åldern 16-24 år använde internet hemma dagligen. Det är 2 procent av ungdomar i 

åldern 16-25 år som inte använder internet. Den genomsnittliga internetanvändningen har mellan år 2011 och 

2013 ökat med ungefär 5 timmar per vecka och det är den mobila användningen som ökar mest. (Findahl, 

2013, s. 10, 13).  

Användningen av internet i gymnasieskolan har gått från att 92 procent av gymnasieeleverna använder internet 

i skolan 2009, till att 95 procent av gymnasieeleverna använder internet i skolan 2013. Det har också ökat från 

att eleverna använt internet någon eller några gånger i veckan, till att flera använder internet dagligen. Den 

genomsnittliga tiden då ungdomar i åldern 16-19 år använder internet under en vecka har ökat både hemma 

och i skolan. Användningen i skolan har ökat mest, från 4 timmar per vecka år 2009 till 7,8 timmar per vecka år 

2013. Hemma ökade användningen från 15 timmar per vecka år 2009 till 16,8 timmar per vecka år 2013. 

(Findahl, 2013, s. 44-45) 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE 

4.1.1 PROGRESSIVISM 

John Dewey (1859-1952), som var filosof, psykolog och pedagog, uttryckte att då eleverna arbetar individuellt 

motverkas kommunikation och ett aktivt förhållningssätt hos eleverna. Därför ansåg han att eleverna skulle 

involveras i meningsfulla aktiviteter där det krävs samarbete för att lösa problem. Det är lärarnas uppgift att 

stödja eleverna och "skapa villkor som stimulerar lärandet". Enligt Dewey är det inte effektivt att berätta om 

idéer eftersom eleverna då lär sig utantill utan att förstå. (Phillips & Soltis, 2010, s. 89) 

Problemen i skolan ska väcka nyfikenhet och vara känslomässigt engagerande. Människan kan hantera nya 

problemsituationer utan givna lösningar med hjälp av reflektivt tänkande. Med detta avser Dewey aktiva, 

varaktiga och omsorgsfulla överväganden av föreställningar och antagen kunskap, så eleverna får möjlighet att 

utvärdera den kunskap de tillägnat sig. (Stensmo, 2007, s. 205, 217) 

Uttrycket learning by doing kommer från Dewey. Med det menades att eleverna ska vara aktiva i 

undervisningssituationer och att läraren ska vara handledare. Läraren ska med andra ord vägleda och motivera 

eleverna, som ska arbeta laborativt och undersökande tillsammans med andra. Dewey menade att utbildning 

ska "producera en framtid snarare än att reproducera det förgångna". (Stensmo, 2007, s. 217, 220-221) För 

Dewey handlade skolämnenas aktiviteter om både praktik och teori. Utan praktik förstås inte teorin och utan 

teori förstås inte det praktiska. (Egidius, 2009, s. 67)  

4.1.2 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

Lev Vygotskij (1896-1934), som var filosof, psykolog och pedagog, använde enligt Stensmo (2007, s. 198) 

begreppen mediering och redskap i sin teori. Mediering innebär användandet av redskap för att relatera till och 

kommunicera med sin omvärld. Redskapen, som kan vara fysiska eller psykiska, är något som människan 

uppfunnit för ett specifikt ändamål. Med hjälp av redskapen rekonstrueras händelser och objekt i omvärlden till 

erfarenheter i den inre mentala världen. (Stensmo, 2007, s. 199) 

Mediering görs främst genom tecken och symboler. Ett tecken är en kombination av mening och form. Till 

exempel betecknar en triangulär vägskylt fara. En symbol innehåller och förmedlar innebörd. Siffran 2 betyder 

mer än ett och mindre än tre. Fysiska och psykiska redskap kallas gemensamt för kulturella redskap, och är 

metoder för människor att hantera tänkande och problemlösning. Kulturella redskap är skapade av människan 

för att uppfylla olika behov. Fysiska redskap har utvecklats för att hjälpa människan utföra praktiska uppgifter 

som annars inte var möjligt. Vygotskij definierade bland annat språk, räknesystem, symboler, konstverk, skrift, 

diagram, kartor och vägmärken som kulturella redskap. (Smidt, 2010, s. 43, 56; Säljö, 2000, s. 77) 

En grundläggande del i Vygotskijs teori handlar om att bland annat problemlösning och minne utvecklas genom 

aktivitetsformer som görs till inre erfarenheter, internaliseras. Med andra ord går utvecklingen från det yttre till 

det inre, det vill säga från det sociala och kollektiva till det individuella. Problem som barnet inte kan lösa själv 

utan hjälp av andra kan det senare lösa själv. Eller som Vygotskij ska ha sagt: "det som barnet kan utföra i dag i 

en samarbetssituation, kan det utföra självständigt imorgon". (Jerlang, 2008, s. 363-364, 368) Till en början är 

alltså processerna interpsykologiska då de delas av barnet och en mer kompetent person. Sen blir de 

intrapsykologiska när barnet själv kan hantera dem. (Smidt, 2010, s. 46)  

Utan yttre aktiviteter skapas inga inre processer. Därför är det vad barn gör i skolan som spelar en roll för deras 

utveckling, och inte hur smarta de är. Aktiviteterna som leder till lärande ska vara sociala, medierande, 
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situerade och kreativa. Att aktiviteter är situerade innebär att de äger rum i specifika situationer, som kulturella 

kontexter, rum eller platser. Till exempel är det lättare att lära sig ett specifikt språk på den plats språket 

utövas. (Strandberg, 2006, s. 10-12) 

Människan föds in i en social värld och möts av människor, deras beteende, språk och sätt att använda redskap 

(Jerlang, 2008, s. 356). Vygotskij var medveten om att lärande sker i bestämda sociala sammanhang. Han 

intresserade sig för barns utvecklingspotential som handlar om vad barn kan prestera då de får hjälp av mer 

kompetenta personer. Enligt Vygotskij sker lärandet i den proximala utvecklingszonen, som består av skillnaden 

mellan två delar. Den första handlar om vad barnet kan prestera självständigt och den andra handlar om vad 

barnet kan prestera med hjälp av andra, mer kompetenta personer. Även om barnet presterar bättre i 

samarbete med andra så finns det en gräns på hur mycket barnet klarar av (Phillips & Soltis, 2010, s. 91-92; 

Stensmo, 2007, s. 195; Vygotskij, 1999, s. 329-331). 

 

Figur 2 - Utvecklingszon 

Källa: Säljö, 2000, s. 122 

Undervisningen är ineffektiv om den inte leder eleven från den aktuella utvecklingszonen till den proximala 

utvecklingszonen eftersom att utvecklingen då inte leder någon vart.  Undervisningen är med andra ord 

ineffektiv om fokus ligger på det barnet redan kan på egen hand (Egidius, 2009, s. 83; Smidt, 2010, s. 117). 

Enligt Vygotskij bör pedagogiken "inte orientera sig mot gårdagen  i barnets utveckling utan mot 

morgondagen" (Vygotskij, 1999, s. 334). 

4.1.3 KONNEKTIVISM 

Konnektivismen går ut på att lärande sker i nätverk. Människor kan med hjälp av dagens teknik knyta samma 

idéer, kunskap och förståelse genom kontakt med andra. Detta medför att det är viktigt att upprätthålla 

kontakter i nätverket. Det är också viktigt att kunna sålla information och att förstå att det som vi kan idag kan 

omvandlas till ny kunskap imorgon. (Löfving, 2012, s. 47) 

George Siemens, som bland annat är forskare inom lärande, nätverk och teknik i digitala miljöer, menar att 

hänsyn måste tas till vår uppkopplade verklighet samt till digitala medier och deltagarkulturen som präglar vår 

kommunikation med omvärlden. Detta för att kunna förstå och analysera undervisning och lärande idag. 

Många har mobila digitala enheter idag, vilket medför att vi ständigt kan hålla kontakt med varandra och nå 

information på Internet. Detta medför andra möjligheter till informationsspridning, lärande, förståelse och 

gemensam kunskapsutveckling än innan. (Pålsson, 2011) 

I en digital tidsålder där teknik och kontaktskapande ses som lärandeaktiviteter kan vi inte längre personligen 

uppleva och förvärva lärande som vi behöver utan vi får härleda kompetensen genom kontakter. Detta 

eftersom att lärande är en process som sker inom miljöer med skiftande kärnelement. Ny information förvärvas 

kontinuerligt och därför är det viktigt att avgöra vilken information som är relevant och inte. Ny information 

kan förändra grunden som ett beslut eller resultat baseras på. Därför är korrekt och aktuell information viktigt, 

vilket också är avsikten med konnektivistiska lärandeaktiviteter. Det är inte kunskapen som är viktig utan 

förmågan att lära sig. Utmaningen ligger med andra ord i att hitta rätt kunskap när den behövs. (Siemens, 

2004)   

Uppnådd kompetens Utvecklingszon 
Framtida 

kompetens 
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Skolplattformar som används i många skolor räcker inte till för att skapa en förändring, vilket beror på att de i 

hög grad återskapar klassrummet och den traditionella undervisningen. Eleverna behöver istället lära sig att 

navigera i det digitala informationslandskapet, enligt Siemens. Det är alltså  viktigt att lära sig samarbeta med 

andra, både i och utanför skolan, och att kunna avgöra om informationen är relevant eller inte. (Pålsson, 2011) 

4.1.4 DESIGNTEORETISKT PERSPEKTIV 

Mobiltelefoner och bärbara, internetuppkopplade datorer ökar mobiliteten och gör människor kontaktbara i 

högre grad, vilket påverkar människors sätt att relatera till varandra. Människor utsätts för mycket information 

samtidigt som det finns förväntningar på att vara tillgänglig och samtidigt vara någon annanstans. (Selander & 

Kress, 2010, s. 23) 

Traditionellt sett handlar design om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa, omskapa eller använda 

något på ett nytt sätt. Didaktisk design handlar om hur sociala processer kan formas och hur förutsättningar för 

lärande kan skapas, samt hur individen ständigt återskapar information i egna meningsskapande processer. 

Design för lärande innebär arrangemang för lärandet, som till exempel lagar och förordningar, skolbyggnader, 

undervisningsresurser som läromedel av olika slag samt utrustning och hjälpmedel. Läraren kan ses som en 

designer av undervisning genom att bland annat planera, arrangera lektioner och använda klassrummet. Design 

i lärande innebär att den enskildes lärande uppmärksammas genom val som individen gör (Selander & Kress, 

2010, s. 20-21, 24-25). 

Multimodalitet handlar om de resurser som finns att tillgå för att tolka världen och skapa mening. Föremål, 

gester, ord och symboler är exempel på resurser. De betyder dock inte något i sig utan får sin betydelse av det 

sociala sammanhang där de skapats och där de används. Multimodal kommunikation handlar om att 

kommunikation alltid sker med olika semiotiska resurser, dvs. olika teckenvärldar och olika medier, samtidigt. 

Teckenvärldar handlar om ord, gester, linjer, färger, ytor eller ljus osv. Medier handlar om radio, TV, böcker 

eller tidning, teater eller bio, dator, mobiltelefon eller läsplatta osv. Multimodal kommunikation blir allt 

viktigare vilket innebär att tal och text behöver kompletteras med andra betydelsefulla teckenvärldar, som 

bilder, filmer och musik. (Lundin, 2012; Selander & Kress, 2010, s. 26, 28) 

Den didaktiska tanken med modalt lärande är att kombinera olika medier för att skapa variation i lärandet. 

Med dagens medieutbud är det viktigt att kunna använda olika medier och teckenvärldar. Både för den som 

ska lära och för den som ska lära ut är det viktigt att veta hur information skapa, lagras och förmedlas i olika 

sammanhang. Det är också viktigt att kunna avgöra vilken information som är relevant och inte. (Lundin, 2012) 

 

4.2 MODELLER 

4.2.1 BLOOMS TAXONOMI 

Blooms taxanomi från 1956 är en hierarkisk modell som bygger på att det finns skillnad mellan olika 

kunskapsformer. Längst ner i modellen finns kunskap i form av återgivelse, därefter kommer förståelse,  

tillämpning, analys, syntes och till sist värdering. För att komma till toppen måste de andra nivåerna passeras. 

För att kunna värdera något krävs först kunskap, sen förståelse och så vidare. En nivå är med andra ord en 

förutsättning för nästa nivå. I praktiken är det dock svårt att hålla isär nivåerna. (Nordgren, Odenstad & 

Samuelsson, 2012, s. 71)  
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Figur 3 - Blooms taxonomi från 1956 

Källa: http://www.learnnc.org/lp/media/misc/2008/blooms_old.png 

Hierarkin har tonats ner och nya kunskapskategorier har tillkommit i och med att Blooms taxonomi har 

vidareutvecklats (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012, s. 73). Anderson och Krathwohls revidering av 

Blooms taxonomi publicerades 2001. Ändringar som gjordes var att byta namn på kategorier, införa verb 

istället för substantiv som kategorinamn samt att de två översta kategorierna bytte plats. Den stora ändringen 

var dock tillägg om hur taxonomin inte håller isär de olika typerna och nivåerna av kunskap lika strikt som 

innan, utan de kan kombineras i uppgifter. (Wilson, 2013) 

 

Figur 4 - Blooms reviderade taxonomi från 2001 

Källa: http://www.learnnc.org/lp/media/misc/2008/blooms_new.png 

Den nya taxonomin är fortfarande en hierarki på så sätt att de sex kunskapskategorierna skiljer sig i 

komplexitet. Kategorierna längre ner är mindre komplexa än de högre upp. Eftersom revideringen lägger stor 

vikt vid lärarnas användning tillåts kunskapskategorierna att överlappa varandra. (Krathwohl, 2002, s. 215)  

4.2.2 TPACK 

TPACK, eller TPCK, är en förkortning för Technical, Pedagogical and Content Knowledge och handlar om 

kompetenser som dagens lärare bör besitta för att bedriva bra undervisning. 

Historiskt sett har grunden i lärarutbildningen fokuserat på lärarens ämneskompetens. Därefter har fokus 

flyttats till pedagogik kompetens, till generella pedagogiska aktiviteter oberoende av ämne. Shulman införde, 

år 1986, begreppet Pedagogical Content Knowledge, PCK, som är en idé om pedagogisk ämneskompetens. Det 
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innebär läraren, förutom kompetens inom pedagogik och ämneskunskap, även ska besitta kompetens inom 

pedagogisk ämneskunskap. Enligt Shulman var det inte tillräckligt med ämneskunskaper och allmänna 

pedagogiska strategier, även om de var nödvändiga, för att vara en bra lärare. Pedagogisk ämneskompetens 

handlar om hur ämnesinnehållet representeras och formuleras för att bli begripligt för andra. Läraren ska tolka 

ämnet och på flera olika sätt representera och göra det tillgängligt för eleverna. (Mishra & Koehler, 2006, s. 

1021) 

Sedan införandet av pedagogisk ämneskompetens har teknik kommit att bli mer vanligt i undervisningen. 

Många tekniker har blivit alldagliga och betraktas inte som  teknik, så den mer vanliga användningen av teknik 

avser digitala datorer, datorprogram och andra artefakter som är nya och ännu inte vardagliga. Den snabba 

utvecklingen av digitala tekniker gör att lärarna måste lära sig färdigheter att ta sig an ny teknik och inte bara 

lära sig hur de använder verktyg som är tillgängliga för tillfället. Med ny teknik följer möjligheter att förändra 

klassrummet. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1023) 

Mishra och Koehler (2006) byggde vidare på Shulmans modell, och införde även teknik som en tredje 

kompetens. I modellen är ämneskompetens (CK), pedagogisk kompetens (PK) och teknisk kompetens (TK) 

centrala för att utveckla en god undervisning. Dessa kompetenser ska dock inte betraktas separat utan det 

komplexa samspelet mellan kompetenserna är viktigt. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1025)  

 

Figur 5 - TPACK 

Källa: http://www.matt-koehler.com/tpack/wp-content/uploads/TPACK-new.png 

Ämneskompetens, CK - Content Knowledge, är kunskap om ämnet som ska undervisas. Innehållet skiljer sig 

mellan vilket ämne som ska undervisas och på vilken nivå.  Lärarna ska kunna och förstå ämnena de undervisar 

i, som inkluderar till exempel centrala fakta, begrepp och teorier. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1026) 

Pedagogisk kompetens, PK - Pedagogical Knowledge, är kunskap om processer och metoder för undervisning 

och omfattar även bland annat övergripande utbildningssyfte, värderingar och mål. Denna kompetens är 

involverad i frågor rörande elevers lärande, klassrummets utformning, lektionsplanering och genomförande 

samt elevutvärdering. En lärare med djup pedagogisk kompetens förstår hur eleverna konstruerar kunskaper, 

förvärvar kunskaper, utvecklar tankevanor samt blir positivt inställda mot lärande. (Mishra & Koehler, 2006, s. 

1026-1027) 

Teknisk kompetens, TK - Technological Knowledge, är kunskap om vanliga tekniska verktyg, som böcker, krita 

och svarta tavlan, men även mer avancerade tekniska verktyg, som internet och digital video. Detta involverar 

även de kunskaper som krävs för att kunna använda de tekniska verktygen. Det omfattar bland annat kunskap 
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om operativsystem, hårdvara  och mjukvaror som till exempel ordbehandlare, kalkylblad, webbläsare och e-

post. Teknisk kompetens omfattar även installation och borttagning av kringutrustning, installation och 

borttagning av mjukvara samt hur dokument skapas och arkiveras. Eftersom tekniken ständigt förändras måste 

den tekniska kompetensen också förändras. Därför är förmågan att lära sig och anpassa sig till ny teknik viktig. 

(Mishra & Koehler, 2006, s. 1027-1028) 

Pedagogisk ämneskompetens, PCK - Pedagogical Content Knowledge, är kunskap som omfattar att veta vilka 

undervisningsmetoder som passar innehållet, men även hur innehållet kan ordnas för bättre undervisning. Det 

handlar bland annat om representation och formulering av begrepp, pedagogiska metoder, kunskap om vad 

som gör ett begrepp svårt eller lätt att lära sig samt om kunskap om elevernas förkunskaper. Det handlar också 

om kunskap om undervisningsstrategier för att hitta och hjälpa eleverna med svårigheter och 

missuppfattningar, samt att främja förståelse. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1027) 

Teknisk ämneskompetens, TCK - Technological Content Knowledge, är kunskap om hur teknik och 

ämnesinnehåll är relaterade. Tekniska verktyg kan begränsa vilka typer av representationer som är möjliga, 

men nyare teknik ger ofta nyare och mer varierade representationer och större flexibilitet att byta mellan 

dessa representationer. Lärare behöver inte enbart kunna ämnet de undervisar utan bör även känna till på vilka 

sätt ämnet kan ändras genom tillämpning av teknik. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1028) 

Teknisk pedagogisk kompetens, TPK - Technological Pedagogical Knowledge, är kunskap om olika tekniska 

verktyg som används i undervisningen och att veta hur undervisning kan förändras genom att använda olika 

tekniska verktyg. Detta inkluderar även kunskap om verktyg för att ha koll på elevernas närvaro och 

betygssättning, samt diskussionsforum. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1028) 

Teknisk pedagogisk ämneskompetens, TPCK eller TPACK - Technological, Pedagogical and Content Knowledge, 

är en kompetens som innefattar ämneskompetens, pedagogisk kompetens och teknisk kompetens. Teknisk 

pedagogisk ämneskompetens är grunden för god undervisning med teknik. Det finns inte en teknisk lösning 

som gäller alla lärare, varje kurs eller varje undervisningstillfälle. För att en lärare ska undervisa med kvalitet 

krävs det att läraren utvecklar en nyanserad förståelse av de komplexa sambanden mellan ämnet, pedagogiken 

och tekniken, och använder sig av förståelsen för att utveckla lämpliga, kontextspecifika strategier och 

representationer. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1028-1029). 

Införande av ny teknik eller nya medier tar upp grundläggande utbildningsfrågor igen eftersom den nya 

tekniken eller mediet rekonstruerar den dynamiska jämvikten mellan de tre kompetenserna. Ett exempel är om 

en lärare ska utveckla en nätbaserad kurs för första gången. Läraren behöver då hantera alla tre 

kompetenserna och relationerna mellan dessa, vilket kan väcka frågor om innehåll och pedagogik som kan 

överväldiga även erfarna lärare. (Mishra & Koehler, 2006, s. 1030) 

4.2.3 SAMR 

När den amerikanske skolforskaren Puentedura studerade en-till-en-satsningen i Maine, USA, som innebär att 

alla elever utrustas med en egen dator som verktyg för lärande, såg han att en del skolor lyckades bättre än 

andra. Det berodde på hur lärarna utformade uppgifterna och lärprocesserna för eleverna. Puentedura 

skapade en modell, SAMR, som beskriver hur pedagoger kan designa uppgifter och lärprocesser. SAMR står för 

Substitution, Augumentation, Modification och Redefinition. Dessa fyra olika nivåer definierar hur digitala 

verktyg kan påverka innehållet i skolarbetet. (Christoffersen, 2011) 
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Figur 6  - SAMR 

Källa: https://ict4kids.files.wordpress.com/2014/05/samr.jpg 

De två nedre nivåerna representerar teknisk funktionell förbättring, enhancement, medan de två övre nivåerna 

representerar pedagogisk design av uppgifter och arbetsprocesser som drar nytta av teknikens möjligheter, 

transformation. Uppgifterna behöver inte alltid befinna sig på högsta nivån, redefinition, utan nivån beror på 

vilken typ av uppgift som ska genomföras. Ibland kan det vara lämpligare att vara på de lägre nivåerna. 

(Christoffersen, 2011) 

Substitution innebär att samma sak görs med ny teknik. Det blir ingen skillnad i lärandeprocessen eller 

undervisningskontexten. Till exempel kan datorn användas för att skriva eller för att läsa en e-bok, istället för 

att använda papper och penna eller läsa en riktigt bok. Datorn tillför inte lärandet något. (Christoffersen, 2011) 

Augumentation  innebär att tekniken ersätter andra verktyg och effektiviserar skolarbetet. Det sker dock ingen 

förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten. Till exempel kan eleven använda 

rättstavningskontroll eller talsyntes. Uppgiften och lärprocessen är dock densamma som innan. (Christoffersen, 

2011) 

Modification  innebär att tekniken skapar möjligheter för läraren att designa uppgifter och lärprocesser på 

andra sätt. Eleverna ska bli medvetna om sitt egna lärande, hur de lär, förstår och tänker. De ska även bli 

medvetna om hur andra lär. Reflektionerna påverkar deras lärande. Till exempel kan eleverna skriva i 

interaktiva dokument, där de sitter vid varsin dator men arbetar i samma dokument som finns tillgängligt på 

internet. De kan även dela anteckningar med varandra. På så sätt har lärandet blivit en social aktivitet där 

eleverna utbyter erfarenheter, tankar och åsikter. (Christoffersen, 2011) 

Redefinition  innebär att tekniken skapar möjligheter för läraren att skapa nya uppgifter och arbetssätt som 

tidigare var omöjliga att genomföra. Nya arbetssätt införs och uppgifterna utformas så att eleverna själva blir 

lärare. De ska berätta för andra, på andra platser, vad de har lärt sig och omvandla materialet de tagit del av till 

något nytt. Till exempel kan eleverna använda datorn för att kommunicera med omvärlden. De kan använda sig 

av bloggar eller wikis, som är sökbara webbplatser där besökarna själva kan redigera sidornas innehåll, för att 

förmedla sina kunskaper och även få respons av omvärlden. (Christoffersen, 2011) 
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4.3 LÄRSTILAR 

Undervisningen i skolan har till stor del varit inriktad på kunskapsförmedling.  Idag är uppdraget att förbereda 

varje elev för ett livslångt och framgångsrikt kunskapsinhämtande. Lärarens uppgift är att planera och 

strukturera undervisningen så att den svarar mot läroplanens och kursplanernas mål. (Sandell, 2004, s. 9) 

Istället för att fråga sig hur begåvad en individ är bör man ställa frågan hur individen är begåvad (Dunn, Dunn & 

Treffinger, 1995, s. 14). Teorierna om lärstilar utgår från att alla kan lära, men på olika sätt. Det sätt en individ 

lär sig på, dvs. det som är viktigt för individen under inlärningsprocessen för att individen ska kunna 

koncentrera sig på att ta in ny och svår information, kallas för lärstil. Alla individer har en egen lärstil med olika 

starka sidor, eftersom att varje individ har sitt egna sätt att ta in och bearbeta information (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 9, 20; Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 23). Då lärstilar är individuella ger det bland annat 

lärare och andra som arbetar med utbildning en stor utmaning, men om elever tillåts att studera på det sätt 

som passar dem bäst kommer de prestera bättre samt ändra sin attityd till inlärning. Metoder i undervisningen 

samt ledarskap och planering kan anpassas efter varje elevs lärstil och behov om läraren känner till dessa 

(Boström & Svantesson, 2007, s. 20). 

Då lärandeprocessen är komplex är det inte alltid lätt att säga när och hur inlärning skett. Lärande ses 

dessutom på olika sätt och har olika innebörd beroende på vem som tillfrågas. Det som dock är gemensamt för 

de flesta är att lärande leder till en förändring i till exempel beteende, kunskap, förståelse eller handling hos 

individen. För att  veta vilken pedagogik och vilka metoder som passar en elev bäst i lärandesituationer är det 

viktigt att både läraren och eleven är insatta i elevens lärstil. Elevens styrkor behöver identifieras och tas om 

hand innan de svagare identifieras och utvecklas som en del av elevens inlärningsprocess. (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 22, 26) 

En av de mest kända modellerna i Skandinavien är Dunn och Dunns lärstilsmodell. Den används i stor 

utsträckning inom utbildning för såväl barn, ungdomar och vuxna då den har bred internationell vetenskaplig 

förankring och utbredning samt att den är metodiskt omformbar. Detta gör att svårt material kan omformas för 

att passa olika elevers lärande på bästa sätt. (Boström & Svantesson, 2007, s. 21) 

4.3.1 DUNN OCH DUNNS MODELL 

Enligt Dunn och Dunns modell har lärstilar en direkt anknytning till konkreta inlärnings- och 

undervisningssituationer. Vi behöver vår inlärningsstil om vi tar in ny och svår information, men inte om 

informationen är lätt att förstå.  Amerikanska forskare har, oberoende av varandra, utvärderat Dunns modell 

och kommit fram till att den än bäst när det gäller validitet och reliabilitet (Boström & Svantesson, 2007, s. 21; 

Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s. 24). 

Lärstilar beror i stor utsträckning på biologiska faktorer men även andra faktorer såsom känslomässiga, 

sociologiska, fysiologiska och psykologiska egenskaper spelar in. Enligt Dunn och Dunns forskning är det 20 

olika element som har en objektiv mätbar betydelse för inlärningen. Dessa kan delas in i fem olika områden 

som i varierande grad påverkar en individs lärande. Områdena är miljöfaktorer, emotionella faktorer, sociala 

faktorer, fysiska faktorer och psykologiska faktorer. I princip alla faktorerna går att påverka även om det är 

svårt när de väl funnit sin form. En del element i inlärningsstilen förändras under tidens gång. Är ett element 

viktigt för eleven förblir just det elementet viktigt i flera år framåt, kanske genom hela livet, medan mindre 

viktiga troligen förändras inom några år. (Boström & Svantesson, 2007, s. 13, 22-23; Dunn, Dunn & Treffinger, 

1995, s. 24, 113)  

Forskning säger att om ett element är viktigt för en elev och behovet tillgodoses i undervisningen så kommer 

eleven med 95 procentig säkerhet att prestera bättre. Detta gäller alla 20 faktorer. Däremot så är inte alla 

faktorer viktiga för alla elever. En elev kan vara flexibel inom vissa områden och behöva variera faktorer 
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beroende på omständigheterna. Till exempel kan en elev lära sig bäst med tystnad om eleven ska läsa, men 

behöver ljud runt omkring sig för att bäst lära sig lösa uppgifter inom matematik. (Boström & Svantesson, 2007, 

s. 24) 

 

Figur 7 - Dunn och Dunns lärstilsmodell 

Källa: http://eton.edu.ph/cms/wp-content/uploads/2012/07/Learning-Style-Kit1.png 

Till miljöfaktorerna räknas ljud, ljus, temperatur och studiemiljö. Studiemiljön delas in i formella miljöer, med 

till exempel stolar och skrivbord, och informella miljöer, med till exempel soffor, fåtöljer, mattor och runda 

bord. Många blir påverkade av dessa faktorer, men behoven skiljer sig från person till person. Eleverna som får 

sina behov tillgodosedda presterar bättre och känner sig mer motiverade. (Boström & Svantesson, 2007, s. 23, 

27) 

Till de emotionella faktorerna räknas motivation, uthållighet, ansvar och anpassning samt struktur. 

Motivationen påverkas av till exempel intresse, framgångar och medvetenhet. Det finns två typer av 

motivation: inre och yttre. Elever med inre motivation tar sig framåt själva i och med att de har en inre 

drivkraft, långsiktiga mål och starkt självförtroende. Elever med yttre motivation är däremot mer beroende av 

andra. De behöver mycket stöd, uppmuntran, återkoppling och korta tydliga mål. Eftersom elevernas 

motivation är en kärnfråga när det gäller utbildning är det viktigt att skapa ett positivt lärandeklimat och 

försöka ge eleverna verktyg för att bygga upp inre motivation. När det gäller anpassning  finns det elever som 

anpassar sig till olika situationer och sällan ifrågasätter. Icke anpassningsbara eleverna däremot är 

ifrågasättande, rebelliska och vill inte bli styrda. De vill kunna påverka och välja. De elever som styrs av inre 

struktur vill inte bli styrda utan vill lösa uppgifter på sitt eget sätt utan instruktioner eller exempel, medan 

elever som styrs av yttre struktur behöver få veta vad som krävs och hur de ska lösa uppgifterna. (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 23, 39-40, 43-45) 

Till de sociala faktorerna räknas till exempel hur eleverna föredrar att arbeta. När nytt och svårt material ska 

läras in föredrar elever olika preferenser när det gäller sociala grupperingar. En del vill arbeta ensamma medan 

andra vill arbeta i par eller i grupp. För en del elever är det viktigt att det finns en vuxen, lärare eller förälder, 

med vid inlärningstillfället. (Boström & Svantesson, 2007, s. 49-50) 

Till de fysiska faktorerna räknas perceptuell styrka, biorytm, matintag och rörelsebehov. Perceptuell styrka 

handlar om att sinnena är olika inlärningskanaler och vilken som är bäst varierar mellan eleverna. När det gäller 

lärstilar delas sinnena in i fyra undergrupper: den visuelle, den auditive, den taktile och den kinestetiske. Den 
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visuelle lär sig bäst via synen genom att läsa och se samt ord och bilder.  Den auditive lär sig bäst via hörseln, 

genom att lyssna, tala och diskutera. Den taktile lär sig bäst när händerna är involverade. Den kinestetiska lär 

sig bäst via kroppen och känslorna, och kan kallas learning by doing. Individer har dock inte bara ett starkt 

sinne. Något av våra sinnen brukar vara mer dominant, något mindre starkt och något flexibelt. Om nytt och 

svårt material introduceras genom det starkaste sinnet lärs innehållet bättre i jämförelse om innehållet 

introduceras med ett mindre starkt sinne. Därför bör en elev få lära med sina starka sinnen och sedan arbeta 

med de mindre starka sinnena, för att öva upp dem. Biorytm handlar om att individer är olika aktiva och 

presterar olika bra beroende på vilken tid på dygnet det är. Anledningen till det är att våra prestationer är 

relaterade till vår biologiska klocka. Elever har med andra ord en bästa tid vad gäller inlärning. (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 23, 54, 58, 64) 

Till de psykologiska faktorerna räknas informationsbearbetning och tankestil. Informationsbearbetning kan 

delas upp i analytisk och holistisk. Dock så bearbetas inte informationen på ett sätt utan det handlar om hur 

informationen bearbetas på bästa sätt. De som bearbetar på ett analytiskt sätt tar bäst till sig den nya 

informationen steg för steg, detaljerna först och sen helheten, och om informationen följer en logisk ordning. 

De som bearbetar på ett holistiskt sätt tar bäst till sig den nya informationen om den presteras som en helhet 

först och sen detaljerat med bilder, färger, former och mönster. Holistiska elever behöver först förstå 

grundidén och greppa helheten för att förstå viktiga begrepp och kunna ta till sig detaljerna på bästa sätt. 

Elever kan ha en reflekterande tankestil eller en impulsiv tankestil. Elever med reflekterande tankestil behöver 

mer tid på sig att lösa uppgifter. De tänker efter innan de svarar och analyserar mera, medan de som är 

impulsiva agerar direkt, är snabba i tanken och snabbt drar egna slutsatser. (Boström & Svantesson, 2007, s. 23, 

69, 80) 
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5. METOD 

5.1 METODVAL  

Metoder brukar benämnas som kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa metoders primära syfte är att få en 

djupare förståelse av det som undersöks. De är formaliserade i liten grad  och riktas inte mot att pröva om 

informationen har generell giltighet. Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Forskaren 

har mer kontroll och metoden avgör vilka svar som är tänkbara. Den kvantitativa metoden  används för att göra 

jämförelser och pröva om resultaten kan generaliseras. Kvantitativa metoder kan omvandla information till 

siffror och mängder, som kan användas till statistisk analys, medan kvalitativa metoder som innehåller tolkning, 

motiv, sociala processer och sociala sammanhang inte bör omvandlas till siffror. Kvalitativa metoder är lämpliga 

för att ge ett helhetsperspektiv medan kvantitativa metoder är lämpliga för generaliseringar eller att visa 

samband. Forskningsprojekt kan dock kombinera delar av dessa två och kvalitativa undersökningar kan vara 

mycket systematiska på samma sätt som kvantitativa metoder kan vara livsnära. (Holme & Solvang, 1997, s. 13-

14, 76-77, 79) 

Studiens syfte innebär bland annat att ta reda på hur och varför gymnasielärare använder flipped classroom, 

men även vad det är för material som används och hur det görs tillgängligt för eleverna. Eftersom att detta inte 

är enkla faktafrågor utan handlar om hur lärarna tänker och resonerar kring flipped classroom passar kvalitativa 

intervjuer bra som undersökningsmetod. Intervjuerna kan ge svar på studiens alla frågeställningar, men från 

lärarens perspektiv. För att även fånga in elevernas perspektiv behöver de tillfrågas. Eftersom eleverna är fler 

till antalet passar det bättre att genomföra en kvantitativ enkätundersökning, som ger en överblick över hur 

stort antal som tycker på ett visst sätt. I och med att enkäter genomförs med eleverna istället för intervjuer kan 

fler svar samlas in och dessutom minskar risken för eventuella intervjuareffekter, som innebär att den som blir 

intervjuad påverkas av den som ställer frågorna (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 265-266). 

Innan undersökningen genomförs ska en pilotstudie genomföras för att undersöka om intervjufrågorna och 

enkätfrågorna är tydliga och ger svar på det som efterfrågas, eller om de behöver bearbetas ytterligare. 

 

5.2 URVAL 

Populationen utgörs av gymnasielärare som undervisar i matematik där flipped classroom tillämpas samt 

gymnasieeleverna som läser dessa matematikkurser.  Att  hitta matematiklärare på gymnasienivå i 

Stockholmsområdet som använder sig av flipped classroom i någon utsträckning, och som dessutom hade tid 

för en intervju, har varit svårt. Därför har ett bekvämlighetsurval genomförts, som innebär att de som valt att 

ställa upp som deltagare i undersökningen har fått vara med (Trost, 2012, s. 31). 

Med hjälp av bekanta och Facebookgruppen Flippa klassrummet kunde en kontaktlista sammanställas. 

Gruppen hade en egen lista med kontaktinformation till några lärare i gruppen så det var enkelt att få tag på 

dessa uppgifter. Totalt blev det åtta lärare som bedriver matematikundervisning på gymnasienivå i Stockholms 

län. Alla på listan kontaktades via mejl och fem svar kom tillbaka varav tre var villiga och hade tid att ställa upp 

på en intervju. Ytterligare en lärare, från Örnsköldsvik, som visat intresse kontaktades och valde att ställa upp 

på en intervju. För enkelhetens skull valdes en klass hos vardera lärare. 

Av de fyra skolorna som valt att delta i undersökningen valdes en ut till en pilotstudie. För att värna om lärarnas 

och elevernas anonymitet benämns de och respektive skola med varsin bokstav. Lärare A undervisar på Skola 

A, Lärare B undervisar på Skola B och Lärare C undervisar på Skola C. Elevernas enkätsvar kategoriseras per 

skola. Skolorna presenteras nedan. 
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Skola Pilot är en kommunal gymnasieskola belägen i centrala Stockholm. Skolan har ungefär 1000 elever. 

Program som finns på skolan är naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt 

specialutformade program. Lärare Pilot har använt sig av flipped classroom i ungefär två år och har hittills 

tillämpat flipped classroom i matematik 1, 2, 3 och 4. Eleverna från Skola Pilot går i årskurs 2 och läser 

matematik 4. Det var 15 flickor och 11 pojkar som svarade på enkäten.  

Skola A är en kommunal gymnasieskola belägen i centrala Örnsköldsvik. Skolan har ungefär 1000 elever. Det 

finns åtta program på skolan, däribland naturvetenskapsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet. 

Lärare A har använt sig av flipped classroom i ungefär ett och ett halvt år och har hittills tillämpat flipped 

classroom i matematik 1b, 2b samt 3b. Eleverna från Skola A går i årskurs 1 och läser matematik 1b. Det var 11 

flickor och 10 pojkar som svarade på enkäten. 

Skola B är en kommunal gymnasieskola belägen i centrala Stockholm. Skolan har ungefär 1000 elever. Program 

som finns på skolan är naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt specialutformade 

program. Lärare B har använt sig av flipped classroom i två år och har hittills tillämpat flipped classroom i 

matematik 1, 2, 3 och 4. Eleverna från Skola B går i årskurs 2 och läser matematik 4. Det var 14 flickor och 17 

pojkar som svarade på enkäten. 

Skola C är en kommunal gymnasieskola belägen i centrala Stockholm. Skolan har ungefär 250 elever. Program 

som finns på skolan är samhällsvetenskapsprogrammet samt ett specialutformat program. Lärare C har använt 

sig av flipped classroom i ungefär ett och ett halvt år och har hittills tillämpat flipped classroom i matematik 3b. 

Eleverna från Skola C går i årskurs 3 och läser matematik 3b. Det var 8 flickor och 2 pojkar som svarade på 

enkäten. 

 

5.3 DATAINSAMLINGSMETODER 

För att få reda på vad lärarna tycker och tänker om flipped classroom har en respondentundersökning valts. 

Det innebär att de som blir intervjuade ska svara på samma frågor och inte bidra med olika delar som vid en 

informantundersökning.  Respondentundersökningar kan i sin tur delas in i samtalsintervjuundersökningar, där 

ett interaktivt samtal förs, och frågeundersökningar, där den som intervjuar ställer frågor till de som blir 

intervjuade. (Esaiasson et al., 2012, s. 228)  

I intervjun, som är en frågeundersökning, ställs öppna frågor utan fasta svarsalternativ. För att intervjuerna 

skulle bli så lika som möjligt gällande frågeformuleringar och frågornas ordningsföljd användes en intervjuguide 

där huvudfrågor, men även eventuella uppföljningsfrågor, finns med. Eftersom lärarnas sätt att används flipped 

classroom kan skilja sig åt är intervjun semistrukturerad (Dalen, 2008, s. 31), vilket innebär att huvudfrågorna 

är samma till alla lärare, men följdfrågorna kan variera. 

Även enkäten är en frågeundersökning, men där har majoriteten av frågorna fasta svarsalternativ. Detta för att 

underlätta databearbetningen men även för att underlätta för de som besvarar enkäten i ett försök att minska 

bortfallet. Det är nämligen få som orkar skriva fullständiga svar på öppna frågor och svaren är dessutom svåra 

att bearbeta (Johansson & Svedner, 2010, s. 24). Enkätmetoden fungerar bäst till faktafrågor och lämpar sig 

mindre bra om syftet är att ta reda på synsätt, förhållningssätt eller liknande. Detta eftersom det är svårt att 

formulera specifika, väl avgränsade frågor. En enkät bör vara kort och gärna ha stängda frågor som består av 

högst tjugo ord. (ibid, s. 24-25) Detta har tagits hänsyn till vid konstrueringen av frågorna. I 

pilotundersökningen var dock frågorna öppna i hopp om att eleverna skulle bidra med vilka svarsalternativ som 

var lämpliga. 

Studiens syfte och frågeställningar har använts som utgångspunkt när intervju- och enkätfrågor konstruerades. 

Frågorna fokuserar på lärares och elevers uppfattningar och erfarenheter kring flipped classroom. Några frågor 
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har dock ställts för att ge en bättre förståelse för flipped classroom, men även för att till exempel ge en inblick i 

hur material tas fram. Tanken med enkätfrågorna är att få elevernas syn på arbetssättet flipped classroom och 

även få information för att jämföra med lärarintervjuerna för att se om eleverna och lärarna har samma 

uppfattning. 

Enkäten gjordes först pappersbaserad men efter att ha pratat med lärarna som skulle intervjuas kom vi överens 

om att göra enkäten webbaserad istället. Detta medförde att enkätens utseende hamnade i skymundan då 

Google Forms erbjöd frågealternativ och utseendealternativ som inte kunde påverkas på detaljnivå. 

Webbenkäten blev därmed inte lika kort och enkel som den pappersbaserade enkäten. Allt fokus hamnade då 

istället på frågeformuleringarna. Överst i den webbaserade enkäten skrevs en informationstext om syftet med 

enkäten, vem som konstruerat den och försäkringar om anonymitet fanns med. Denna text var istället för 

missivbrevet, som är viktigt för motivationen att besvara enkäten (Johansson & Svedner, 2010, s. 25-26).  

 

5.4 GENOMFÖRANDE 

5.4.1 PILOTSTUDIE 

Innan intervjun eller enkäten användes i den egentliga undersökningen så testades de i en provundersökning, 

som ofta benämns pilotstudie. Syftet med en pilotstudie är att ta reda på om deltagarna tolkar frågorna på det 

sättet det var tänkt eller inte. Det kan också framgå om något svarsalternativ saknas i någon fråga så den inte 

går att svara på. Om frågan är felkonstruerad, eller om den verkligen mäter det som den är avsedd att mäta, 

kan pilotundersökningen delvis svara på. (Ejlertsson, 2005, s. 35) 

Efter att pilotintervjun genomförts tillkom några frågor i intervjuguiden. I pilotenkäten lämnades majoriteten 

av frågorna öppna i hopp om att eleverna skulle bidra med vilka svarsalternativ som var lämpliga. Det kom fram 

bra svar men många frågor var otydligt formulerade vilket märktes då eleverna inte tolkade frågan som det var 

tänkt.  Hela enkäten fick göras om och den kommenterades sedan av handledare och kurskamrater innan 

undersökningen genomfördes. 

5.4.2 INTERVJU 

Lärarna fick välja plats och tidpunkt för mötet i hopp om att de ska känna sig trygga och ha tid till att sitta ner 

och svara på intervjufrågorna i lugn och ro. Intervjuerna bokades in på respektive lärares arbetsplats, förutom 

läraren från Örnsköldsvik som  intervjuades genom ett videosamtal via Skype. Några dagar innan 

intervjutillfället skickades ett informerat samtycke ut till lärarna så de i god tid skulle hinna titta igenom det.  

Intervjutillfället började med en kort bakgrund om intervjuaren samt syftet med examensarbetet. Därefter togs 

det informerade samtycket upp där det bland annat stod att ljudet från intervjun kommer spelas in om läraren 

godkänner det. Detta för att kunna gå igenom alla intervjuer i efterhand och för att inte missa något som sägs. 

Pappret som skrivits på av läraren samlas in och efter eventuella frågor från läraren startades ljudinspelningen 

och intervjun började. För att inte påverka den som blir intervjuad har alla intervjuer genomförts så lika som 

möjligt. Intervjuguiden användes under intervjuerna så att intervjufrågorna formulerades på samma sätt och 

att frågorna kom i samma ordning. Uttal, mimik och gester tonades ner för att inte påverka den som blev 

intervjuad (Esaiasson et al., 2012, s. 235). Intervjuaren försökte även genomföra intervjusamtalet långsamt, för 

att informanten skulle hinna tänka efter och svara så utförligt som informanten ville. 

När intervjun var slut fick läraren chans att ställa eventuella frågor innan intervjun ansågs avslutad och 

ljudinspelningen stängdes av. Varje intervju transkriberas så snart som möjligt efter intervjutillfället. 
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5.4.3 ENKÄT 

När enkäten var klar gjordes tre kopior, en till vardera skola. Länkarna skickades sedan ut till lärarna som 

skickade vidare dessa till eleverna. Om eleverna fick besvara enkäten på lektionstid eller på egen tid framgår 

inte. När två till tre veckor passerat, och sommarlovet hade börjat, stängdes enkäterna och inga fler svar kunde 

registreras. Efter det påbörjades sammanställningen av enkäterna.  

 

5.5 DATABEARBETNING 

Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberas i sin helhet men emotionella uttryck, tonlägen och pauser 

utelämnas. För att försöka uppnå så hög reliabilitet som möjligt har ljudinspelningarna gåtts igenom noggrant 

och lärarens ord skrivits ner ordagrant. I resultatet har dock informationen från intervjuerna komprimerats och 

omformulerats. Enbart de delar som besvarar frågeställningarna har valts ut.  

Enkäterna sammanställdes klassvis för att eventuella skillnader mellan skolorna skulle komma fram. 

Sammanställningen skedde automatisk med Google forms som är Googles verktyg för att göra webbaserade 

enkäter. Dock fördes informationen över till Excel för att lätt summera och för att få en total sammanställning, 

samt ta fram de procentuella värdena. Detta användes sedan för att lägga in diagram i Word. Enkäterna gav 

mycket information och för att få resultatet lättöverskådligt har enbart de delar som ger svar på 

frågeställningarna valts att ta med i redovisningen av resultatet.  

Analysmetoden som använts kallas trasmatte-formen och går ut på att resultaten delas upp och analyseras i 

teman (Dalen, 2008, s. 87). I detta fall har frågeställningarna använts som utgångspunkt till valda teman. Under 

varje tema presenteras en sammanfattning av resultaten. Nedan presenteras valda teman: 

 Tema 1 - Hur och varför lärare använder flipped classroom som stöd för elevernas lärande. 

 Tema 2 - Material som används och hur det görs tillgängligt för eleverna. 

 Tema 3 - Hur eleverna uppfattar arbetssättet. 

 

5.5.1 BORTFALL  

Då personer i urvalet av någon anledning inte besvarat enkäten överhuvudtaget fås externt bortfall. Internt 

bortfall fås då personer i urvalet besvarar enkäten men inte alla enkätfrågorna. Vid bortfall kan resultatet bli 

snedvridet och ska då redovisas på något sätt. Är det interna bortfallet stort på en fråga kan den till exempel 

uppfattats svår eller otydligt formulerad. (Ejlertsson, 2005, s. 25; Johansson & Svedner, 2010, s. 26)  

Det finns vissa steg för att minska bortfallet. Förutom ett väl genomarbetat frågeformulär med tillhörande 

följebrev så skickas påminnelser. Det är dock inte lämpligt att skicka ut enkäter då elever har skollov och 

därmed är sommarmånaderna olämpliga.  (Ejlertsson, 2005, s. 26, 30) När enkäterna skickades ut kom det fram 

att det var nationella prov i skolan, och därefter kom sommarlovet.  Detta har medfört att påminnelser inte 

skickats ut eftersom lärarna talade om att det var en tuff period med nationella prov och sedan sommarlov. 

Eleverna från skola C tog studenten så även om påminnelser skickats ut hade de med stor sannolikhet inte 

svarat efter sommaren heller. Ett visst bortfall var därför att räkna med.  
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Svarsfrekvens 

 

 Antal Procent 

Skola A 21 av 30 70 

Skola B 31 av 32 97 

Skola C 10 av 32 31 

Totalt 62 av 94 66 
 

 

På majoriteten av frågorna syns det hur många elever som svarat. Den svarsfördelning som redovisas per fråga 

baseras på det personer som har besvarat frågan, dvs. exklusive det interna bortfallet. Det råder ett visst 

internt bortfall på nästan alla frågor, men detta bedöms inte vara så högt att det påverkar undersökningens 

reslutat nämnvärt. De frågor som fått flest bortfall är de frågor som var öppna. 

 

5.6 FORSKNINGSETIK 

Studien genomförs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar nedanstående fyra krav. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

5.7.1 INFORMATIONSKRAVET 

Deltagare i undersökningen ska informeras om undersökningen och dess syfte. De ska även upplysas om att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7) Lärarna informerades om undersökningen och dess syfte via mejl innan intervju genomfördes. Vid 

intervjutillfället informerades läraren igen om syftet med studien och läraren fick svara muntligt om det var 

okej att ljudinspela intervjun. Överst i enkäten fick eleverna en förklaring till undersökningen och dess syfte, 

samt att det var frivilligt att delta. Eftersom enkäten var webbaserade kunde eleverna inte få svar på eventuella 

frågor för att reda ut otydligheter.  

5.7.2 SAMTYCKESKRAVET 

Deltagare i undersökningen bestämmer över sin medverkan och därför måste samtycke inhämtas. Är 

deltagarna under 15 år och undersökningen av känslig karaktär inhämtas samtycke även från vårdnadshavaren. 

Deltagarna bestämmer själva om, hur länge och på vilka villkor de deltar. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10) Ett 

informationsbrev, också kallat informerat samtycke, skickades till lärarna i undersökningen innan intervjun 

genomfördes. Eleverna har visat samtycke då de besvarat enkäten. 

5.7.3 KONFIDENTIALITETSKRAVET 

Deltagare i undersökningen ska inte kunna identifieras av utomstående och obehöriga ska inte kunna ta del av 

deltagarnas personuppgifter.  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) För att värna om lärarnas och elevernas 

anonymitet förstörs insamlat material när resultatet sammanställts och materialet inte längre behövs. 

Ljudinspelningarna och de webbaserade enkäterna, som båda skyddas med lösenord, kommer med andra ord 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Totalt 

Skola C 

Skola B 

Skola A 

Svarat Inte Svarat 
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att raderas så ingen obehörig får tillgång till dem. Enkäterna besvarades dessutom anonymt. Inga namn, på 

varken lärare, elever eller skolor, nämns i rapporten. 

5.7.4 NYTTJANDEKRAVET 

Uppgifter om enskilda som samlats in för forskningsändamål får inte användas i andra sammanhang. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) Då uppgifter om enskilda personer inte inhämtats i denna studie anses kravet 

uppfyllt. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

6.1 TEMA 1 - HUR OCH VARFÖR LÄRARE ANVÄNDER FLIPPED CLASSROOM SOM STÖD 

FÖR ELEVERNAS LÄRANDE 

Lärarna använder flipped classroom på liknande, men ändå på olika sätt. Lärare A och Lärare C har valt att göra 

egna filmer medan Lärare B valt att använda filmer som redan finns. Filmerna som Lärare A och Lärare C spelat 

in läggs upp på YouTube. Lärare A har även en blogg som länkar till filmerna, medan Lärare C enbart använder 

spellistorna som finns på YouTube för att skapa en struktur.  

 

I vilken utsträckning flipped classroom tillämpas i matematikundervisningen 
 

Antal 
lektioner 

Varje Mer än 
hälften 

Hälften Mindre än 
hälften 

Enstaka Aldrig Ingen 
uppfattning 

Totalt 

Skola A 13 0 2 1 1 0 2 19 
Skola B 11 5 3 0 2 10 0 31 
Skola C 3 3 2 1 1 0 0 10 
Totalt 27 8 7 2 4 10 2 60 

 

Tabell 1 - I vilken utsträckning elevernas uppfattar att flipped classroom tillämpas i matematikundervisningen. 

Alla tre lärare anser att de använder flipped classroom i stor utsträckning. Enligt deras egen utsago använder 

Lärare A och Lärare B flipped classroom varje lektion och Lärare C har valt majoriteten av lektionerna, men inte 

alla. Eleverna håller dock inte med om att flipped classroom tillämpas så mycket som lärarna säger. Lärare A 

säger sig tillämpa flipped classroom fullt ut med korta genomgångar vid behov, det vill säga vid repetition eller 

när eleverna efterfrågar det, vilket 68 procent av eleverna håller med om. Det är ingen elev som sagt att det 

aldrig tillämpas. Lärare B säger sig också tillämpa flipped classroom fullt ut, vilket 35 procent av eleverna håller 

med om. Dock är det även 32 procent av eleverna som påstår att det aldrig tillämpas. Lärare C säger sig 

tillämpa flipped classroom mellan 50 och 70 procent av lektionerna. Vid svåra moment har Lärare C en 

genomgång istället så får filmen fungera som en förstärkning. Det är 30 procent av eleverna som svarat att 

flipped classroom tillämpas varje lektion och 30 procent som svarat att det tillämpas mer än hälften av 

lektionerna. Det är ingen som svarat att det aldrig tillämpas. En anledning till varför elevernas och lärarnas svar 

inte stämmer överens kan bero på till exempel att de har olika uppfattning om vad flipped classroom innebär. 

Det kan också vara så att informationstexten om flipped classroom som fanns med i enkäten kan ha misstolkats 

av eleverna.  
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Anledningarna till varför lärarna valt att använda sig av flipped classroom är, enligt deras utsago, bland annat 

att de vill få ut något mer av lektionerna eller för att variera undervisningen mer. Hur lektionerna används när 

flipped classroom tillämpas varierar. Lärare A låter fortfarande eleverna räkna i böckerna men har inslag av 

diskussioner med hjälp av mentometersystem och peer instruction. Lärare B har mest grupparbeten och 

diskussioner på sina lektioner och låter endast eleverna räkna i böckerna ibland, eftersom de kan göra det 

hemma. Lärare C varierar mellan att låta eleverna räkna i böckerna, diskutera och lösa uppgifter i grupper. 

Lärarna ville alltså frigöra mer lektionstid så att eleverna fick mer tid att arbeta på, sedan har de valt olika sätt 

att arbeta på som de anser passar i sina klassrum. 

De olika sätten som lärarna väljer att eleverna ska arbeta på under lektionstid kan kopplas till SAMR-modellen 

(Christoffersen, 2011). Egentligen handlar SAMR-modellen om hur uppgifter och lärprocesser kan utformas 

med hjälp av teknik, men här används den även på genomgångarna. Att eleverna får titta på genomgången via 

en video kan kopplas ihop med nivån augumentation eftersom eleverna fortfarande får samma genomgång 

men på ett effektivare sätt. Eleverna har inte möjlighet att ställa frågor men det gör också att genomgången 

blir kortare än vid en traditionell genomgång. Dessutom kan de elever som vill titta snabbare, och de som 

behöver kan titta flera gånger. Videogenomgångarna kan även kopplas till nivån modification eftersom lärarna 

har möjlighet att använda sig av innehållet på flera sätt. Till exempel kan de använda sig av dynamiska grafer, 

vilket de inte kan göra vid en traditionell genomgång utan dator. När lärarna låter eleverna räkna i böckerna 

under lektionstid har de inte påverkat uppgifterna alls utifrån tekniken de infört i form av videogenomgångar, 

och uppgifterna hamnar därför på nivån substitution. Det som skett är att eleverna får mer tid till arbete på 

lektionerna. Använder lärarna istället grupparbeten hamnar de ändå på nivån substitution. Det är inte tekniken 

som möjliggör arbetssättet utan eleverna kan arbeta i grupper och diskutera även när läraren haft en 

traditionell genomgång. Däremot är det lättare att genomföra på lektionstid för annars finns inte tiden till 

grupparbeten. När till exempel clickers används i undervisningen hamnar uppgifterna på nivån modification. 

Anledningen till det är att tekniken möjliggör för läraren att skapa nya uppgifter än tidigare. Det går såklart bra 

för läraren att använda till exempel färglappar som eleverna får hålla upp när de ska ange ett svarsalternativ, 

men med clickers kan eleverna inte tjuvkika på vad de andra svarar och måste därför ange ett eget svar. Det 

blir dessutom effektivare när datorn sammanställer elevernas svar så läraren snabbt kan ta ställning till hur 

många som följer med i resonemangen. Videogenomgångar har med andra ord inte påverkat uppgifterna utan 

de ligger kvar på nivån substitution, men videogenomgångarna har frigjort lektionstid. Däremot är det inte 

någon av lärarna i undersökningen som infört teknik på lektionerna, bortsett från clickers, och därmed kan inte 

tekniken påverka uppgifterna direkt.  

Arbetssätten kan även kopplas till Blooms taxonomi (Wilson, 2013) och till de fyra kunskapsformerna 

(Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012). Förenklat kan Blooms tre översta kategorier sättas ihop till en nivå 

och då motsvarar de fyra nivåerna kunskapsformernas fyra nivåer. När eleverna tar del av en genomgång eller 

videogenomgång får de reda på fakta. En del elever känner att de förstår genomgången, medan andra behöver 

arbeta med informationen på något sätt för att förstå. Det kan de antingen göra individuellt eller tillsammans 

med andra, vilket beror på elevens lärstil (Boström & Svantesson, 2007). Dewey anser att eleverna ska 

involveras i meningsfulla aktiviteter som kräver samarbete (Phillips & Soltis, 2010), men även om eleverna lär 

sig bra i samarbete med andra behöver de arbeta själva också för att öva upp sin färdighet. Det kan jämföras 

med Vygotskijs proximala utvecklingszon där eleverna behöver kan ta hjälp av andra med uppgifter de inte 

klarar av att lösa på egen hand, för att senare kunna lösa liknande uppgifter på egen hand. (Vygotskij, 1999). 

Förtrogenheten är nog däremot lättare att öva upp i samarbete med andra eftersom eleverna då får höra hur 

de andra eleverna tänker och resonerar. De får med andra ord flera perspektiv och ser hur informationen kan 

tillämpas i olika sammanhang. 
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Hur elevernas tid som läggs på studier hemma påverkas med flipped classroom 
 

 Ökar med flipped classroom Minskar med flipped classroom Ingen uppfattning Totalt 

Skola A 8 3 7 18 
Skola B 22 1 6 29 
Skola C 6 1 2 9 
Totalt 36 5 15 56 

 

Tabell 2 - Hur eleverna uppfattar att tiden de lägger på studier hemma påverkas med flipped classroom. 

På alla tre skolor upplever majoriteten av eleverna det som att de lägger ner mer tid på studier hemma med 

flipped classroom. Totalt sett är det 64 procent som säger att de lägger ner mer tid på studier hemma med 

flipped classroom, medan ungefär en tiondel säger att de lägger ner mindre tid. 

 

Hur elevernas tid som läggs på studier på lektionstid påverkas med flipped classroom 
 

 Ökar med flipped classroom Minskar med flipped classroom Ingen uppfattning Totalt 

Skola A 10 5 3 18 
Skola B 8 10 12 30 
Skola C 3 1 5 9 
Totalt 21 16 20 57 

 

Tabell 3 - Hur eleverna uppfattar att tiden de lägger på studier på lektionstid påverkas med flipped classroom. 

När det gäller tiden som eleverna lägger ner på studier på lektionstid med flipped classroom är det inte lika stor 

andel som säger att de lägger ner mer tid. På Skola A svarar majoriteten att de lägger ner mer tid, på Skola B är 

det någorlunda jämt fördelat mellan att de lägger mer tid, att de lägger mindre tid eller inte har någon 

uppfattning. På Skola C har fler än hälften svarat att de inte har någon uppfattning, 33 procent har svarat att 
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tiden ökar och 11 procent har svarat att tiden minskar. Totalt sett är det någorlunda jämnt fördelat mellan de 

tre olika svarsalternativen. 

Resultatet säger att eleverna från Skola A lägger ner mer tid på studier på lektionstid vilken de säkert gör nu när 

de kan räkna hela lektionerna istället för att läraren har en genomgång. I och med att mer tid frigörs på 

lektionstid borde eleverna lägga ner mer arbete på sina studier på lektionen, men däremot blir ju tiden 

densamma i och med att lektionen fortfarande är lika lång. Påståendet, Tid jag lägger ner på studier på 

lektionstid med flipped classroom med alternativen ökar, minskar och ingen uppfattning, är något otydligt 

formulerad eftersom det går att tolka påståendet på flera sätt: Tiden på lektionstid ändras inte även om 

arbetssättet ändras, det kan dock arbetsbördan göra. Tiden som eleverna lägger ner på studierna hemma 

borde kunna minska om de enbart tittar på föreläsningen hemma, men för de elever som fortfarande vill eller 

känner att de måste räkna hemma så blir det extra arbete. Det kan även ha att göra med att de inte vet hur de 

ska studera för att lära sig på bästa sätt. Om eleverna förstår föreläsningarna och kan arbeta effektivt på 

lektionerna så borde arbetsbördan hemma kunna minska eller så borde eleverna hinna lära sig mer. För 

eleverna på Skola B, som för diskussioner på lektionstid, ökar arbetet om de känner att de vill räkna i boken 

eftersom att de i så fall får göra det till stor del hemma.  

Fördelar som lärarna nämner med flipped classroom är att undervisningen, och framför allt genomgångarna, 

blir mer individualiserade samt att det frigörs mer lektionstid till elevernas arbete vilket ger lärarna mer tid till 

att hjälpa eleverna och att ta reda på vad eleverna tycker är svårt. Individualiseringen innebär bland annat att 

eleverna själva kan välja hur de vill använda materialet, som i det här fallet är filmer. De kan till exempel spola 

förbi vissa delar eller titta flera gånger. Andra fördelar som nämndes av lärarna var rättviseaspekten och att 

undervisningen kan varieras i större utsträckning än tidigare. Med rättviseaspekten menas att nu har alla elever 

möjlighet att få hjälp, inte bara de som kan få hjälp hemma eller har råd med läxhjälp. En annan dimension av 

rättviseaspekten är att när flipped classroom tillämpas behöver eleverna lära sig digital kompetens för att 

kunna se videogenomgångarna. Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna som Europaparlamentet 

rekommenderar för ett livslångt lärande (Europeiska kommissionen, 2007). Utan flipped classroom kanske 

eleverna inte kommit i kontakt med teknik på samma sätt, som ett inlärningsverktyg. Fördelar som eleverna 

nämner är att de inte missar någon genomgång vid frånvaro, materialet är lättillgängligt och de kan ta del av 

det var som helst och titta i sin egen takt på det sätt som de själva vill. Lektionstiden kan användas på ett bättre 

sätt och undervisningen kan varieras i större utsträckning än tidigare. Eleverna får ta mer eget ansvar och 

svårare uppgifter möjliggörs då eleverna arbetar i grupp och diskuterar. 

Nackdelar som lärarna nämner med flipped classroom är att det är tidskrävande, speciellt i början, och det är 

en omställning för eleverna som måste ta eget ansvar för att hänga med i undervisningen. Det som tar tid för 

lärarna är att de nu måste skapa eller leta reda på material som eleverna kan förbereda sig med. Sen behöver 

de dessutom ha en planering om vad som ska göras på lektionerna. När materialet väl tagits fram kan lärarna 

spara tid till nästa kursomgång, men det är inte säkert eftersom materialet kan behöva omarbetas för att 

anpassas till eleverna. Lärarna tyckte det var svårt att avgöra om de sparade tid eller inte eftersom det blir 

ungefär samma omarbetning av material som vid traditionell undervisning. Det tar dock mer tid att ändra 

materialet då det är en film. Lärare A har inte kunnat jämföra samma kurs vid olika tillfällen och kunde därmed 

inte avgöra hur mycket tid det tar att undervisa en kurs, där flipped classroom tillämpas, igen. Lärare B svarade 

att tiden som läggs ner är ungefär densamma, kanske sparas lite mer tid då flipped classroom används. Det kan 

dock bero på att Lärare B inte skapar egna filmer. Lärare C lägger ner mer tid på flippade kurser vilket beror på 

att Lärare C tidigare improviserade sin traditionella undervisning i stor utsträckning. Det är med andra ord svårt 

att säga om det tar mer eller mindre tid eftersom att det beror på hur läraren arbetar. Frågan bör kanske inte 

handla om hur mycket tid det tar att använda flipped classroom, utan snarare om det är värt tiden. 

Omställningen för eleverna är att de nu måste ta eget ansvar och titta på videogenomgången innan de kommer 

till lektionen. Tidigare fick de genomgångarna genom att gå på lektionerna, men om de nu hoppar över att titta 

på genomgången utanför lektionstid börjar de lektionen med sämre förutsättningar än de elever som sett 
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genomgången. Det är också svårt för lärarna att ha koll på vad eleverna gör på egen hand. Nackdelar som både 

lärarna och eleverna nämner är att eleverna inte kan ställa frågor direkt vid genomgången samt att tekniken 

kan strula. Nackdelar som eleverna nämner är att det förväntas mer av eleverna då de får ta mer eget ansvar, 

eleverna får mer arbete hemma om de inte räknar i böckerna på lektionstid samt att om alla inte förberett sig 

genom att titta på filmen som läraren förberett blir det svårt att samarbeta. Eleverna nämner också att 

eleverna utan motivation hamnar efter och filmer som är för grundläggande blir ofta långsamma och tråkiga. 

Det har också framkommit kommentarer från eleverna om att de lär sig lite och glömmer snabbt, samt att de 

inte lär sig grunderna tillräckligt i jämförelse med traditionell undervisning. Som svar på att eleverna inte kan 

ställa frågor direkt vid genomgång svarar Lärare C att eleverna vågar ställa frågor även när flipped classroom 

tillämpas och i grupp är det lättare att lyfta frågor tillsammans eller så kan de hjälpa varandra.  

Lärarna och eleverna har liknande åsikter gällande fördelar och nackdelar med flipped classroom. De håller 

med om att undervisningen blir mer individualiserad och att eleverna kan ta del av materialet var och när de 

vill. Lektionstiden kan också användas på ett bättre sätt än tidigare. När det gäller nackdelarna så säger lärarna 

och eleverna att det kan förekomma störningar eller strul med tekniken. De säger även att elever utan 

motivation hamnar efter nu när de inte får genomgångarna på lektionerna, vilket ger dessa elever sämre 

förutsättningar. Eleverna har nämnt eget ansvar som både en fördel och en nackdel vilket kan bero på vilka 

elever som svarat. De elever som har dålig motivation eller låg studievana föredrar nog att läraren har ansvaret 

och bestämmer, medan de eleverna som har en bra studieteknik och är vana att prioritera säkert föredrar eget 

ansvar.  

 

6.2 TEMA 2 -  MATERIAL SOM ANVÄNDS OCH HUR DET GÖRS TILLGÄNGLIGT FÖR 

ELEVERNA 

Lärare B gör inget eget material, men det gör Lärare A och Lärare C. Lärare A använder sig av en interaktiv 

skrivtavla och använder skärminspelning medan Lärare C använder sig av papper och penna och filmar sina 

händer. Ibland gör även Lärare C skärminspelningar, till exempel av bildspel, eller för att visa när läraren går ut 

på nätet för att visa en sida. Alla tre lärare använder YouTube för att hitta eller ladda upp filmer. De har dock 

olika sätt att tala om för eleverna vilka filmer som är aktuella. Lärare A använder sig av en blogg för att länka till 

filmerna, Lärare B använder lärplattformen för att länka till filmerna och Lärare C skickar ett mejl när nya filmer 

finns upplagda, samt att det står i planeringen vilken film som hör till vilken lektion. Hur långa filmerna är 

varierar beroende på lärare och moment. Efter att ha tittat på YouTube ser filmerna från Lärare A ut att vara 

upp till 10 minuter. Lärare B sa i intervjun att de bästa filmerna ligger på mellan 7 och 8 minuter, men ibland 

finns det bra filmer som är 15 minuter och då läggs de också upp. Lärare C sa att en 40 minuters genomgång 

blir en 20 minuters flipp och efter att ha tittat på YouTube såg filmerna ut att vara upp till 20 minuter.  Utöver 

filmerna har Lärare A även frivilliga frågor till filmerna som eleverna kan svara på och rätta själva för att se om 

de förstått innehållet. Tidigare gjorde Lärare A även skriftliga genomgångar men kom fram att det är bättre om 

eleverna gör egna anteckningar eller hittar ett annat sätt att ta sig an filmerna. De behöver hitta ett eget sätt 

som fungerar för sig själva, så nu är de skriftliga genomgångarna borttagna. Lärare B ger ibland även eleverna 

kopior från andra matematikböcker med bättre förklaringar än i den matematikboken som eleverna har. I 

övrigt är det enbart filmer som eleverna har tillgång till. Lärare C spelar även in överkursfilmer till de elever som 

efterfrågar det. 

Konnektivismen handlar om lärande i nätverk (Löfving, 2012). Med digitala enheter kan vi ständigt hålla 

kontakt med varandra och nå information på Internet, vilket medför andra möjligheter till 

informationsspridning, lärande, förståelse och gemensam kunskapsutveckling än innan. Det är inte längre 

kunskapen som är viktig utan förmågan att lära sig. Med flipped classroom kan lärarna låta 

videogenomgångarna ligga ute på nätet länge vilket gör att eleverna och även andra har tillgång till 
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informationen när som helst. Även om lärarna följer en planering och talar om för eleverna vilken film de ska se 

till vilken lektion, så har eleverna möjlighet att titta på tidigare filmer också. De kan helt enkelt titta i sin egen 

takt om de vill. Glömmer eleverna bort något  kan de repetera kunskapen genom att titta på filmen igen och de 

kan diskutera innehållet med andra för att få en bättre förståelse. 

 

Antal timmar per vecka som eleverna använder följande verktyg i matematikundervisningen då flipped 
classroom tillämpas 
 

Timmar per vecka Lärplattformen Lärarens hemsida / blogg Matteboken.se Khan Academy YouTube 

Mer än 7 0 1 0 0 2 
6 - 7 2 3 1 0 5 
4 - 5 4 4 2 2 8 
2 - 3 13 6 3 3 11 
0 - 1 8 8 4 5 23 

Aldrig 16 18 24 21 2 
Ingen uppfattning 5 4 6 9 2 

 48 44 40 40 53 
 

 

Tabell 4 - Vilka verktyg eleverna använder i matematikundervisningen då flipped classroom tillämpas. Resultatet visar alla skolor 

tillsammans. Det var 62 elever som deltog i undersökningen så eftersom inte alla kolumnerna visar 62 förekommer bortfall. 

Nästan alla elever från alla tre skolorna anger att de använder YouTube i matematikundervisningen. Utöver det 

används även lärplattformen och lärarens hemsida eller blogg av ungefär hälften av eleverna. Av eleverna från 

Skola A har ungefär 70 procent av de som svarar på frågan svarat att de använder lärplattformen någon gång, 

medan läraren säger att den inte används. Vad det kan bero på är svårt att säga. Eleverna kanske använder 

lärplattformen i andra ämnen eller så stämmer lärarens och elevernas definition av en lärplattform inte 

överens. Eleverna kan ha syftat på lärarens blogg när de besvarade frågan. Intressant är också att notera att på 

frågan om vilken lärplattform skolan använder svarade eleverna från Skola A antingen Vi använder ingen 

plattform, Ingen uppfattning eller så valde de alternativet Other. Mer än hälften svarade att de inte hade någon 

uppfattning och det kan indikera att de inte förstod vad som menades med en lärplattform. På Skola B och 

Skola C används lärplattformen Fronter. Elever från Skola C har svarat att de använder lärarens hemsida eller 

blogg, men läraren använder sig inte av det. Det kan bero på att eleverna till exempel tolkat lärarens sida på 

YouTube som lärarens hemsida. 
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Vad verktygen används till i matematikundervisningen då flipped classroom tillämpas 
 

 Se 
genomgången 

Hämta länken 
till 

genomgången 

Se 
planeringen 

Kommunicera 
med läraren 

Lämna in 
inlämningar 

Hämta material 
relaterat till 

undervisningen 

Lärplattformen 9 27 35 16 32 22 
Lärarens hemsida 8 11 14 8 10 12 

Matteboken.se 0 1 0 0 0 0 
Khan Academy 1 0 0 0 0 0 

YouTube 40 6 0 0 0 4 
Annat 0 3 3 25 9 11 

 58 48 52 49 51 49 
 

 

Tabell 5 - Vad eleverna använder verktygen till i matematikundervisningen då flipped classroom tillämpas. Resultatet visar alla skolor 

tillsammans. Det var 62 elever som deltog i undersökningen så eftersom inte alla kolumnerna visar 62 förekommer bortfall. 

En sammanställning av alla tre skolorna visar att lärplattformen, och i viss mån lärarens hemsida, är de verktyg 

som används för att se planeringen, kommunicera med läraren, lämna in inlämningar och hämta material 

relaterat till undervisningen. När eleverna ska titta på genomgången är det YouTube som används mest. När 

det gäller att kommunicera med läraren, lämna in inlämningar och hämta material relaterat till undervisningen 

kan det vara så att en del elever tar kontakt med läraren i skolan. Det beror nog bland annat på hur eleven är 

van att arbeta, men även vilka regler läraren satt upp. Kommunikation är ofta enklare när den sker ansikte mot 

ansikte. 

Komplement till matematikundervisningen, som nämnts bland eleverna är föräldrar, kompisar, privatlärare, 

pluggakuten och mathleaks. Pluggakuten är en hemsida avsedd för läxhjälp, där eleven kan få hjälp genom att 

ställa frågor i forum. Mathleaks är en app som innehåller lösningar till uppgifter i vanliga läroböcker. 

Pluggakuten, där lärande sker i forum, kan kopplas till konnektivismen där lärande sker i nätverk (Löfving, 

2012). I forumet kan personer träffas för att ställa frågor och diskutera uppgifter för att lära sig och få en bättre 

förståelse för problem de stött på. Nu när det finns videogenomgångar kan personerna hänvisa till dessa för att 

slippa förklara, vilken kan vara svårt via text. Videogenomgångarna underlättar därmed lärandet i nätverk. 
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Material som eleverna förbereder sig med inför en lektion där flipped classroom tillämpas 
 

 Hämta material som 
läraren lagt upp på 

nätet 

Läsa i 
matteboken 

Räkna i 
matteboken 

Jag förbereder 
mig inte 

Ingen 
uppfattning 

Other Totalt 

Skola A 10 0 4 1 3 0 18 
Skola B 2 11 8 3 2 4 30 
Skola C 7 0 1 0 0 1 9 
Totalt 19 11 13 4 5 5 57 

 

 

Tabell 6 - Material som eleverna förbereder sig med inför en lektion där flipped classroom tillämpas. 

När eleverna ska förbereda sig inför en lektion är det filmerna som läraren lagt ut på internet eller 

matematikboken som gäller. Några få har svarat att de inte förbereder sig inför lektionen. Av eleverna från 

Skola A har lite mer än hälften svarat att de använder material som lärare lägger upp och nästan en fjärdedel 

har svarat att de räknar i matematikboken. På Skola B använder eleverna mest matematikboken. Där har 37 

procent svarat att de läser i matematikboken och 27 procent svarat att de räknar i matematikboken. Endast 7 

procent säger att de använder material som läraren lagt upp. Det skulle kunna bero på att Lärare B inte gör 

eget material. Av eleverna på Skola C använder 78 procent materialet som läraren lägger upp och 11 procent 

räknar i matematikboken. Totalt använder 33 procent materialet som läraren lägger upp, 19 procent läser i 

matematikboken och 23 procent räknar i matematikboken. Anledningen till varför det skiljer sig mellan 

eleverna kan bero på många saker. Det kan bero på deras lärstilar (Boström & Svantesson, 2007), det kan bero 

på hur de är vana att arbeta på lektionen. Kanske föredrar eleverna att arbeta i boken om de inte gör det på 

lektionstid. Det kan även bero på hur materialet är utformat. Om eleverna inte tycker att videogenomgångarna 

ger någonting kommer de med stor sannolikhet att förbereda sig på något annat sätt, eller inte alls. Detta kan 

kopplas till det designteoretiska perspektivet och multimodal kommunikation (Selander & Kress, 2010). 

Multimodal kommunikation handlar om att tal och text behöver kompletteras med till exempel bilder, filmer 

och musik. Även om eleverna i första hand väljer boken eller videogenomgången kan andra modaliteter vara 

bra att komplettera med för att få en bredare grund med kunskap. Tittar eleverna vanligtvis på 

videogenomgångar kan det vara bra att komplettera med boken och använder eleverna oftast boken kan det 

vara bra att komplettera med videogenomgångar. Den didaktiska tanken med modalt lärande är att skapa 

variation i lärandet genom att kombinera olika medier (Selander & Kress, 2010).   
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Hur eleverna förbereder sig  inför en lektion där flipped classroom tillämpas 
 

 Själv Med kompis / 
klasskamrat 

Med 
förälder 

Jag förbereder mig 
inte 

Ingen 
uppfattning 

Other Totalt 

Skola A 15 2 0 0 1 0 18 
Skola B 26 0 0 3 0 2 31 
Skola C 8 1 0 0 0 0 9 
Totalt 49 3 0 3 1 2 58 

 

Tabell 7 - Hur eleverna förbereder sig  inför en lektion där flipped classroom tillämpas. 

Sammanlagt är det 84 procent som svarat att de förbereder sig individuellt, 5 procent har svarat att de 

förbereder sig med en kompis eller en klasskamrat och 5 procent som svarat att de inte förbereder sig. Övriga 

har valt Ingen uppfattning eller alternativet Other. Hur eleverna väljer att förbereda sig kan bero på deras 

lärstilar (Boström & Svantesson, 2007) men även på vad som är smidigast. Antigen lär sig eleverna bäst själva 

eller så är det så att det är enklare att göra det själv hemma för att slippa planera in möten med andra. Ska 

eleverna enbart se en videogenomgång är det nog smidigt att titta själv när eleven anser att tid finns. Hade det 

varit uppgifter att lösa också hade kanske eleverna tagit hjälp av varandra i större utsträckning, antingen av 

klasskamrater eller andra hjälpmedel som till exempel forum på nätet.  

 

Hur eleverna föredrar att arbeta på lektionstid 
 

 Själv I grupp Ingen uppfattning Other Totalt 

Skola A 7 11 0 0 18 
Skola B 12 11 2 6 31 
Skola C 5 3 0 1 9 
Totalt 24 25 2 7 58 

 

Tabell 8 - Hur eleverna föredrar att arbeta på lektionstid 
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Det är ganska jämnt fördelat mellan hur eleverna föredrar att arbeta på lektionstid. Det är 41 procent som 

föredrar att arbeta själva medan det är 43 procent som föredrar att arbeta i grupp.  Detta kan bero på 

elevernas lärstilar (Boström & Svantesson, 2007 ). När eleverna ska lösa uppgifter är det bra att diskutera med 

andra. Om eleverna dessutom ofta förbereder sig själva inför lektionerna kan det vara bra att ta tillvara på 

tillfället att lära av varandra och diskutera. Som sagt tidigare tar eleverna till sig fakta via videogenomgångarna 

och för att få bättre förståelse och fler perspektiv är det bra att arbeta med andra. Resultatet visar att de flesta 

eleverna förbereder sig, även om de oftast väljer att göra det individuellt. När de väl har tagit till sig fakta är det 

förståeligt om de vill bearbeta den i grupp. Antingen för att få förståelsen som de saknar efter 

videogenomgången, eller för att förbättra förståelsen och få flera perspektiv. Många elever vill dock ändå 

arbeta själva vilket kan bero på att de känner att de kommer framåt i lärandet på ett annat sätt. Om eleverna 

enbart diskuterar på lektionen har de inte löst några uppgifter i boken. Proven speglar ofta boken och eleven 

kan känna att om eleven inte löst uppgifter i boken minskar chansen att klara provet. 

 

Verktyg som oftast används då eleverna tittar på videogenomgångar 
 

 Dator Surfplatta Mobil Jag tittar inte på genomgångar Ingen uppfattning Other Totalt 

Skola A 0 18 0 0 0 0 18 
Skola B 24 1 2 4 0 0 31 
Skola C 9 0 0 0 0 0 9 
Totalt 33 19 2 4 0 0 58 

 

 
 

Tabell 9 - Verktyg som oftast används då eleverna tittar på videogenomgångar. 

Dator eller surfplatta är det som oftast används då eleverna ska titta på en genomgång. Det beror till stor del 

på vilket verktyg skolan tillhandahåller. Eleverna från Skola A använder sig alla av surfplatta, majoriteten av 

eleverna från Skola B använder dator och eleverna från  Skola C använder också dator. Skolan tilldelar eleverna 

varsin dator eller surfplatta och därmed bör alla elever kunna delta i undervisningen trots att flipped classroom 

tillämpas. Ändå är det några elever som svarat att de inte förbereder sig. Det beror nog inte på att de inte har 

möjlighet tekniskt sett. För elever som går på skolor som inte tillhandahåller datorer kan problemet vara att de 

inte har tillgång till en digital enhet som kan spela upp videogenomgångarna. För att spela upp 

videogenomgångarna krävs även internet men majoriteten av ungdomarna i ålder 16-24 år har internet hemma 

(Findahl, 2013). Dessutom har gymnasieskolorna internet och  90 procent har trådlöst nätverk installerat i hela 

skolan (Skolverket, 2013). Däremot är det 2 procent av ungdomar i åldern 16-25 som inte använder internet 

(Findahl, 2013) . Frågan är då vad eleverna som inte använder eller inte har tillgång till dessa verktyg ska göra 

för att inte hamna efter. Har de möjlighet kan de använda datorerna i skolan och titta på videogenomgångarna 

där, eller låna en dator på ett bibliotek. Är problemet snarare att det inte vet hur de ska använda verktygen är 
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det något som de behöver lära sig. Det står i läroplanen att eleverna ska kunna använda moden teknik 

(Skolverket, 2011) och nyckelkompetenserna för livslångt lärande anger digital kompetens som en av de åtta 

viktiga kompetenserna (Europeiska kommissionen, 2007).  

 

Anledningen till att eleverna oftast inte kan koncentrera sig när de tittar på en videogenomgång 
 

 Den är 
för lång 

Den är 
tråkig 

Innehållet är 
svårt 

Innehåller känns 
inte relevant 

Jag kan 
koncentrera mig 

Ingen 
uppfattning 

Other Totalt 

Skola A 5 4 3 0 3 3 0 18 
Skola B 6 3 2 3 9 3 4 30 
Skola C 4 2 0 0 1 1 1 9 
Totalt 15 9 5 3 13 7 5 57 

 

Tabell 10 - Anledningen till varför eleverna oftast inte kan koncentrera sig när de tittar på en videogenomgång. 

Av alla elever på de tre skolorna är det tre fjärdedelar som svarat att de alltid eller oftast kan koncentrera sig 

när de tittar på en videogenomgång, 16 procent som svarat ibland, 3 procent som svarat sällan och ingen som 

svarat aldrig. Övriga har svarat Ingen uppfattning eller valt alternativet Other. Anledningen till att de inte kan 

koncentrera sig varierar, men många elever tycker filmerna är för långa. Detta går att påverka, speciellt om 

läraren skapar eget material. Då kan filmerna delas upp i flera korta istället. Att innehållet är tråkigt, svårt eller 

inte känns relevant kan vara svårare att åtgärda då lärarna inte bestämmer vad som ingår i kursen. Materialet 

kan framställas på olika sätt och kanske finns det andra sätt som passar eleverna bättre. Även om lärarna inte 

kan välja innehållet så kan de påverka upplägget och designen. Multimodal kommunikation handlar om hur 

olika medier och teckenvärldar kombineras (Selander & Kress, 2010). Lärarna kanske kan använda olika sätt att 

förmedla informationen beroende på sammanhang och innehåll. 

  

26% 

44% 

20% 

28% 

16% 

22% 

10% 

22% 

9% 

7% 

17% 

5% 

10% 

23% 

11% 

30% 

17% 

12% 

11% 

10% 

17% 

9% 

11% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Totalt 

Skola C 

Skola B 

Skola A 

Den är för lång Den är tråkig Innehållet är svårt 

Innehållet känns inte relevant Jag kan koncentrera mig Ingen uppfattning 

Other 



47 
 

Material som eleverna tycker fungerar bäst då de ska förbereda sig inför en lektion där flipped classroom 
tillämpas 
 

 Skola A Skola B Skola C Totalt 

Videogenomgångar 12 20 7 39 
Läsa i matteboken 3 20 1 24 
Räkna i matteboken 6 23 3 32 
Uppgifter från läraren 4 3 2 9 
Övningsprov 3 2 1 6 
Lektionsanteckningar inför kommande lektioner 0 1 0 1 
Lektionsanteckningar från tidigare lektioner 1 1 3 5 
Ingen uppfattning 1 2 0 3 
Other 0 2 1 3 
Totalt 30 74 18 122 

 

Tabell 11 - Material som eleverna tycker fungerar bäst då de ska förbereda sig inför en lektion där flipped classroom tillämpas. 

Resultatet visar alla skolor tillsammans. Eleverna fick ange upp till tre alternativ. 

Summering av svaren från eleverna på de tre skolorna visar att videogenomgångar och matematikboken är det 

material som fungerar bäst när eleverna ska förbereda sig inför en lektion med flipped classroom. Detta skiljer 

sig dock mellan skolorna. På Skola A och Skola C har flest svarat videogenomgångar, medan på Skola B är det 

någorlunda jämnt mellan videogenomgångar, läsa i matematikboken och räkna i matematikboken. Svaren kan 

bero på hur eleverna är vana att arbeta på lektionstid. Eleverna på Skola A och Skola C får räkna i 

matematikböckerna på lektionstid i större utsträckning än vad eleverna från Skola B får. Därför har kanske 

eleverna från Skola B valt att använda sig mer av matematikböckerna vid förberedelse inför en lektion. 

Eleverna fick välja tre alternativ på frågan. 
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Material som eleverna tycker fungerar bäst på en lektion då flipped classroom tillämpas 
 

 Skola A Skola B Skola C Totalt 

Videogenomgångar 11 4 5 20 
Läsa i matteboken 6 4 1 11 
Räkna i matteboken 4 16 4 24 
Uppgifter från läraren 2 10 2 14 
Övningsprov 3 1 0 4 
Grupparbeten / Diskussioner 2 14 4 20 
Korta genomgångar 4 10 2 16 
Ingen uppfattning 2 4 2 8 
Other 0 1 0 1 
Totalt 34 64 20 118 

 

Tabell 12 - Material som eleverna tycker fungerar bäst på en lektion då flipped classroom tillämpas. Resultatet visar alla skolor 

tillsammans. Eleverna fick ange upp till tre alternativ. 

När det gäller vilket material som fungerar bäst på  en lektion är spridningen större. Videogenomgångar, 

matematikboken, grupparbeten eller diskussioner och korta genomgångar är de alternativ som flest tycker 

fungerar bäst. Men även uppgifter från läraren är uppskattat hos en del elever. Även här skiljer det sig mellan 

skolorna. På Skola A har flest svarat videogenomgångar, på Skola B har flest svarat räkna i matematikboken, 

tätt följt av grupparbeten och diskussioner. Även uppgifter från läraren och korta genomgångar uppskattas. 

Eleverna på Skola C var färre till antalet så här är det inte lika stor skillnad. De flesta har dock svarat 

videogenomgångar, räkna i matematikboken eller grupparbeten och diskussioner. Eleverna fick välja tre 

alternativ på frågan. 

Då flera elever tycker videogenomgångar och matematikboken passar bra till att förbereda sig med kan det 

vara ett bra tillfälle att använda sig av en annan form på lektionen för att variera undervisningen och så 

eleverna får använda flera olika sätt att ta sig an problemen. Här menas inte att matematikböckerna ska 

uteslutas på lektionerna eller att eleverna enbart ska ha grupparbeten och diskussioner, utan snarare att 

lärarna kan ha det i tanken när de planerar lektionerna. Sedan är det upp till lärarna att anpassa 

undervisningen på det sättet som passar deras undervisningssätt, deras klassrum och eleverna som de 

undervisar. Det kan även vara så att eleverna svarat efter hur de är vana att arbeta. Från intervjuerna kom det 

fram att eleverna från Skola A tittar på genomgångarna och räknar på lektionerna, eleverna från Skola B har 

ofta grupparbete och diskussioner på lektionstid och får ibland räkna i böckerna, medan eleverna från Skola C 

har en blandning av att räkna i boken samt grupparbeten och diskussioner. 
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6.3 TEMA 3 - HUR ELEVERNA UPPFATTAR ARBETSSÄTTET 

Alla tre lärare uppfattar det som att majoriteten av eleverna är positiva till arbetssättet och alla tre instämmer i 

att det märks om eleverna förberett sig inför lektionerna eller inte. Eleverna behöver inte nödvändigtvis ta del 

av det material som läraren har tagit fram men de måste förbereda sig på något sätt, och helst då med filmerna 

som läraren valt. 

Svaren från eleverna är både positiva och negativa gällande flipped classroom, vilket kan bero på att olika 

inlärningssätt passar olika elever olika bra (Boström & Svantesson, 2007). För en del elever fungerar säkert 

flipped classroom bra medan det för en del passar bättre med en annan arbetsmetod. Efter att ha läst om vad 

eleverna nämnt för fördelar och nackdelar känns det som att eleverna från Skola B är mer negativt inställda 

eftersom de får räkna för lite i matematikböckerna. Då måste de räkna mer hemma och har mindre tid att 

förbereda sig. En lärare uttryckte sig om att eleverna tror att de lär sig bäst genom att gå igenom boken 

eftersom det är vad de lärt sig under sin skolgång och därför är de rädda att släppa den. Huruvida de lär sig 

bäst via böckerna eller via interaktion i klassrummet beror nog på deras lärstilar. Det är bra att använda fler 

lärstilar och på lektionen kan det vara bra att ta tillfället i akt och ha diskussion och grupparbeten. Däremot bör 

eleverna få tid då de kan räkna i böckerna också. Det är nog bra att variera undervisningen, men framför allt så 

ska den anpassas efter elevernas lärande. Eleverna från Skola B upplever dock att de inte får den hjälp de 

behöver på lektionstid eftersom lektionen enbart ägnas åt grupparbeten. Alla sätt kommer inte passa alla 

eleverna men med variation kommer några sätt att passa varje elev och det är bra för eleverna att prova på och 

öva på nya arbetssätt också. 

 

Hur eleverna upplever att de lär sig matematik bäst 
 

 Traditionell undervisning Flipped classroom Ingen uppfattning Other Totalt 

Skola A 8 8 2 0 18 
Skola B 10 15 1 5 31 
Skola C 0 6 1 2 9 
Totalt 18 29 4 7 58 

 

Tabell 13 - Hur eleverna upplever att de lär sig matematik bäst. 

Av alla eleverna är det hälften som upplever att de lär sig matematik bäst med flipped classroom och 31 

procent som upplever att de lär sig matematik bäst med traditionell undervisning. Det var lika många elever 

som upplevde de lär sig bäst med traditionell undervisning som med flipped classroom bland eleverna från 

Skola A. Bland eleverna från Skola B var det något fler som svarade att de lär sig bäst med flipped classroom. 

Från Skola C var det 67 procent som svarade att de lär sig bäst med flipped classroom och ingen som svarade 

traditionell undervisning.  
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Vilket arbetssätt som eleverna föredrar 
 

 Traditionell undervisning Flipped classroom Ingen uppfattning Totalt 

Skola A 8 8 2 18 
Skola B 10 18 3 31 
Skola C 0 6 3 9 
Totalt 18 32 8 58 

 

Tabell 14 - Vilket arbetssätt som eleverna föredrar. 

Det är mer än hälften av alla eleverna som föredrar flipped classroom och 31 procent som föredrar traditionell 

undervisning. Eleverna kanske inte ens behöver välja ett av sätten om läraren istället väljer att ta det bästa från 

flera olika undervisningsmodeller. Flipped classroom kanske inte fungerar för alla moment. Svåra moment 

kanske behöver introduceras med en traditionell genomgång först. Det är svårt att säga eftersom det finns 

många faktorer som spelar in, som till exempel elevernas lärsitilar. Att ha videogenomgångar är inte fel för 

även om de inte används i förberedande syfte kan de användas i repeterande syfte. Blooms taxonomi (Wilson, 

2013) som förenklat kan motsvara de fyra kunskapsformerna (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012), har 

Remembering som sin lägsta nivå. Den handlar om att minnas faktakunskaper och behövs för att kunna skapa 

sig en förståelse. Om eleverna glömmer fakta kan de gå in och titta på videogenomgångarna igen i repeterande 

syfte för att få en grund som de kan bygga en förståelse på. Därför är det bra om videogenomgångarna ligger 

kvar ute även efter den tidpunkt då eleverna egentligen ska ha tittat på dem.  

Även om eleverna lär sig bäst på och föredrar ett visst sätt betyder inte det att det är det enda sättet som är 

bra. Elever kan uppskatta många olika undervisningssätt och några elever nämnde även att de tyckte bra om 

flipped classroom eftersom att det bidrog till variation i undervisningen. Sedan gäller det också att skilja på hur 

eleverna uppfattar att de lär sig bäst och vad resultaten visar. Det problematiska är att även om eleven lär sig 

något moment bättre så behöver det inte alltid synas på resultaten. Det gäller att uppmuntra att eleven förstår 

och lär sig mer av innehållet och inte bara lär sig att upprepa procedurer och därmed får bättre resultat. Om 

eleverna får arbeta på det sättet som de föredrar kan det öka motivationen till undervisningen vilket också kan 

påverka lärandet. Att en del elever är negativa kan bero just på att deras resultat förändras om de fokuserar 

mer på grupparbeten för att skapa förståelse istället för att de får räkna i böckerna och reproducera uppgifter. 

En fråga är med andra ord om eleverna ska få bra betyg eller om de ska få en bättre förståelse. 
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7. SLUTSATS  

7.1 HUR OCH VARFÖR ANVÄNDER LÄRARE FLIPPED CLASSROOM SOM STÖD FÖR 

ELEVERNAS LÄRANDE? 

Lärarna använder flipped classroom på liknande sätt. Gemensamt är att de använder sig av videogenomgångar 

som eleverna helst ska se innan lektionen. Videogenomgångarna, som finns att tillgå på YouTube, kan lärarna 

ha skapat själva eller så kan lärarna använda de videogenomgångar som redan finns. Hur lärarna har valt att 

disponera lektionstiden skiljer sig åt mellan lärarna. Antingen räknar eleverna själva i böckerna, diskuterar och 

arbetar i grupper eller en kombination av dessa.  

Anledningen till varför lärarna valt att använda flipped classroom är för att frigöra mer lektionstid som kan 

användas till annat än att läraren ska föreläsa. Det är bättre om eleverna kan arbeta då istället. Flipped 

classroom ger även möjlighet till mer individualiserad undervisning och eleverna har större möjlighet att få 

hjälp på lektionstid. Undervisningen kan även varieras i större utsträckning.  

 

7.2 VAD ÄR DET FÖR MATERIAL SOM ANVÄNDS OCH HUR GÖRS DET TILLGÄNGLIGT FÖR 

ELEVERNA? 

Lärarna förser eleverna med videogenomgångar som används då eleverna ska förbereda sig inför lektioner. 

Antingen gör lärarna egna eller så lånar de av någon annan. Eleverna använder även böckerna då de förbereder 

sig, både till att läsa och att räkna. Eleverna får tillgång till länkarna till videogenomgångarna via lärplattformen, 

lärarens hemsida eller mejl. Komplement som eleverna använder till matematikundervisningen utanför 

lektionstid är föräldrar, kompisar, privatlärare, pluggakuten och mathleaks. Pluggakuten är en hemsida med 

forum där personer kan få läxhjälp. Mathleaks är en app med lösningar till uppgifter i vanliga läroböcker. 

Material som fungerar bäst då eleverna ska förbereda sig inför en lektion med flipped classroom är 

videogenomgångar samt att läsa och räkna i matematikboken, enligt eleverna själva. På frågan om vilket 

material som fungerar bäst på en lektion gick åsikterna mer isär. Videogenomgångar, läsa och räkna i 

matematikboken, uppgifter från läraren, grupparbeten och korta genomgångar är alternativen som flera angett 

fungerar bäst. 

 

7.3 HUR UPPFATTAR ELEVERNA ARBETSSÄTTET? 

Lärarna uppfattar det som att majoriteten av eleverna är positiva till tillämpningen av flipped classroom. Bland 

eleverna är det blandade åsikter om hur de uppfattar arbetssättet vilket kan bero på elevernas lärstilar och hur 

de är vana att arbeta. Det är något fler elever som är positiva till arbetssättet än negativa. Elever med stor 

studievana är troligen mer positivt inställda till flipped classroom än de med mindre studievana eftersom 

flipped classroom kräver att eleverna tar större ansvar för att ta till sig genomgångarna. Det framgår dock inte 

av studien om det finns ett samband mellan elevernas studievanor och elevernas inställning till flipped 

classroom eller inte. En del elever är nog negativt inställda också eftersom att de får räkna mindre i boken på 

lektionstid. Det kan bero på att proven ofta speglar boken och om eleverna inte räknar i boken kan de få sämre 

resultat på proven även om de egentligen lär sig mer.  

Av eleverna är det hälften som upplever att de lär sig matematik bäst med flipped classroom och ungefär en 

tredjedel som upplever att de lär sig matematik bäst med traditionell undervisning. Fördelningen är ungefär 

densamma på frågan om vilket arbetssätt eleverna föredrar. Något fler än hälften har svarat flipped classroom 

och ungefär en tredjedel har svarat traditionell undervisning.   
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8. DISKUSSION 

8.1 METODDISKUSSION 

Att reproducera undersökningen helt kommer inte att gå. Svaren och förutsättningarna kommer aldrig bli exakt 

samma, men det går att få fram liknande intervjuer om intervjuguiden används. Det har förekommit några 

följdfrågor i intervjuerna som inte finns med i intervjuguiden. Dessa frågor har varit för att förtydliga svaren så 

inga missuppfattningar uppstår. Genomförande och intervjuguide finns att tillgå i ett försök att uppnå så hög 

reproducerbarhet som möjligt. 

Mycket tid har lagts ner på frågorna, både till intervjun och enkäten. Det skulle dock ha behövts mer förarbete 

för att få frågorna att bli tydligare än vad de blev. Frågorna har diskuterats med handledaren för att de skulle 

bli så väl utformade som möjligt. En pilotstudie genomfördes och några frågor i intervjun redigerades innan 

undersökningen genomfördes. Större delar av enkäten fick göras om då eleverna inte tolkade frågorna som det 

var tänkt. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att genomföra en ny pilotstudie fick handledaren och 

kurskamrater titta igenom enkätfrågorna för att komma med konstruktiv kritik. 

Lärarna fick välja plats för intervjun för att de skulle känna sig bekväma och ge sanningsenliga svar. Läraren i 

pilotstudien valde att sitta i fikarummet och där det fanns människor runt omkring. När intervjun skedde över 

videosamtal valde läraren att sitta hemma och de andra lärarna i undersökningen valde att sitta i klassrum där 

ingen annan befann sig. Under intervjun undveks ledande frågor och uttal, mimik och gester tonades ner för att 

inte påverka den som blev intervjuad för mycket, vilket är viktigt vid intervjuer (Esaiasson et al., 2012).  

Eleverna fick besvara enkäten digitalt. Att enkäten var webbaserad underlättade då det inte fanns möjlighet att 

åka till alla skolorna, och dessutom hade eleverna tillgång till varsin dator. En nackdel är dock att det inte går 

att veta om de som besvarat enkäten diskuterat med varandra. Dessutom kan det bli internt bortfall då de som 

besvarar enkäten inte kan få sina eventuella frågor besvarade. Att några av frågorna kanske var otydliga hade 

kanske kunnat åtgärdats om undersökningen hade genomförts på plats istället. Det förekom bortfall, både 

internt och externt, men det anses inte vara så stort att det påverkat resultatet. De öppna frågorna fick större 

bortfall än de slutna frågorna men det var väntat eftersom det är få som orkar skriva fullständiga svar på öppna 

frågor (Johansson & Svedner, 2010). Tydligare frågor hade kunnat minska det interna bortfallet. Till exempel 

kanske inte eleverna förstod vad som menades med terminologin som användes. Enkäten blev även något lång 

och om frågorna numrerats och eleverna fått veta hur många frågor det var innan så hade de haft en bättre 

översikt och kanske känt sig mer motiverade att besvara enkäten. I vissa frågor används ordet tillämpar och i 

andra används ordet använder. Det hade varit bättre om frågorna var mer konsekvent utformade. Om eleverna 

fick länken till enkäten utskickad på mejl för att besvara enkäten på egen tid eller om de fick möjlighet att 

besvara enkäten på lektionstid framgår inte. Om de fick besvara enkäten på egen tid kan det ha bidragit till 

ökat bortfall. 

Om samtliga uppfattningar har hittats är resultatet generaliserbart. Därför är det viktigt att få med så många 

uppfattningar som möjligt och det är bra om många interjuver och enkäter besvaras. För att uppnå så god 

generaliserbarhet som möjligt kan mättnadskriteriet (Esaiasson et al., 2012, s. 314) användas. Det innebär att 

när intervjuer eller enkäter inte bidrar med ny information har en mättnad uppnåtts, det vill säga att det inte 

finns några fler uppfattningar. Eftersom det var svårt att få tag på gymnasielärare som undervisar i matematik 

och tillämpar flipped classroom var det få lärare som deltog i undersökningen. Detta har bidragit till att 

mättnadskriteriet inte kan sägas ha uppnåtts. Dock kan djupare analyser hinnas med då det endast genomförts 

tre intervjuer med tillhörande enkätundersökningar. Lärarna som deltagit i undersökningen använder sig av 

flipped classroom och är därmed positivt inställda till det, annars hade de inte använt det. Detta medför att 

lärarna kommer ge en mer positiv än negativ bild av flipped classroom. Det hade varit intressant att även 

intervjua någon lärare som använt flipped classroom men som inte tyckte det var bra. På vissa frågor tycks 
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mättnadskriteriet ha uppnåtts men eftersom enbart positivt inställda lärare tillfrågats har mättnadskriteriet 

förmodligen inte uppnåtts och därmed kan inte resultatet sägas vara generaliserbart. Resultatet kan däremot 

visa vissa tendenser. En enkätundersökning bör bestå av minst 200 enkäter för att kunna generaliseras 

(Johansson & Svedner, 2010) och i undersökningen tillfrågades 94 elever, varav 62 besvarade enkäten. 

Resultatet i undersökningen påverkas av de intervjuades tolkningar av frågorna som ställdes, men även 

tolkningar av deras svar vid sammanställning av resultatet. Detta har dock försökts undvikas genom att ställa 

följfrågor vid intervjun för att förtydliga vad som menades. 

Reliabiliteten, dvs. tillförligligheten, i de metoder som använts anses god. Intervjuerna har genomförts på så 

lika sätt som möjligt. Det som skiljer är att en lärare intervjuades via videosamtal medan de andra intervjuades 

på plats i skolan. Enkäterna har genomförts på samma sätt, genom att lärarna skickade ut en länk till eleverna. 

Resultatet anses besvara frågeställningarna trots internt bortfall i enkäten, detta eftersom majoriteten av 

eleverna ändå besvarat frågorna.  

Resultatets validitet anses god. Eleverna hade fasta svarsalternativ så de kunde inte svara helt fritt som de ville 

utan fick välja det alternativet som passade bäst. Däremot fanns oftast alternativen Other och Ingen 

uppfattning på de flesta frågorna för att eleverna inte skulle känna sig tvingade att svara något de inte ville. 

Lärarna hade öppna frågor i intervjun för att ha möjlighet att ge utförliga beskrivningar. Lärarna och eleverna 

har gett svar på det som efterfrågades men om begrepp och frågor tolkades likadant är svårt att säga. En del 

frågor hade kanske kunnat tas bort både i enkäten och i intervjun eftersom de inte bidrog till resultatet. Andra 

frågor hade kunnat formulerats om eller kompletterats med ytterligare frågor för att ge en ännu tydligare bild. 

Då hade det kunnat bli tydligare med om begrepp och frågor tolkades på samma sätt, om till exempel lärarna 

först fick förklara vad flipped classroom innebär för dem. 

 

8.2 FLIPPED CLASSROOM SOM STÖD FÖR ELEVERNAS LÄRANDE I MATEMATIK 

För att kunna använda videogenomgångar och annat nätbaserat material så behöver lärarna och eleverna ha 

tillgång till både en digital enhet, som till exempel en dator, surfplatta eller en smart mobiltelefon, och internet. 

En rapport från Skolverket (2013) visar på att 94 procent av gymnasielärarna år 2012 hade tillgång till en egen 

personlig dator eller surfplatta på sin arbetsplats. Antalet elever per dator var vid samma tidpunkt 1,3. Något 

fler än hälften av alla eleverna har fått eller fått låna en egen personlig dator av skolan och i 90 procent av 

gymnasieskolorna finns det trådlöst nätverk installerat i hela skolan. (Skolverket, 2013) Nästan alla barn och 

ungdomar har även tillgång till internet och använder det hemma (Findahl, 2013). Även om majoriteten av 

ungdomarna använder internet någon gång eller dagligen så var det ändå 2 procent som inte använder internet 

(Findahl, 2013). Hur kommer det gå för de eleverna som inte använder digitala enheter eller internet, om 

flipped classroom tillämpas i undervisningen? Ett argument kan vara att flipped classroom inte kan tillämpas 

eftersom att det utesluter ett antal elever. Det står däremot i gymnasiets läroplan att varje elev ska kunna 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande efter 

genomgången gymnasieskola (Skolverket, 2011, s. 10). Europaparlamentet har även tagit fram åtta 

nyckelkompetenser som rekommenderas  eftersom de alla kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett 

kunskapssamhälle. En av dessa nyckelkompetenser är digital kompetens.  (Europeiska kommissionen, 2007, s. 

3) Därför kan de elever som inte har tillgång till dator och internet hemma använda sig av skolans datorer och 

internet eller kanske samarbeta med en klasskamrat som har tillgång till detta. Den digitala klyftan har minskat 

och om några år finns chansen att den minskat ännu mer. Alla elever ska dock redan nu lära sig digital 

kompetens i skolan. 

Det finns ingen skola som passar alla elever, det finns ingen lärare som passar alla elever, och det finns inget 

arbetssätt som passar alla elever. Det beror på att elever är olika och lär sig på olika sätt. Flipped classroom kan 
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ge eleverna mer stöd genom att undervisningen individualiseras mer och anpassas efter elevernas behov och 

intressen. I undersökningen framgår att lärarna talar om för eleverna vilka filmer de ska se och eleverna 

uppmuntras inte till att ta del av flera filmer på samma moment. Hur eleverna väljer att ta till sig filmerna är 

upp till de själva. Hur lektionen sedan används är olika hos lärarna. Får eleverna räkna i eget tempo i 

matematikboken är det mer individualiserat än om eleverna ska arbeta med samma moment eftersom de då 

behöver hålla ungefär samma tempo. Lärarna kan ta hänsyn till elevernas olika lärstilar (Boström & Svantesson, 

2007) och därmed skapa olika filmer som behandlar samma moment men på olika sätt. På så sätt kan eleverna 

även titta på flera filmer för att få flera perspektiv. Det tar dock mycket tid och energi från lärarna som även de 

har olika sätt att undervisa. Om flera lärare däremot gör videogenomgångar om samma moment men gör det 

på olika sätt så finns det ett större utbud för eleverna att välja på och kan då välja den film som passar deras 

inlärning bäst. Det kan bidra till att öka elevernas motivation som även kan göra ämnet roligare. Tycker eleven 

att det är roligt blir eleven förmodligen mer aktiv och vill lära sig mer. Ett problem kan dock vara för de elever 

som har svårt att prioritera, eller bara att välja, vilka filmer de ska se och eventuellt vilka uppgifter de ska göras. 

De kan då behöva bli mer styrda av läraren. 

En fråga är dock hur mycket undervisningen skall individualiseras. Allt material kan presenteras på en gång och 

eleverna kan arbeta i sin egna takt och göra prov när det är dags, men det ska inte bli distansundervisning. 

Lektionstiden är ett ypperligt tillfälle att ta del av varandras kunskaper och lära sig av varandra. För att kunna 

göra det krävs det att eleverna arbetar på samma moment. Det innebär dock inte att elever som lär sig snabbt 

ska drabbas, men de kan få andra uppgifter och lära sig ännu mer på samma område. Det är upp till läraren om 

allt material ska publiceras på en gång eller lektionsvis. Om det är första gången läraren håller kursen kanske 

inte allt material är skapat än. Publiceras allt på en gång är det inget som hindrar eleverna att arbeta i snabbare 

tempo än vad som hålls i klassrummet men då är det ändå bra att samla upp eleverna, vilket alla tre lärare gör. 

Lärare A använder mentometersystem ibland, Lärare B har gruppuppgifter och Lärare C har ibland korta 

genomgångar och diskussioner med eleverna. Även de elever som arbetar långsammare måste hänga med. Av 

kartläggningen som Vetenskapsrådet gjort framgick det att diskussioner kring matematik, istället för att räkna 

själva i boken, kan förbättra elevernas resultat (Zaccheus, 2015). Det ger eleverna möjlighet att ta itu med svåra 

uppgifter genom att diskutera med andra. De får möjlighet att se andras lösningar på problemet. Om eleverna 

istället arbetar individuellt så har läraren svårare att få ihop tiden eftersom det är flera elever än grupper som 

behöver hjälp. Är eleverna dessutom på olika områden behöver läraren vara uppdaterad på flera områden.  

Med individuell studieplan skulle eleverna kunna göra prov när de kommit tillräckligt långt. Examinationen 

skulle till exempel kunna genomföras via en dator i skolan, eftersom det hemma är svårt att kontrollera vem 

som sitter vid datorn. Att göra en examination per elev tar dock mycket tid för någon som måste vakta. Det kan 

vara en anledning till varför ingen av lärarna tillämpar individuell examination på det sättet i sin undervisning, 

eller så har de kanske bara inte tänkt tanken. Individualisering kan gynna elevernas lärande men det kan även 

bidra till mer arbete för lärarna. Eleverna kan välja hur de vill ta till sig materialet, om de vill hoppa över delar 

de tycker är enkla eller om de vill titta flera gånger. Att däremot göra undervisningen så individualiserad att 

eleverna ligger helt i olika faser och därmed får svårt att ta hjälp av varandra är nog mindre bra. Om eleverna 

måste jobba med sånt de redan kan kommer de inte ta sig framåt och om eleverna ligger efter i planeringen 

kommer de inte att förstå det nya som gås igenom. Eleverna behöver lära sig nya saker som ligger inom 

räckhåll, i den proximala utvecklingszonen (Egidius, 2009; Smidt, 2010). För att lyckas med detta måste eleven 

vara aktiv och vilja lära sig. 

När flipped classroom tillämpas och eleverna förbereder sig innan lektionen, genom att till exempel titta på en 

videogenomgång, så frigörs mer lektionstid. Hur lärare använder lektionstiden kan variera, vilket framgår av 

undersökningen. Eleverna kan antingen arbeta individuellt med att till exempel räkna i boken eller så kan de 

arbeta tillsammans i olika konstellationer. De kan arbeta parvis, små grupper, stora grupper eller helklass. De 

kan räkna tillsammans, diskutera eller lösa uppgifter av olika slag som är svåra att lösa individuellt. Hur 

eleverna föredrar att arbeta kan bero på vilket moment det är och även vad de har för lärstil. Även om de har 

ett sätt som de föredrar att arbeta på så är det bra om de varierar just för att lära sig att lära på flera sätt. 
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Dewey ansåg att eleverna ska vara aktiva och samarbeta för att lösa problem eftersom om de får idéer 

berättade för sig lär de sig utantill utan att förstå (Phillips & Soltis, 2010). Enligt Vygotskij utvecklas 

problemlösning och minne genom aktivitetsformer som görs till inre erfarenheter. Problem som eleven först 

inte kan lösa själv utan hjälp av andra kan eleven senare lösa själv. (Jerlang, 2008) Både Dewey och Vygotskij 

anser därmed att lärande sker i bestämda sociala sammanhang. Det kan dock vara bra att arbeta individuellt 

också för att eleven själv ska se vad de kan utan andra och för att öva upp färdighet. Att arbeta individuellt har 

eleverna stor möjlighet att göra utanför lektionstid, till exempel hemma, vilket Lärare B håller med om. Under 

lektionstid är det bra att använda arbetssätt som är svåra att utföra på egen hand hemma. När mer tid frigörs 

på lektionstid finns det möjlighet att variera undervisningen i större utsträckning. Vid gruppdiskussioner kan till 

exempel mer öppna frågor ställas. Oavsett hur lektionen ser ut, om eleverna arbetar enskilt eller i grupp, så har 

läraren större möjlighet att se varje elev och hjälpa eleverna vid behov. Flipped classroom kan vara en stor 

omställning för eleverna och ställer högre krav, men detsamma gäller läraren. Läraren ska hinna förbereda 

genomgångarna och dessutom planera lektionerna. Nu finns det mycket tid att kunna använda till andra saker 

än genomgångar. 

Flipped classroom bidrar även med en rättviseaspekt, som nämns av lärarna i undersökningen. De elever som 

inte har möjlighet att få hjälp utanför skolan, till exempel i form av att föräldrarna köper läxhjälp eller att 

eleverna får hjälp av föräldrar eller syskon, har nu större möjlighet att hinna få hjälp på lektionen. Elevernas 

förutsättningar blir därmed mer lika.  När eleverna ska förbereda sig hemma kan de själva välja hur mycket tid 

de vill lägga ner. De elever som tycker genomgången är enkel kan gå fortare fram medan de som tycker det är 

svårt kan pausa och titta flera gånger. Eleverna har också möjlighet att kontakta klasskamrater eller andra 

personer i forum på internet om de inte vill vänta och fråga läraren någon dag senare. Undersökningen visar att 

ett komplement som en del elever använder till matematikundervisningen är pluggakuten som är en hemsida 

med forum för olika ämnen där eleverna kan få hjälp med läxor. Att lärande sker i nätverk är vad 

konnektivismen går ut på (Löfving, 2012). Eleverna kan ställa frågor och knyta samman fakta och förståelse 

med hjälp från andra. Har eleven problem med att lösa en uppgift kan klasskamrater hänvisa till 

videogenomgången som tar upp det eleven efterfrågar. Finns det flera videogenomgångar, kanske från olika 

lärare, tillgängliga kan även andra personer hänvisa till videogenomgångar de tror passar för att eleven ska 

förstå. Då kan eleven hitta en videogenomgång som passar deras inlärningsstil och dessutom slipper de 

utmaningen med att försöka förstå förklaringar i forum, som kan bli något krångliga. 

Blooms taxonomi (Wilson, 2013) med sex olika kunskapsformer kan jämföras med de fyra kunskapsformerna 

som nämns i bland annat läroplanen, som benämns 4F (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012). De tre 

översta nivåerna i Blooms taxonomi kan sägas motsvara kunskapsnivån förtrogenhet bland de fyra 

kunskapsformerna. Då kan kunskapsformerna i Blooms taxonomi sägas motsvara de fyra kunskaperna, som är 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Att bara titta på videogenomgångarna ger eleverna fakta, och i 

viss mån förståelse. För att få en bättre förståelse kan eleven ta hjälp av andra via forum, ta hjälp av 

klasskamrater i eller utanför skolan och ta hjälp av läraren. För att utveckla färdighet och förtrogenhet behöver 

eleven sedan arbeta med materialet både själv och med andra. Det går inte att säga att det ena eller det andra 

sättet är det bästa. Det finns många faktorer som spelar in. Om undervisningen däremot varieras så uppfylls 

flera elevers behov och intressen åtminstone en gång. 

En utmaning med flipped classroom är att elevernas uppfattningar kan skilja sig mycket åt, vilket även 

undersökningen visar. En del elever uppskattar flipped classroom mycket då de får ta eget ansvar och anser att 

de lär sig mer. Andra elever uppskattar det inte eftersom de får ta eget ansvar och anser att de lär sig mindre. 

Det kan bero på elevernas lärstilar och att de har olika studievanor. Det kan vara bra om läraren till en början 

styr ganska mycket för att sedan överlåta mer ansvar åt eleverna allt eftersom. En tanke med flipped classroom 

är att eleverna ska lära sig mer och få en bättre förståelse. Det syns däremot inte alltid på proven eftersom 

proven ofta speglar uppgifterna i boken. Eleverna arbetar därför hellre i böckerna så de kan lösa liknande 

uppgifter som sedan kommer på provet. Problemet är då att de i större utsträckning lär sig att reproducera 



56 
 

uppgifter. Det uppstår med andra ord en konflikt. Ska eleverna i första hand sikta på att lära sig matematik och 

få en bättre förståelse eller ska de sikta på att få bra betyg?  

Flipped classroom förbereder mer inför högskolestudier och arbetsliv där individen får ta eget ansvar. I ett 

snabbt föränderligt samhälle är det ingen som vet vad framtiden kommer att erbjuda och vad eleverna ska 

förberedas inför. Därför är det viktigt att eleverna lär sig att lära sig själva, så att de kan anpassa sig i en 

föränderlig värld. De ska inte enbart lära sig fakta utan snarare hur de kan hitta och ta till sig kunskap när de 

behöver den (Siemens, 2004). Människor lär på så många olika sätt och det handlar inte bara om teknik eller 

metoder, dessa ändrar bara villkoren för lärandet. 

Idag ställs inte frågan om teknik och digitala medier ska föras in i skolan, utan snarare hur. Detta har resulterat i 

nya läroplaner och nya kompetenser som eleverna ska uppnå. Flipped classroom handlar egentligen om att 

eleverna på något sätt ska förbereda sig innan lektionen för att kunna använda lektionstiden till annat än 

genomgångar (Barker, 2013; Bergmann & Sams, 2012). Med dagens teknik har videogenomgångar blivit vanligt 

att använda i samband med flipped classroom. Det framgår av undersökningen då alla tre lärare valt att 

använda videogenomgångar. Hur eleverna väljer att titta på videogenomgångarna kan ha med deras lärstil att 

göra. Människor har olika lärstilar och lär på olika sätt och med olika sinnen (Boström & Svantesson, 2007). 

Eleverna kan välja om de till exempel vill sitta och titta på filmen, om de mest vill lyssna eller om de vill plocka 

med något samtidigt. Att videogenomgångar blivit så överlägset beror nog på att flera sinnen involveras, vilket 

gynnar lärandet, samt att idag är det så lätt att titta på en film vart som helst och när som helst. Eleverna kan 

välja när och hur de vill se en videogenomgång.  

Nu när tekniken kommit in mer i skolan utmanas lärarna i hur de ska använda den. Förmodligen har en del 

lärare lagt till tekniken utan att ändra uppgifterna, medan andra lärare integrerat tekniken för att påverka 

lärandet positivt. Tekniken är inte ett självändamål i sig utan den måste användas på rätt sätt. Det gäller att se 

på lärande i en digitaliserad värld, inte hur tekniken kan passa in i undervisningen. Det räcker inte med att 

tekniken finns och att lärarna kan hantera den, utan lärarna måste även motiveras att tänka och arbeta på nya 

sätt. Modellerna SAMR (Christoffersen, 2011) och TPACK (Mishra & Koehler, 2006) har båda tillkommit i 

samband med införandet av teknik i skolan. SAMR beskriver olika nivåer som beskriver hur tekniken påverkar 

undervisningen. På de två nedre nivåerna är det ingen större skillnad utan teknik har införts utan någon större 

förändring i uppgifterna. De två övre nivåerna handlar om att utveckla uppgifterna på sätt som tidigare inte var 

möjligt. Modellen beskriver hur tekniken kan medföra positiva förändringar men nämner inte att tekniken även 

kan försvåra för lärare och elever. Till exempel kan tekniken förenkla uppgifter så att de blir mindre omfattande 

för eleverna att utföra. Det kan bidra till sjunkande resultat vid införandet av teknik. Det måste lärarna tänka på 

så att de kan arbeta om uppgiften. TPACK handlar om lärarnas kompetenser. Det räcker inte för lärarna att 

besitta en ämneskompetens och en pedagogisk kompetens. I och med att teknik införts behöver de numera 

även ha en teknisk kompetens. Alla tre kompetenserna behöver integreras för att bedriva  en bra undervisning 

som inkluderar teknik. En del lärare kanske undviker arbetssätt som inkluderar teknik eftersom att de inte 

känner att de kan använda den. Lärarna behöver då utmana sig själva och öva på att använda teknik. Ställs det 

ett krav på att eleverna ska utveckla en digital kompetens borde det även finnas krav på att lärarna har en 

liknande kompetens för annars har de svårt att hjälpa eleverna att utveckla den digitala kompetensen. 

Multimodal kommunikation (Selander & Kress, 2010) handlar om hur kommunikation sker på olika sätt med 

olika medier samtidigt. Till exempel kan videogenomgångar innehålla text, bild och ljud. Om filmerna finns att 

tillgå på YouTube så finns det även ett kommentarsfält under där personer kan kommentera och även läsa 

andras kommentarer. Hur lärarna väljer att designa sina filmer kan ha betydelse för elevernas lärande. Som 

framgår av undersökningen kan lärare välja att använda material som andra skapat istället för att göra eget. 

Men även då är det viktigt att tänka på hur innehållet presenteras. Som nämnt tidigare är det inte rimligt att en 

lärare ska göra samma film på flera olika sätt för att passa flera olika elever och lärstilar. Däremot kan flera 

lärare göra samma film eftersom att de förmodligen kommer göra olika. På så sätt får eleverna även möjlighet 

att använda sin digitala kompetens för att hitta det material som passar eleven bäst. Detta borde vara möjligt i 
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och med att den digitala klyftan har minskat och eleverna har tillgång till både dator och internet hemma eller i 

skolan. Det är dock upp till lärarna att uppmana eleverna till att använda sin digitala kompetens mer, förslagsvis 

genom att fler tillämpar flipped classroom och delar med sig av sitt material. 

 

8.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Om undervisningen individualiseras kan elevernas behov och intressen tillgodoses i större utsträckning. Detta 

kan dock bidra till att läraren får mer arbete. Ska eleverna arbeta enligt samma planering och göra prov 

samtidigt eller ska de ha individuella studieplaner och göra prov då det passar eleverna? Vad fungerar bäst och 

vad finns det för fördelar och nackdelar? Det vore intressent att få både lärarnas och elevernas perspektiv. 

Finns det något optimalt mellanläge? 

Digitala verktyg kan underlätta samarbetet mellan olika kurser så eleverna kan arbeta ämnesövergripande, 

vilket kan medföra färre examinationer för eleverna. De behöver då inte prioritera mellan lika många ämnen. 

Ämnena kan kopplas samman till större uppgifter för att ge en tydligare bild hur de hör samman. Hur påverkar 

detta elevernas förståelse? Blir det lättare för eleverna att förstå när problemen kopplas samman och sätts i 

verkliga sammanhang? 

Detta examensarbete har gett en bild från lärare som tillämpar flipped classrom. Det vore intressant att 

fortsätta på detta examensarbete men med fler lärare och att då även få med de lärare som är negativa till 

flipped classroom och aktivt har valt bort det. Varför fungerar flipped classroom för vissa lärare men inte för 

andra? Har det med deras perspektiv på lärande att göra? Hur fungerar flipped classroom utifrån såväl lärarnas 

som elevernas lärandeperspektiv? 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 - INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Informerat samtycke till lärare som intervjuas 

Hej, 

Mitt namn är Madeleine Karlsson och jag utbildar mig till Civilingenjör och Lärare, med inriktning mot 

matematik och data. I mitt examensarbete vill jag ta reda på hur lärare använder sig av flipped classroom i 

matematikundervisningen samt hur eleverna upplever detta för att utefter det göra ett förslag på hur man kan 

systematisera material. Flipped classrom innebär att eleven tar del av material, som till exempel filmade 

genomgångar, utanför lektionstid för att ha mer tid till arbete på lektionen. Hur lärare arbetar med flipped 

classroom varierar. En del lärare lånar material medan andra gör eget. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka hur och varför lärare använder flipped classroom, vad det är för material de använder och hur 

materialet görs tillgängligt för eleverna samt att få en uppfattning om hur eleverna upplever arbetssättet. Allt 

detta för att få en förståelse för att därefter kunna ge ett förslag på hur material kan systematiseras.  

För att få material till undersökningen kommer en ljudinspelning av intervjuerna med lärarna att genomföras. 

Detta för att enklare och mer korrekt analysera resultatet som kommer användas i examensarbetet. 

Intervjupersonerna kommer hållas anonyma. Med andra ord kommer inte lärarnas namn eller skola att nämnas 

i examensarbetet. Ljudinspelningen kommer att förvaras oåtkomlig för obehöriga och förstöras när 

examensarbetet slutförts.  

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. 

Har du några frågor eller vill komma i kontakt med mig kan du mejla mig på: madk@kth.se. 

 

Jag samtycker till att ljudinspelning används under intervjun som det ovan beskrivits 

 Ja  

 Nej  

 

.................................. ........................................................... ............................................. 

(Datum, ort)  (Underskrift)   (Namnförtydligande) 

 

  



62 
 

BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

 

Intervjufrågor till gymnasielärare inom matematik som arbetar med flipped classroom 

Flipped classroom 

 Vilka möjligheter anser du flipped classroom innebär för dig som lärare? 

 Vilka svårheter anser du flipped classroom innebär för dig som lärare? 

 Vilka möjligheter anser du flipped classroom innebär för eleverna och deras lärande? 

 Vilka svårheter anser du flipped classroom innebär för eleverna och deras lärande? 

 I vilka kurser tillämpar du flipped classroom? 

o Skiljer det sig mellan ämnena hur du tillämpar flipped classroom? 

o Vilka ämnen undervisar du mer i? 

 Hur använder du dig av flipped classroom? 

o Gör du eget material eller lånar du? 

 Varför? 

 Använder du manus? 

o Hur ser en vanlig lektion ut? 

 Har du en gemensam genomgång med eleverna? 

 Varför använder du flipped classroom? 

 Hur länge har du använt dig av arbetssättet? 

 I vilken utsträckning använder du arbetssättet? (Varje lektion, mer än hälften, hälften, mindre än 

hälften, enstaka lektion). 

 Vad använder du för material när du flippar? 

o Filmer - hur långa? 

 Hur mycket tid lägger du ner på förberedelser inför traditionella lektioner en genomsnittligvecka? 

 Hur mycket tid lägger du ner på förberedelser inför flippade lektioner en genomsnittligvecka? 

 Samarbetar du med någon? 

 Vad är skillnaden mellan din traditionella undervisning och din undervisning då du tillämpar flipped 

classroom?  

 Vad ser du för fördelar med flipped classroom i jämförelse med traditionell undervisning? 

 Vad ser du för nackdelar med flipped classroom i jämförelse med traditionell undervisning? 

 

Material 

 Hur gör du materialet tillgängligt för eleverna? Hemsida/Lärplattform? 

o Varför valde du det? 

o Vad krävs för att du ska använda lärplattformen? / Vad tycker du är bra med att använda 

lärplattformen? 

 Har andra tillgång till materialet? / Om du gjorde ditt eget material, skulle du då vilja att andra fick 

tillgång till det? 

o Skulle du vilja att andra fick tillgång till materialet? 

o Vilka fördelar ser du med att alla skulle få tillgång till materialet?  

o Vilka nackdelar ser du med att alla skulle få tillgång till materialet?  

o Är du rädd för att (om du gjorde eget material) materialet sparas och för att andra lärare och 

föräldrar kan se? 
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 Hur påverkas ditt material av att fler kan ta del av det? 

 Vad är det för material eleverna får tillgång till? Genomgångar/Uppgifter? 

 Återanvänder du material? 

o Behöver det omarbetas? 

 

Lärplattform 

 Vad har skolan för lärplattform? 

 Tycker du att det är bra att skolan har en lärplattform? 

o Vad använder du den till? 

 Går det att göra någon annanstans? 

 Saknar du funktioner i lärplattformen som du vill använda i samband med flipped classroom? 

 Vad tycker du om att använda digitala verktyg? 

 

Elever 

 Hur fungerar det med flipped classroom för eleverna? 

o På vilket sätt märker du att eleverna förberett sig genom att ta del av materialet. 

o Om eleverna inte använt materialet, hur märker du det? 

o Är det nödvändigt att använda materialet. 

o Hur uppfattar du att eleverna använder ditt material? Ge exempel. 

 Hur motiverar du eleverna till att ta del av materialet? 

 Hur uppfattar du att eleverna tänker om arbetssättet? tas arbetssättet emot av eleverna? 

 På vilket sätt medverkar eleverna i förslag på arbetssätt under lektionstid? Ge exempel. 

 

Case - Matematik 1 (a, b och c) 

Under delen om taluppfattning, aritmetik och algebra i kursens centrala innehåll finns punkten  

 Hantera algebraiska uttryck. 

Om du skulle undervisa den delen, hur ser det  ut från planering till genomförande? Berätta om både 

läraraktiviteter och elevaktiviteter. Vad, Hur och Varför? Hur delas materialet upp och i vilken form föredrar du 

att presentera det? Varför?  
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BILAGA 3 - INFORMATION TILL ELEVERNA 

 

Om undersökningen 

Hej, 

Mitt namn är Madeleine Karlsson och jag utbildar mig till Civilingenjör och Lärare, med inriktning mot 

matematik och data. I mitt examensarbete vill jag ta reda på hur lärare använder sig av flipped classroom i 

matematikundervisningen samt hur eleverna upplever detta för att utefter det göra ett förslag på hur man kan 

systematisera material. Flipped classrom innebär att eleven tar del av material, som till exempel filmade 

genomgångar, utanför lektionstid för att ha mer tid till arbete på lektionen. Hur lärare arbetar med flipped 

classroom varierar. En del lärare lånar material medan andra gör eget. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka hur och varför lärare använder flipped classroom, vad det är för material de använder och hur 

materialet görs tillgängligt för eleverna samt få en uppfattning om hur eleverna upplever arbetssättet. Allt 

detta för att få en förståelse för att därefter kunna ge ett förslag på hur material kan systematiseras.  

För att få material till undersökningen kommer en enkät att delas ut till eleverna. Enkätsvaren kommer att 

behandlas anonymt vilket innebär att eleverna inte kommer att kunna kopplas ihop med en enkät samt att 

deras namn eller skola inte kommer att nämnas i examensarbetet. Enkäterna kommer att förvaras oåtkomliga 

för obehöriga och förstöras när examensarbetet slutförts. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. 

Har du några frågor eller vill komma i kontakt med mig kan du mejla mig på: madk@kth.se 
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BILAGA 4 - ENKÄTFRÅGORNA 

 

Enkät 

Jag är 

 Man/Kille 

 Kvinna/Tjej 

 Other: _______________ 

 

Jag är född år 

 1995 

 1996 

 1997 

 Other: _______________ 

 

Jag går i årskurs 

 1 

 2 

 3 

 

Jag läser matematikkursen 

Ange siffra och eventuell bokstav, t ex 2c. 

_______________ 

 

I min skola används en lärplattform som heter 

En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan 

kommunicera med varandra och utbyta dokument. Räkna inte med eventuella hemsidor, bloggar eller 

liknande. 

 Fronter 

 Itslearning 

 Schoolsoft 

 Vi använder ingen lärplattform 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

' 
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I matematikundervisningen tillämpas flipped classroom 

 Varje lektion 

 Mer än hälften av lektionerna 

 Hälften av lektionerna 

 Mindre än hälften av lektionerna 

 Enstaka lektioner 

 Aldrig 

 Ingen uppfattning 

 

I matematikundervisningen när flipped classroom tillämpas använder jag 

Tiden är angiven i timmar per vecka. 

 Mer än 7 6-7 4-5 2-3 0-1 Aldrig Ingen uppfattning 

Lärplattformen        

Lärarens hemsida / blogg        

Matteboken.se        

Khan Academy        

YouTube        

 

Använder du något annat komplement till matematikundervisningen som inte togs upp i frågan innan? 

Ange gärna vilket / vilka och i hur mycket de används. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

I matematikundervisningen när flipped classroom tillämpas använder jag främst följande verktyg till att 

 Lärplattformen Lärarens 
hemsida 

Matteboken.se Khan 
Academy 

YouTube Annat 

Se genomgången       

Hämta länken till 
genomgången 

      

Se planeringen       

Kommunicera med 
läraren 

      

Lämna in inlämningar       

Hämta material relaterat 
till undervisningen, som t 
ex uppgifter eller 
lektionsanteckningar 
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Jag upplever att jag lär mig matematik bäst med 

Traditionell undervisning innebär att läraren har genomgångar på lektionstid och hjälper sedan eleverna 

individuellt. Flipped classroom innebär att eleverna går igenom genomgångar hemma. 

 Traditionell undervisning 

 Flipped classroom 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

Jag föredrar 

 Traditionell undervisning 

 Flipped classroom 

 Ingen uppfattning 

 

Tid jag lägger ner på studier hemma med flipped classroom 

I jämförelse med traditionell undervisning 

 Ökar med flipped classroom 

 Minskar med flipped classroom 

 Ingen uppfattning 

 

Tid jag lägger ner på studier på lektionstid med flipped classroom 

I jämförelse med traditionell undervisning 

 Ökar med flipped classroom 

 Minskar med flipped classroom 

 Ingen uppfattning 

 

Jag förbereder mig oftast före en lektion, där flipped classroom används, genom att 

 Hämta material som läraren lagt upp på nätet 

 Läsa i matteboken 

 Räkna i matteboken 

 Jag förbereder mig inte 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 
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Jag förbereder mig oftast 

 Själv 

 Med kompis / klasskamrat 

 Med förälder 

 Jag förbereder mig inte 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

Jag tittar oftast på videogenomgångar via 

 Dator 

 Surfplatta 

 Mobil 

 Jag tittar inte på genomgångar 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

På lektionstid föredrar jag att arbeta  

 Själv 

 I grupp 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

När jag tittar på en videogenomgång kan jag koncentrera mig 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

Anledningen till att jag oftast inte kan koncentrera mig när jag tittar på en videogenomgång är att  

 Den är för lång 

 Den är tråkig 

 Innehållet är svårt 

 Innehållet känns inte relevant 

 Jag kan koncentrera mig när jag tittar på en videogenomgång 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 
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Vilken form av material tycker du fungerar bäst när du ska förbereda dig inför en lektion då flipped 

classroom används? 

Välj max 3 svarsalternativ. 

 Videogenomgångar 

 Läsa i matteboken 

 Räkna i matteboken 

 Uppgifter från läraren 

 Övningsprov 

 Lektionsanteckningar inför kommande lektion 

 Lektionsanteckningar från tidigare lektioner 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

Vilken form av material tycker du fungerar bäst på en lektion då flipped classroom används? 

Välj max 3 svarsalternativ. 

 Videogenomgångar 

 Läsa i matteboken 

 Räkna i matteboken 

 Uppgifter från läraren 

 Övningsprov 

 Grupparbeten / Diskussioner 

 Korta genomgångar 

 Ingen uppfattning 

 Other: _______________ 

 

Fördelar jag upplever med flipped classroom 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nackdelar jag upplever med flipped classroom 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Har du ytterligare synpunkter så skriv dem gärna här. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


