
 

FLIPPAD 
KOMPETENSUTVECKLING 

Flipped Classroom, en framtid för arbetsplatslärande 

 

  

Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom 

området Teknik och lärande 
Stockholm 2016 

Mikael Ståhl & Henrik Wiberg 

Examinator: Lars Geschwind, institutionen för lärande, KTH  

Huvudhandledare: Joakim Lilliesköld, institutionen för elkraftteknik, KTH 

Biträdande handledare: Lena Geijer, institutionen för pedagogik och didaktik 

Extern handledare: Markus Hagstrand, Projektledningskonsult och 

utvecklingsansvarig , WSP management 



 

1 

Abstract 

Eric Mazur, professor at Harvard University, began in 1990 using what would later become flipped 

classroom. He wanted to try a new method in teaching. He let the students read from the textbook in 

advance of a lecture so that when they came to class they were all prepared. The students would 

then work with practical exercises in the classroom where they got to apply the beforehand studied 

material.  

This report seeks to investigate how companies work with increasing the internal competence 

through education. The main purpose of the report is to evaluate the potential of flipped classroom 

as a method for competence development in company environments. The theoretical framework 

upon which this thesis is build consist mainly of Jack Mezirow and his work about adult learning 

and how to successfully educate adults, and Knud Illeris’s work on how knowledge is acquired by 

the individual.  

Competence as a concept can be traced back to Aristoteles fronesis, which translates approximately 

to practical knowledge. Today there is no universal definition of competence and different 

institutions ascribe different meaning to the word. 

The data was collected by using participating observations on courses given by the evaluated 

company along with questionnaires that were handed out at the observed courses. This along with 

interviews and interaction pattern observations at the given courses constituted the result of this 

thesis. The result of this indicates that the course participants experience a need for more 

discussions and exercises. The participants experience that time could be used more efficiently to 

cover the intended material. The result also indicates that there is a desire for more exchange of 

experience among the participants and the course subject needs to be better anchored and related 

to each participant’s work and life situation.  

This study shows that flipped classroom is a method which could be used to make course 

participant more activated and through that facilitate a better and more effective learning. This 

would benefit the economy of the company more. It has surfaced during this study that a future area 

in which there is a need for research is in how company work with validating the acquired 

knowledge during a course. 

 

Keyword 

Flipped classroom, interaction, learning, education, competence, competence development, workplace 

learning.  
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Sammanfattning 

1990 började Eric Mazur, professor vid Harvard University, att använda sig av vad som idag blivit 

känt som flipped classroom. Han ville testa ett nytt sätt att undervisa. Det han provade var att få 

studenterna att läsa kursboken innan de kom till klassrummet. Väl i klassrummet fick studenterna 

utnyttja den inlästa kunskapen för att befästa kunskaperna.  

I denna rapport undersöks hur företag jobbar med att öka den interna kompetensen genom 

utbildning. Syftet är att undersöka huruvida flipped classroom är en utbildningsmetod som kan höja 

nivån på den kompetensutveckling som företag bedriver. De teorier som arbetet grundar sig på är 

främst Jack Mezirows arbete om hur vuxna lär sig och vad som krävs av en kursledare för att 

lärandet ska bli lyckat, samt Knud Illeris arbete om hur kunskap förvärvas av individen.  

Kompetens är ett begrepp som grundar sig i Aristoteles fronesis, som ungefär betyder praktisk 

klokhet. Idag finns ingen exakt definition av begrepp utan olika instanser tillskriver begreppet olika 

innebörd. 

Insamlingen av data har skett genom att göra deltagande observationer av utbildningar som gavs av 

det undersökta företaget; genom att studera interaktionsmönster på de observerade 

utbildningarna; genom enkätstudier i samband med de observerade utbildningarna; genom 

fokusgruppssamtal; genom intervjuer samt studie av tidigare kursutvärderingar. Resultatet av detta 

visar på att kursdeltagarna upplever att det behöver ges mer utrymme för diskussioner och 

övningar. Deltagarna upplever att tiden behöver användas bättre för att täcka in det som är menat 

att gås igenom. Kursdeltagarna anser också att det behövs mer erfarenhetsutbyten samt att 

utbildningens ämne på ett tydligare sätt behöver förankras och relateras till deltagarnas arbete och 

verklighetssituation.  

Denna studie visar att flipped classroom är en metod som skulle kunna användas för att få 

kursdeltagarna mer aktiva och därigenom facilitera ett bättre och effektivare lärande. Detta skulle 

kunna gynna företaget ekonomiskt. Under studien har det framkommit att ett framtida 

forskningsområde är hur företag validerar kunskap hos anställda som genomgått en utbildning. 

 

Nyckelord 

Flipped classroom, interaktion, lärande, utbildning, kompetens, kompetensutveckling, 

arbetsplatslärande.  
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Förord 

Våra fem år av högskolestudier börjar nu lida mot sitt slut. Det har varit en tid fylld av glädje, slit och 

sena nätter, vad framtiden har att erbjuda är ännu oklart. Det vi vet är att tiden vid KTH har gett oss 

en fantastisk grund att stå på och en språngbräda ut i arbetslivet. Var vi i framtiden kommer hamna 

är inte etsat i sten. Det är möjligt att vi kommer arbeta som lärare, konsulter i näringslivet eller 

egenföretagare, vi vet inte. Det vi vet är att framtiden ser ljus ut. 

Vi har lärt oss otroligt mycket och har lärt känna massvis med underbara människor, inte minst 

varandra, som vi förhoppningsvis kommer stå nära under livet.  

Examensarbetet har verkligen varit en fantastisk resa som har varit utmanande, givande, lärorik, 

spännande och fascinerande. Med det sagt så hade detta arbete inte varit möjligt utan våra 

handledare som alla varit öppna, stöttande och pådrivande. Så det vi vill säga är tack till: 

Joakim Lilliesköld för dina tankar och ditt stöd kring hur vi ska hantera näringslivet. 

Lena Geijer för ditt sprudlande engagemang och tänkvärda teoriansatser. 

Markus Hagstrand för en fantastisk möjlighet att få genomföra detta arbete med dig som 

handledare.  

För att citera Lillasyster - Det är över nu och all våran tid är slut.  

 

 

 

Henrik Wiberg       Mikael Ståhl                                                                                             
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1. Inledning  

I det här kapitlet presenteras en introduktion till forskningsområdet och relevant information för att 

ge läsaren en kontext till examensarbetet. Avsnittet övergår sedan till att presentera studiens 

forskningsfrågor, de två företagen där studien genomförts och en bakgrund till flipped classroom.  

Kompetens är inget nytt begrepp, Aristoteles hade redan på “de gamla grekernas” tid identifierat tre 

kunskapsformer, Episteme, Techne och Fronesis. Episteme var det vetenskapliga vetandet, där 

kunskapen kan klassificeras som sann. Människan kan “veta att” något är på ett visst sätt. Techne 

står för den praktiska kunskapen, att kunna skapa, tillverka och producera. Människan kan “veta 

hur” någonting kan utföras. Fronesis är den praktiska klokheten, där kunskapen står för hur 

människan ska handla i vissa situationer. Wahlström (2015) menar att hit räknas etikpolitiken och 

att människans handlingar utgår ifrån upplevda erfarenheter.  

Fronesis kan ses som kompetens, hur vårt agerande i situationer grundar sig i vår tidigare kunskap 

och våra erfarenheter, men det är inte heller en entydig definition. Begreppet kompetens är idag 

något som fått mer och mer spridning. Det används dels som något som eftertraktas på 

arbetsplatsen men även som något som företaget i sig självt innehar. Det har blivit något av ett 

modeord och du kan idag läsa om begreppet på de flesta större företags hemsidor. Vad som däremot 

saknas är en klar beskrivning av vad begreppet kompetens ska betyda. Ett exempel går det att läsa 

på Svenska ESF-rådet, som förvaltar Europeiska socialfonden, att:  

“I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling[…]” (www.esf.se).  

Vad som däremot inte går att läsa är vad ESF-rådet anser eller har tänkt att kompetens skall ha för 

betydelse. Bland artiklarna de har att tillgå på deras hemsida går det bara att anta att ESF-rådet 

menar alla typer av formell eller informell utbildning som sker på en arbetsplats. 

Svenska akademins ordlista definierar begreppet som en skicklighet eller behörighet (Svenska 

akademien, 2006, s.453), medan National Encyklopedin ser det som “utbildning eller erfarenhet 

som krävs för viss tjänst eller befattning” (statens kulturråd, 1993). National Encyklopedin säger 

även att det går att göra en jämförelse med begreppet behörighet. Ellström och Kock är av åsikten 

att kompetens är:  

“competence […] refer to the capacity of an individual to successfully handle certain 

situations or complete a certain task or job” (Ellström & Kock, 2008, s. 5) 

De anser att kompetens är något som en person kan uppvisa då den hanterar en situation eller 

genomför en uppgift, vilket ligger i linje med National Encyklopedins definition. Det ska då kunna 

ses som något som uppvisas i handlingen. Det är inget som är mätbart förrän en situation uppstår 

och först då kan den värderas. Denna åsikt om att kompetens endast kan mätas i en situerad 

handling får även medhåll av den danske forskaren Knud Illeris (2010). Illeris egna åsikt om 



 

8 

kompetens kan beskrivas som en persons förmåga att använda tidigare kunskaper, erfarenheter och 

känslor för att snabbt och flexibelt kunna anpassa sig till nya situationer och kontexter. 

Kompetensutveckling är ett relativt nytt fenomen. Forskning har bedrivits på området i olika 

utsträckning sedan 1970- talet (Kock, 2010a) och motivationen bakom utbildningen är inte entydig. 

Ellström och Kock (2008) menar att en av anledningarna till kompetensutveckling är att stärka den 

interna arbetsmarknaden och på så sätt göra en ekonomisk vinning genom att ta tillvara på 

existerande kompetens istället för att nyanställa. Svenska företag satsar tillsammans mycket pengar 

på kompetensutveckling, 70 miljarder kronor per år uppskattar Statiska centralbyrån enligt Kock 

(2008, s. 11). Ellström menar även på att det ger en psykologisk vinning för de anställda: 

“[...] arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling är av 

grundläggande betydelse för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling 

[...]” (Ellström, 2010, s22).  

Ett didaktiskt koncept som är på framfart i universitetsvärlden är flipped classroom. I en intervju 

(MacIsaac, 2013) med Eric Mazur säger att flipped classroom, som det benämns idag, har sitt 

ursprung i USA. Mazur var med och introducerade flipped classroom i sin ursprungliga form 1990, 

och det går idag ut på att läraren låter eleverna läsa in stoffet hemma för att sedan låta eleverna 

diskutera och fördjupa sina kunskaper i klassrummet under lärarens uppsikt. Begreppet flipped 

syftar således till att “flippa” lärandet så att föreläsningen och faktagenomgång förflyttas utanför 

klassrummet medan läxan, eller den egna reflektionen av innehållet, får ta mer plats i skolan.  

Flipped classroom har på senare tid fått mer uppmärksamhet från näringslivet. Det finns dock idag 

ingen litteratur, vad vi kan finna, som visar på att forskning kring att implementera denna 

undervisningsmodell på företag har bedrivits. I våra sökningar kring flipped classroom i arbetsmiljö 

fann vi endast en enda artikel kring detta. Men denna artikel visade bara att personer använt 

konceptet men ingen har forskat något kring förutsättningarna eller syftet med metoden på 

arbetsplatsen (Nederveld & Berge, 2015). 

Avsaknaden av forskning behöver inte vara någon överraskning då det har tagit skolor och 

universitet lång tid att utveckla sina metoder. Konceptet flipped classroom hade sin start under 

1990-talet och har idag bara börjat märkas av vid universitet i Sverige. Den klassiska 

katederundervisningen har dominerat skolvärlden och gör det än idag. Om en sådan förändring har 

tagit sådan lång tid för skolvärlden att ta fram, är då frågan om inte näringslivet borde ta nytta av 

dessa framsteg för att få en fördel i sin kompetensutveckling.  

Företaget WSP bedriver idag internutbildning och har som mål att ta fram den “bästa” 

kompetensutvecklingen (M. Hagstrand, personlig kommunikation, 10 januari 2016). Ett led i deras 

arbete för att nå detta är att låta oss undersöka hur deras internutbildning ser ut idag, hur den 

tidigare har sett ut samt identifiera styrkor och svagheter med deras utbildningsverksamhet. I och 

med att WSP numera är sammanslagna med Faveo kommer vi även undersöka hur Faveo arbetat 

med kompetensutveckling för att på så sätt lyfta WSP:s kompetensutveckling.  
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Nobelpristagaren G. S. Becker (2009) menar att kompetensutveckling kan ses som en investering i 

mänskligt kapital och pekar på att ju mer en organisation investerar i en individs utbildning desto 

större värde har den för företaget. Det ligger då i ett företags intresse att utbilda sina anställda för 

att ge en ökad avkastning till företaget. Omvänt betyder detta att om ett företags utbildning ses som 

ineffektiv, eller att det finns rum för utveckling, finns det utrymme till bättre avkastning genom att 

utveckla utbildningen.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka behov som deltagare vid 

kompetensutveckling på företag har. Detta för att sedan diskutera huruvida det pedagogiska 

verktyget flipped classroom skulle kunna vara en möjlig lösning för att tillfredsställa dessa behov 

samt bidra till en bättre och mer effektiv kompetensutveckling.  

 

1.2. Frågeställningar 

Hur lämpar sig flipped classroom som ett pedagogiskt verktyg för kompetensutveckling inom företag?  

För att kunna svara på denna fråga har det tagits fram tre frågeställningar som ska ge ledning till 

svaret på den övergripande frågan. Dessa handlar om aspekter som flipped classroom kan tillgodose 

eller som är viktiga för utbildningen och kan förbättras. 

● Hur uppmärksammas och används kursdeltagarnas förväntningar av kursledaren? 

● Finns det ett behov av ökad interaktion på kurstillfällen som ges av företag? 

● Hur kan kursdeltagarnas bättre nyttja lärarens och sina meddeltagares kunskap? 

 

1.3. Avgränsning 

Examensarbetet kommer undersöka frågeställningen på managementavdelningen på företaget WSP 

i Sverige och därmed kommer examensarbetet vara avgränsat till den miljön som existerar på 

företaget i Stockholm.  
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1.4. Bakgrund 

1.4.1. Williams Sale Partnership (WSP) 

WSP beskriver sig själva på följande sätt på deras hemsida:  

“WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för 

hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & 

Energi. 

WSP erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering 

och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla och komplexa, korta och långa – 

gemensam är vår vilja att hitta optimala hållbara lösningar 

WSP arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv, vi är verksamma inom en rad olika 

branscher och sektorer. 

WSP har många olika sidor. Vi är multidisciplinära och specialister. Vi finns i många olika 

länder. Sannolikt är vi idag den av de multidisciplinära analys- och teknikkonsulterna som 

har den mest vidsträckta geografiska täckningen. Vi har medarbetare med olika 

utbildningar och breda erfarenheter. Vi tror att de bästa kundlösningarna kommer ur 

mångfald. Lösningar där kunskap och erfarenheter från olika människor i skilda geografier 

kompletterar varandra och knyts samman av en gemensam vision och värderingar. Det är 

vår samverkan som skapar kundnytta och som är förutsättningen för vår vision om att 

vara ”outstanding”.” (http://www.wsp-pb.com/sv, 4 april 2016) 

 

1.4.2. Faveo 

Då Faveos hemsida är under avveckling vid tidpunkten då denna studie genomfördes kommer 

nedanstående text från M. Hagstrand, vår handledare tillika utbildningsansvarig, på WSP. 

“Faveo grundades utifrån drömmen om att skapa en stor kommersiell nordisk aktör inom 

professionell projektledning, men även drömmen om att leverera projektledning i 

världsklass. 

Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder 

projektledning, verksamhetsutveckling och specialisttjänster till både små och stora 

projekt i flera olika branscher, främst inom samhällsbyggnad och energi. Vi har 345 

medarbetare fördelade på 9 regionkontor i Sverige och Norge. Företaget ägs av 

medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden. Vi är 

certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
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Faveo bildades i januari 2010 genom ett samgående mellan svenska Swepro Project 

Management AB och norska PTL AS. Tack vare samgåendet kan vi som nordisk aktör nu 

erbjuda större kapacitet och ett bredare utbud av tjänster. Visionen är "Projektledning i 

världsklass".” (M. Hagstrand, personlig kommunikation, 4 april 2016) 

 

1.4.3. Flipped Classroom  

Enligt Flipped Learning Network beskrivs Flipped Classroom som: 

“Flipped Learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from the 

group learning space to the individual learning space, and the resulting group space is 

transformed into a dynamic, interactive learning environment where the educator guides 

students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter.” Network, F. L. 

(2014) 

Istället för att läraren lägger tid på att föreläsa om grunderna och ge enklare exempel för klassen 

förflyttas detta från föreläsningen till att ske som individuella studier inför lektionen. Detta gör att 

föreläsningarna istället används till att i grupp utveckla koncept och analysförmåga under lärarens 

ledning. 

Forskning har visat på att genom att låta elever tillsammans med varandra utforska och diskutera 

hur koncept, teorier och metoder går att applicera på problem leder det till en bättre förståelse än 

den klassiska föreläsningsundervisningen. Detta utan att ha någon negativ effekt på elevernas 

förmåga att lösa praktiska eller mer kvantitativa uppgifter. Genom att få eleverna att engagera sig i 

materialet innan föreläsningen gav det mer motivation till interaktion och ett högre deltagande i 

diskussioner (Crouch & Mazur, 2001).  

Ytterligare en fördel som kan påvisas med denna pedagogiska modell var att även de eleverna med 

svaga förkunskaper kan prestera bättre genom detta arbetssätt. En studie utförd i USA visade att det 

fortfarande är de elever med goda förkunskaper som presterar bäst, men även elever, i flipped 

classroom miljö, med svagare förkunskaper kunde lyftas till att prestera på samma nivå som elever 

med starka förkunskaper i traditionell undervisning. Detta betyder att flipped classroom hjälper alla 

elever att prestera bättre (Lasry, Mazur & Watkins, 2008). 

I ett flipped classroom tar läraren en annan roll än i den traditionella undervisningen. Den 

traditionell undervisning är lärarcentrerad och mycket av aktiviteterna kretsar kring läraren. Nu får 

läraren istället ta ett steg tillbaka för att göra undervisningen studentcentrerad. Läraren ska nu 

hjälpa eleverna att reflektera över deras egna kognitiva processer. Även om läraren inte har en lika 

central roll är den avgörande för att stödja eleverna i deras utforskning av innehållet (Network, F. 

L.,2014; Little, 2015).  
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Karlsson och Janson (2015) påstår att genom att ha förberett inlärningsmaterial online behöver 

läraren inte spendera någon tid med traditionell undervisning. De har själv testat en lärandemiljö 

där de tar fram filmer och texter som studenterna får tillgängliga för att förbereda sig inför 

seminarium. Genom att ha inplanerade minitesteter till detta material får de en möjlighet att 

kontrollera att samtliga deltagare har förberett sig. Samtidigt får eleverna en möjlighet att 

identifiera vilka områden som behöver få extra utrymme att diskuteras på de fysiska träffarna.  

Karlsson och Janson (2015) påstår att anledningen till att det aktiva lärandet som ges av flipped 

classroom ger bättre läranderesultat än det passiva lärande som blir då läraren endast föreläser för 

eleverna. Det aktiva lärandet gör även att lärarens tid och expertis effektiviseras då läraren inte 

längre bara tar upp samma material som står i boken, med egna ord, utan kan fokusera mer på 

problematiska områdena som analys, applikation och utveckling.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Här presenteras de teorier som valts ut för att ge möjlighet att besvara forskningsfrågorna. För att 

besvara dessa frågor har det valts teorier kring motivation, interaktion och individens lärande och 

individens lärande i grupp. 

 

2.1. Transformativt Lärande - enligt Mezirow 

Jack Mezirow (1923-2014) presenterade de teorier om transformativt lärande som lett till 

majoriteten av den empiriska forskningen inom ämnet idag (Baumgartner, 2001, s. 17). Mezirow 

var professor emeritus vid Columbia University där han primärt forskade inom vuxenutbildning 

med en konstruktivistisk syn på lärande. 

Transformativt lärande beskriver Mezirow (1997) som den process där en frame of reference eller 

referensram (vår översättning) påverkas och förändras. En referensram är baserad på två delar, en 

djupare del, habits of mind, och dess uttryck i handlingen points of view. Habits of mind är stora 

abstrakta konstruktioner som är djupt rotade i människans tankemönster och är svåra att förändra 

eller att förändringar sker under lång tid. Points of view är de uttryckta åsikterna, det observerbara 

eller artikulerade som utgår utifrån denna habits of mind. Mezirows egna exempel på en habit of 

mind är etnocentrism, tanken om den egna kulturens överlägsenhet, som kan visas upp i points of 

view genom känslor, handlingar eller åsikter om andra grupperingar. En sådan referensram är 

uppbyggd av en kontext av personens erfarenheter, associationer, kulturella uppväxt och 

värderingar med mera, därför kan en person ha svårt att ta till sig nya idéer eller information som 

motsätter sig dessa referensramar (Mezirow, 1997, s. 5; Taylor, 2007, s. 184). 

Vid kommunikativt lärande, då personer försöker förstå varför någon säger något till dem och hur 

detta passar in i deras habits of mind, använder vi oss av diskurs för att uppnå en förändring eller 

utveckling av våra points of view (Mezirow, 1997). Mezirow skriver att diskurs är:  

“[...]dialogue devoted to assessing reasons presented in support of competing 

interpretations, by critically examining evidence, arguments, and alternative points of 

view.” (1997, s.6). 

Vi tar till oss av åsikter från de personer som uppfattas som objektiva och välinformerade i en 

diskurs. Genom att frivilligt delta i diskurs utvärderas det som blir sagt och att kritiskt reflektera 

över egna åsikter och värderingar, och därigenom kan det bildas konsensus som är en viktig del av 

vuxenlärande (Mezirow, 2003; Taylor, 2007). Om en effektiv diskurs genomförs är chanserna goda 

att den konsensus som uppstått har resulterat i en referensram som är mer försvarbar eller har 

större chans att vara den rätta för att ta det bättre beslutet (Mezirow, 2003).  
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Denna typ av diskurs menar Mezirow är en viktig kompetens i framtidens arbetare. Detta då han 

nämner att rapporter från såväl USA som Australien påstår att de viktigaste kompetenserna 

kommer att vara till exempel: inhämtning och användande av ny information, arbeta med andra, 

kommunicera idéer och att tolka och utvärdera information. Samtliga av dessa kompetenser 

används och därmed utvecklas i det transformativa lärandet (Mezirow, 1997). 

För att en sådan diskurs skall vara effektiv behöver miljön vara öppen för andras åsikter, utan tvång 

och alla behöver få komma till tals. Detta anser Mezirow inte bara är ett villkor för effektiv diskurs 

utan även en av de viktiga förutsättningarna vid lärande och utbildning för vuxna (Mezirow, 1997, 

2003).  

Mezirow har hittat flera viktiga faktorer för att en utbildare skall lyckas med det transformativa 

lärandet (Mezirow, 1997, s.10-11). 

● Lärarna behöver inse att personer har kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom att förstå vilka 

dessa är kan den anpassa undervisning så att den blir betydelsefull. 

● Vuxna studenter ser på information som en resurs, för att den ska få en betydelse behöver 

den sättas in i en kontext där den får en betydelse för de vuxna. Det räcker alltså inte att ge 

studenterna information utan de behöver känna att den behövs. 

● Undervisningen måste vara studentcentrerad och interaktiv. 

● Utbildaren skall se sig själv som en provokatör för att starta kritiska diskurser bland 

deltagarna och inte se sig själv som en auktoritär person. 

Exempel på stöd till transformativt lärande enligt Mezirow är lärandekontakt, grupparbeten och 

fallstudier (1997, s. 10). Dessa typer av aktiviteter ger möjligheter för deltagarna att aktivera sig i 

kritisk diskurs och reflektion över sina egna points of views och hur andra deltagare har formulerat 

sina egna.  
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2.2. Tre dimensioner av lärande och kompetensutveckling 

Knud Illeris (2015) illustrerar nedan sin modell av mänskligt lärande där han identifierar tre 

dimensioner som alla interagerar och tillsammans bidrar till lärandet.  

 

 

Allt lärande sker mot kontexten av två processer. Dessa processer illustreras i Figur 1 av den 

vågräta samt den lodräta pilen. Den lodräta dubbelpilen är interaktionen mellan den lärande 

individen och miljön, som ger impulser som kan starta lärandeprocessen. Miljön ska tolkas som så 

väl den fysiska miljön personen befinner sig i som den sociala miljön. Lärandet påverkas av vart och 

med vilka personen en befinner sig. Den vågräta dubbelpilen är den samspelet mellan innehållet och 

drivkraften (Illeris, 2015).  

Innehållet kan vara någon form av mänskligt kapital såsom kunskap, färdigheter, attityder, 

förståelser, trosuppfattningar, beteenden eller kompetenser. Drivkraften är den egna interna 

mobilisering av kraft som krävs för att driva lärprocessen som till exempel motivationen, känslan 

eller viljan att lära.  

Illeris förklarar kopplingen i triangeln så här:  

“The interaction process between the learner and the environment provides the 

learner with some input, which may or may not be absorbed by the learner 

through an acquisition process. When absorbed, the input is connected to the 

result of subjectively-relevant prior learning and thereby forms the learning 

outcome, which is always individual, and influenced and sometimes distorted or 

misunderstood by the learner.” Illeris (2015, s.35) 

Figur 1: The three dimensions of learning, Illeris 
(2015, s. 30) 
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Illeris anser då att lärandet börjar med en interaktion mellan individen och den omgivande miljön 

som kan, men inte nödvändigtvis, resultera i att individen absorberar, eller tar till sig, lärdomen 

genom en förvärvsprocess. Om lärdomen absorberas knyts den an till individens tidigare kunskap 

på området och därigenom formar resultatet av lärandet. Resultatet är individuellt och kan ibland 

bli förvrängt eller missuppfattat av individen (Illeris, 2015).  

Illeris (2009, s.13) kategoriserar denna absorbering av lärdom som en av två kategorier, 

assimilation eller ackommodation. Assimilation innebär att individen länkar ny kunskap till redan 

förvärvad. Det kan ses som en gradvis ökning av kunskap som bygger på tidigare kunskap. 

Ackommodation innebär å andra sidan att individen inte kan relatera till en ny situation eller 

kunskap direkt utan måste bryta ned delar av den redan förvärvade kunskapen så pass att den nya 

kan länkas in. På detta sätt konstrueras nya lärdomar som upplevs i outforskade kontexter. Illeris 

skriver även att ackommodation kräver mycket av individen och kan upplevas som krävande eller 

rent av smärtsamt.  

 

2.2.1. Motstånd mot lärande 

Det finns det som Illeris benämner “Barriers to learning”, eller motstånd mot lärande. Med detta 

menas att i en del situationer där det finns en möjlighet till lärande kan det uppstå ett motstånd mot 

detta. I dessa situationer blir kunskapen antingen missuppfattad eller förvrängd och leder till det 

Illeris kallar “mislearning” eller felinlärning. Felinlärning kan även bero på avsaknaden av tillräcklig 

tidigare kunskap eller avsaknaden av koncentration vid inlärningstillfället Illeris (Illeris, 2009).  

Illeris (2009) menar på att det finns tre väsentliga identifierbara faktorer till motstånd mot lärande, 

varav två kommer tas upp i rapporten. Illeris tar upp det han kallar identitetsförsvar som individen 

uppvisar när det i dess liv sker en omvälvande förändring (nära-döden-upplevelse, arbetslöshet, 

skilsmässa). För att komma igenom detta försvar krävs det arbete av mer eller mindre terapeutisk 

natur och sker vanligtvis genom en transformativ lärprocess. Den andra faktorn benämns som 

mental resistens beskrivs som en psykosocial mekanism där individen kan blockera eller förvränga 

kunskap. Alla människor i ett samhälle upplever någon gång situationer där de försöker uppnå mål 

men inte lyckas. Om de då inte förstår eller kan acceptera de barriärer som finns för dem kommer 

de naturligt att reagera med någon form av resistens.  
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2.3. Self- Determination Theory 

Deci och Ryan (2011) beskriver Self- Determination Theory, eller självbestämmandeteori, som den 

motivation alla människor naturligt innehar. Detta då vi människor i grunden är aktiva och naturligt 

har en motivation att utvecklas genom en integrerande process med andra. Motivationen är inget vi 

behöver lära oss utan är något som vi alltid har med oss, men som påverkas av yttre miljöer.  

Deci och Ryan menar att en förutsättning för att vi människor ska må bra är det tre psykologiska 

behov som behöver uppfyllas för att uppnå detta välmående. Dessa essentiella behov förklarar Deci 

och Ryan (2011, s. 417) som “[...]competence, autonomy and relatedness - that are essential for 

optimal development and functioning.”. Som exempel förklarar författarna att människor i en 

lärandesituation måste känna att de har kontroll över sin miljö för att optimera lärandet. De skriver 

om en annan studie som visar på att i ett klassrum utformat för att ha en autonomt stödjande miljö 

visar eleverna en större motivation att själva lära sig samt större nöjdhet med den egna 

kompetensen (Deci, Schwartz, et al., 1981).  

“[...] when elementary school teachers created an autonomy- supportive classroom 

ambience their students evidenced greater intrinsic motivation as well as greater 

competence need satisfaction, than when the teachers created a controlling 

ambience, because, in the former context, the students felt free to develop their 

own sense of competence.” (Deci & Ryan, 2011, s. 419) 

Författarna menar då på att miljön och kontexten, mot vilka människor lär sig, är viktig då 

deltagarna måste känna att de har kontroll över sin miljö och varför de ska lära sig. Ryan och Deci 

(2000) samt Eriksson och Kruse (2008) beskriver olika typer av motivation, kopplade till Self- 

Determination Theory, som ligger bakom den drivkraft en människa har att genomföra en handling 

med. Dessa benämns som Inre motivation, Yttre motivation samt Amotivation. 

 Inre motivation är den motivation som en individ har för att genomföra en aktivitet för sin 

egen skull. Exempel på detta kan vara en individ som går en kurs för att den tycker ämnet är 

intressant och för att det finns ett intresse att bredda sin kunskap. 

 Yttre motivation är den motivation som finns när en annan person säger till en person att 

den ska genomföra något. Exempel på detta är när en chef kommenderar en medarbetare att 

gå på en kurs.  

 Amotivation är den motivation som gör att en individ avstår från att genomföra en aktivitet 

på grund av ointresse eller likgiltighet. Ett exempel på detta är att en medarbetare på ett 

företag inte går en kurs då den saknar intresse för ämnet, eller inte ser varför den ska gå 

den.  

Deci och Ryan (2011) beskriver två processer som påverkar den inre motivationen. Den första är att 

om en individ får en belöning för en aktivitet kan det leda till sänkt inre motivation då det ger en 
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känsla av extern styrning. Om individen istället får chansen att göra egna val ökar den inre 

motivationen till följd av detta eftersom det ökar känslan av intern styrning. Den andra processen 

specificerar att händelser så som positiv feedback, som leder till upplevd kompetens genom att 

bekräfta individens kompetens, kommer att öka den inre motivationen. Om individen istället får 

negativ feedback kan det leda till upplevd inkompetens för individen och då sänka den inre 

motivationen. Författarna understryker att för den positiva feedbacken ska ge effekt måste den ges 

för en autonom, självständig, aktivitet, eller i en autonomt stödd aktivitet för att det ska ge ökad inre 

motivation.  
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras artiklar och arbeten som har relevanta resultat för vår frågeställning. Forskning om 

flipped classroom i arbetsmiljö är ett så nytt ämne att ingen faktisk forskning gick att hitta för denna 

metod. 

 

3.1. En litteratursammanställning av Nederveld & Zane 

I en artikel av Nederveld och Berge (2015) sammanfattar de det som finns skrivet om flipped 

classroom inom företagsutbildning idag. De nämner själva att det finns många missuppfattningar 

om vad flipped classroom innebär och att det finns väldigt lite skrivet om implementeringen av 

detta på företag. 

 

3.1.1. Flipped classroom på företag 

Nederveld och Berge påstår att flipped classroom har många fördelar inom utbildning på företag 

och bland dem är att utbildarna kan använda tiden till en högre nivå av lärande istället för att 

spendera sin tid med att presentera de grundläggande koncepten. Även att de som utbildas 

antagligen kommer blir mindre frustrerade då de kan ta till sig materialet i den takt de själva är 

bekväma med och lätt kan återbesöka materialet. Då materialet kan presenteras via olika medium 

varierar även utbildningen vilket kan underlätta för de som skall utbildas. I ett flipped classroom 

kan inte passivt lärande existera utan deltagarna blir involverande i lärandeprocessen. Det ger en 

ökad chans för reflektion över innehållet och sin praktik vilket är fördelaktigt. Ur företags 

perspektiv nämner de fördelar som minskade resekostnader då tiden kan skäras ned och att de får 

ut mer av utbildningen då deltagarna får lära sig att lösa verkliga problem vid undervisningen 

(Nederveld & Berge, 2015, s. 166-167). 

Det behöver inte vara ett mål att använda flipped classroom i alla eller i hela utbildningar. Alla 

utbildningar passar helt enkelt inte till flipped classroom metodiken. De utbildningar som är 

undersökande eller har material som är på en hög eller svår nivå kan försvåra framtagandet av 

material så mycket att det ej längre kan ses som praktiskt (Nederveld & Berge, 2015, s. 167).  

Ett problem som nämns är att flipped classroom sätter stort ansvar på deltagarna att faktiskt ha 

arbetat igenom materialet på utsatt tid. Det finns flera sätt att möta detta, exempel som ges är att de 

kan behöva ha deltagit i onlinediskussioner med andra deltagare eller använda någon digital 

läroplattform där tester, förhör eller andra metoder kan användas för att utbildaren kan se att 

deltagaren uppfyllt sina förpliktelser. Ytterligare ett sätt är att ge grupp eller paruppgifter, detta gör 
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att deltagarna inte bara får ett ansvar för sitt eget lärande utan även påverkar någon annans 

(Nederveld & Berge, 2015, s. 168).  

 

3.1.2. Exempel på hur Flipped classroom har applicerats 

Litteratursammanställningen ger tre, för denna rapport, lämpliga exempel på hur flipped classroom 

har implementerats i företag. Först ett amerikanskt IT företag som tidigare hade en sex timmars 

introduktionsutbildning för nyanställda där de gick igenom diverse manualer för arbetssätt och 

dokumentation utan att förankra denna information i den verkliga nyttan och praxis. Detta byttes ut 

så att de nyanställda fick material tillgängligt tillsammans med instuderingsuppgifter och övningar. 

Den fysiska träffen togs bort helt och ersattes med ett en timmas långt virtuellt uppföljningsmöte 

där centrala koncept diskuterades och deras nivå av inlärning uppskattades. I detta exempel 

lyckades de sänka totaltiden och öka bevarandet av kunskap (Nederveld & Berge, 2015, s. 170).  

I det andra exemplet hade ett företag en mjukvaruutbildning där en föreläsare under åtta timmar 

presenterade och visade hur de kunde använda mjukvaran. Detta ersattes av att deltagarna fick 

programmet tillgängligt och samtidigt tillgång till en digital lärandeplattform där de fick tillgång till 

material så som texter och videor för att testa programmet i egen takt och med möjlighet att 

repetera det de ej förstod. En tydlig tidsplan ingick i utbildningen då alla behövde vara klara för en 

onlineträff. Den andra delen var en gemensam onlineträff där deltagarna fick dela med sig av sina 

erfarenheter och ställa frågor till de andra deltagarna och en instruktör. Här lyckades utbildningen 

ge ett ökat värde för deltagarna då de direkt kunde applicera och testa den förvärvade kunskapen 

(Nederveld & Berge, 2015, s. 170). 

Det tredje exemplet var en försäljningskurs. I den traditionella modellen hade de haft föreläsningar 

om teorier och metoder som varvades med olika rollspel för att kunna praktisera kunskapen. I den 

flippade versionen hade lektionerna spelats in och fanns tillgängliga online för deltagarna. Detta 

kombinerades med frågor som skulle besvaras och ett forum där deltagarna skulle diskutera 

filmerna, sina tankar och frågor som dök upp. Efter detta hade de antingen en virtuell eller fysisk 

träff, där de kunde diskutera frågorna mer aktivt och fick mer tid till att utöva sina kunskaper 

praktiskt. Fördelarna här blev minskade resekostnader och att det digitala forumet fortsatte 

användas som en plattform för kursdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och be om hjälp 

vid behov (Nederveld & Berge, 2015, s. 170).  
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3.2. Syfte och effekter av kompetensutveckling 

Boken Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling (Kock, 2010b) har sitt 

ursprung i ett forskningsprojekt där författarna studerat hur kompetensutveckling bedrivs på 

mindre företag i Sverige. Projektet bedrevs under åren 2002 till 2007 och innehöll bland annat en 

kvantitativ studie över uppmätta resultat på sju områden: kvalitetsmedvetande, kundrelationer, 

konkurrenskraft, dold kompetens, yrkeskompetens, motivation och förändringsberedskap.  

Det finns två dominerande perspektiv på syftet med kompetensutveckling för organisationen, 

menar Ellström (2010). Det kan implementeras som en rationell strategi, det tekniskt-rationella 

perspektivet. Med detta perspektiv menas det att kompetensutvecklingen är en rationell metod för 

att möta skillnader mellan vad marknaden har för behov och vad organisationen kan erbjuda. 

Utbildningarna är planerade utifrån mål som har en verklig förankring till behovet på marknaden 

och är kopplade till organisationens mål och affärsidé. Beslutet om införandet av nya utbildningar är 

baserade på en kalkyl om att en nettovinst kommer att vara resultatet från strategin. Satsningen ses 

som ett måste för företagets fortsatta överlevnad och konkurrenskraft.  

Det andra perspektivet är då istället ett institutionellt perspektiv där utbildningarna är mer av en 

modetrend. Detta då satsningarna på kompetensutveckling inte är baserade på rationella 

övervägande utan istället för att få en ökad legitimitet mot den egna organisationen och omvärlden 

Detta kan exemplifieras med pinkwashing eller greenwashing där företag försöker visa hur de 

jobbar aktivt med jämställdhet eller miljöfrågor då dessa är aktuella modetrender (vårt exempel). 

Här har satsningarna ej en koppling mot behovet hos företaget och marknaden utan istället ett 

symboliskt värde inåt så väl som utåt. Det är vanligt i det institutionella perspektivet att denna 

symboliska koppling även finns för att uppnå olika positioner i företaget. Organisationen kräver att 

personer ska ha vissa kompetenser eller utbildningar för att kunna söka poster men dessa 

utbildningar behöver inte ha någon faktiskt koppling till vad personen sedan ska utöva (Ellström, 

2010; Ellström & Kock, 2008).  

Byström (2010) menar på att effekterna av kompetensutveckling ofta är begränsade till individnivå 

mer än till verksamhetsnivå. Kompetensutveckling gör sig nämligen tydlig som ändrade attityder 

eller synsätt hos deltagarna än någon upplevd förändring i verksamheten anser Byström. Det är 

svårare att uppmäta hur detta bidrar ekonomiskt till företaget då sådana skillnader skulle behövas 

uppmätas under längre tidsperioder och då kan bero på flera andra faktorer (Kock, 2010c). I deras 

undersökning har de identifierat vad i kompetensutvecklingsstrategin som är den mest 

betydelsefulla aspekten för såväl individen som organisationen. Den främsta faktorn för en lyckad 

kompetensutveckling identifierades som en stödjande lärmiljö. Denna visade sig ha statistiskt 

signifikant största påverkan på sex av de sju uppmätta områdena. En stödjande lärmiljö 

karakteriseras bland annat genom (Ellström, 2010, s. 46): 

● Att man får återkoppling för utfört arbete. 
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● Erfarenhetsträffar med andra. 

● Att efterfrågan styr utbudet av utbildningar. 

● Att kulturen utmärks av öppenhet och tillit. 

● Uppmuntran av alternativt tänkande och andra åsikter. 

● Att tillräcklig tid och resurser avsätts för lärande. 

● Att ledningen på alla nivåer stödjer och förstår betydelsen av lärande och utveckling. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras de olika metoder som författarna använt för att samla in resultaten. 

Därefter diskuterar forskarna sina metodval och de för- och nackdelar som finns kring de olika valen. 

Kapitlet avslutas med en presentation kring de etiska förhållningssätt som forskarna arbetat utefter.  

 

4.1. Val av metoder 

För rapporten har det valts att ha en bred uppsättning av datainsamlingsmetoder av flera 

anledningar. Forskningsområdet är relativt outforskat, så för att försöka skapa god giltighet och 

validitet har det valts att ta in en stor mängd data. Självklart kommer inte alla vinklar kunna täckas 

in men ju mer material desto bättre grund inför analys, diskussion och möjlighet att svara på 

forskningsfrågorna.  

För att kunna besvara forskningsfrågorna behövde vi samla in data på hur kursledarna arbetar med 

förväntningar; hur interaktionen ser ut idag på utbildningarna som ges, samt hur deltagarna arbetar 

med varandras och kursledaren erfarenheter. Eftersom dessa aspekter kräver någon form av 

undersökning valdes deltagande observation som metod för att få reda på hur utbildningarna ser ut 

idag. Observationerna gav en insikt till samtliga av dessa effekter, men för att få in fler vinklar och 

öka reliabiliteten (Blomkvist & Hallin, 2014) så utformades en enkät som delades ut i slutat av varje 

observerad utbildning. Den syftar till att undersöka tankar och åsikter kring den utbildning som just 

genomgåtts. För att få en mer generell uppfattning av attityder kring kompetensutveckling på 

företaget så användes fokusgruppssamtal. För att få mer generaliserbarhet i studien så genomfördes 

en intervju som där flipped classroom diskuteras i relation till skola och näringsliv. Ytterligare 

generaliserbarhet söktes genom att undersöka tidigare kursutvärderingar som WSP genomfört 

tidigare.   

 

4.2. Observation av nuvarande utbildning  

För att kunna få en uppfattning om hur utbildningar tidigare har genomförts så utfördes fyra 

stycken observationer av utbildningar under våren. Dessa fyra valdes då det var de som fanns 

tillgängliga under våren av arbetet. Målet med dessa var att få in kvantitativ och kvalitativ data att 

använda som underlag för forskningsfrågan. Detta genom att undersöka attityder och mönster i hur 

den nuvarande utbildningen genomförs och till vilken grad undervisaren idag öppnar upp för 

diskurs och interaktion mellan deltagarna. Observationerna dokumenteras enligt det som Blomkvist 

och Hallin (2014) kallar första och andra ordningens konstruktion.  
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4.2.1. Typ av observation 

Data samlades in genom observationer av första ordningen på alla utbildningstillfällen. Enligt 

Bjørndal (2005) leder observationer av första ordningen till mer kvalitativ data än observationer av 

andra ordningen genom att observatören inte distraheras av andra åtaganden. Med observation av 

första ordningen menas att observatören har till sin huvuduppgift att just observera det som sker. 

Detta till skillnad från om observatören samtidigt skulle delta eller behöva svara på frågor under 

aktiviteten. Denna typ av observation användes då vi inte ville att våra egna kunskaper om lärande 

skulle påverka deltagare i utbildningarna. 

Under observationerna var observatörerna med i rummet men interagerade ej med deltagarna på 

utbildningen. Såväl utbildaren som deltagarna var medvetna om att de blev observerade. Den data 

som observerades skulle endast användas till en rapport som syftar till att utveckla hur kommande 

utbildning på företaget ska genomföras. Detta anses vara en observation av hög öppenhet (Bjørndal, 

2005). 

Ett observationsschema för distraktioner togs fram då dessa skulle vara svåra att anteckna i sin 

helhet på ett bra sätt. Dessa scheman benämns i resultatet som distraktionsscheman. 

Distraktionsschemana porträtterar rummets möblering och deltagarnas placering där det sedan 

markeras när en deltagare har blivit distraherad i form av till exempel mobilanvändande. Detta 

användes som en indikator för hur aktiverade deltagare upplevdes vara i utbildningen. Om 

deltagarna började använda mobiler eller datorer som exempel så ansåg vi detta vara bero på dålig 

aktivering i undervisningen. 

 

4.2.2. Observation av interaktion (I-R-E & I-R-P) 

För att kunna få ett mått på interaktionen under utbildningen behövdes en metod som kunde mäta 

vilken typ av diskussioner som pågick. Då Mezirows teorier visade på att den typ av diskussioner 

som skulle ha bäst effekt var då diskurs främjades var det denna som behövdes kunna mätas.  

Som metod valdes Scotts utveckling av I-R-E interaktionsmönstret (Scott, P. H., Mortimer, E. F., & 

Aguiar, O. G., 2006) som användes just för att kunna placera in den uttalade interaktionen i 

klassrummet i fyra olika fack, de menar att en dialog kan delas upp i två olika dimensioner. Den 

första dimensionen är huruvida den är interaktiv eller icke interaktiv. Med interaktiv betyder det att 

mer än en person får hålla ordet, medan icke interaktiv betyder att endast en person för talan. För 

dessa observationer valdes detta som ett mått för hur ofta utbildaren tog emot frågor eller startade 

dialoger med de andra deltagarna. Den andra dimensionen är utifall dialogen är auktoritär eller 

dialogisk. En auktoritär dialog innebär att utbildaren vidhåller att det endast finns ett rätt svar på 
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varje fråga, läraren lämnar inget utrymmer för egna tolkningar eller andra förklaringssätt då den 

anser det egna svaret är det enda rätta. Vid en dialogisk diskussion bedöms inte ett svar som sant 

eller falskt utan som en början mot svaret. Utbildaren utforskar elevens svar och ställer följdfrågor 

för att förstå vad den egentligen menar.  

Scott et al. (2006) menar att vid ett interaktivt- och dialogiskt talmönster har den formen av ett I-R-

P mönster. Dessa delar är Initiation (I), Respons (R) , och Prompt (P) vilket valts att översätta till 

Påbörjan, Svar och Uppmaning. Påbörjan är det uttalandet som leder till en fråga eller åsikt som ska 

utvärderas. Svar är just det, svaret på frågan. Uppmaningen är en individs reaktion på svaret vilket 

då ska vara sådant att det inte tolkar svaret som sant eller falskt utan uppmanar personen att 

motivera sitt svar eller sätter det i förhållande till ett annat svar eller åsikt. Motsatsen till detta är 

talmönstret I-R-E där Evaluation (E) alltså Utvärdering är ett sant eller falskt uttalande av läraren 

som säger om svaret höll måttet eller inte. Detta är istället ett auktoritär interaktivt talmönster.  

Ett uppmätningsprotokoll fördes för att mäta antalet I-R-P och I-R-E interaktioner som gick att 

observera under utbildningen. För att kategorisera uttalandena som uppmanande eller 

utvärderande bestämdes att det var uppmanande då utbildaren svarade med en motfråga eller att 

istället för att svara frågade vad någon annan trodde. Det ansågs vara ett utvärderande svar då 

läraren gav ett svar som avslutade den diskussionen som exempel ett ja eller nej svar. 

Exempel på I-R-E taget från utbildning: 

Kursledare: Vilka områden tror ni påverkas av BIM, Vad tror ni? (I) 

Kursdeltagare (flera): Alla (R) 

Kursledare: Ja, de flesta områden påverkas (E) 

 

4.2.3. Sökande efter mål, motivering och erfarenheter 

Teorierna som läggs fram i föregående avsnitt identifierar viktiga punkter för att öka chansen att 

lärande och kompetens utvecklas. Under observationerna fördes därför anteckningar om när det 

framstod som att dessa punkter kunde observeras.  

det fördes anteckningar på hur deltagarnas korta och långsiktiga mål uppmärksammades i 

undervisningen. Även på vilka sätt kursens innehåll motiverades kunna vara av vikt för deltagarna. 

Om detta observerades skulle det antecknas som en beskrivning av hur observatören ansåg att 

detta uppfylldes. Mezirows teorier visar även på att tidigare erfarenheter är av stor vikt vid 

lärandet. Därför noterade observatörerna då sådana uttalanden förekom för detta antecknades inte 

antalet sådana erfarenhetsuttryck utan istället för hur stor andel av deltagarna till exempel att fyra 

av nio deltagare vid något tillfälle talade om en erfarenhet sen tidigare.  
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4.3. Fokusgruppsmöte 

Enligt Blomkvist och Hallin (2014) är fokusgruppsintervju en form av intervju där flera personer i 

grupp medverkar och är användbar då forskaren “[...] vill få allmän information om något, när man 

vill testa en idé eller stimulera till nya idéer” (Blomkvist & Hallin, 2014, s. 74).  

 

4.3.1. Utformning 

Idealt ska gruppen bestå av fyra till sex personer då denna storlek gör att deltagarna med större 

sannolikhet känner sig bekväma med att delta i diskussionen (Blomkvist & Hallin, 2014). 

För att sammankalla gruppen skickades det ut en doodle, ett onlineverktyg för kollaborativ 

schemaläggning, där vi bad deltagarna att markera de dagar som de kunde. Tidsramen för detta var 

tre veckor. Under första veckan hade deltagarna fyra dagar på sig att svara på huruvida de kunde 

något datum de efterföljande två veckorna. Doodlen skickades ut till sju potentiella deltagare. 

Bifogad till detta utskick var även en text om fokusgruppsmöte som metod och hur dessa går till 

(Bilaga 2). Innan data började samlas in fick deltagarna även skriva under på att de var medvetna 

om hur den data skulle användas (Bilaga 3). 

 

4.3.2. Bearbetning 

Under mötet spelades samtalet in och exporterades sedan som en ljudfil för vidare bearbetning. 

Under mötet tog även bisittaren anteckningar av samtalen som en proaktiv åtgärd ifall något skulle 

hända med ljudfilen eller om någon av deltagarna inte skulle höras väl.  

Efter mötet transkriberades materialet. I första cykeln av transkribering skrevs allt ut som det sades 

i talspråk, pauser markerades ej ut men upprepningar och fyllnadsord skrevs ned. Under den andra 

cykeln översattes talspråket till skriftspråk för att bli lättare att följa. Fyllnadsord som “liksom”, 

“alltså” och “typ” ströks från materialet. I transkriberingen är moderatorns uttalande skrivet i fet stil 

och varje nytt stycke markerar en ny talare samt en tidsmarkör för att sätt uttalanden i ett 

tidsmässigt sammanhang. För att minska möjligheten att förstå vilka deltagarna var ströks alla 

namn ur texten och ersattes då med fiktiva namn.  

Efter att transkriptionen var färdig genomfördes en tematisk analys av samtalen. De teman som 

upptäcktes under läsningen finns omnämnde i resultatdelen för respektive samtalen. Enligt 

Blomkvist och Hallin (2014) kan teman framkomma för forskaren när den studerar resultatet och 

behöver ej vara förbestämda.  
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4.4. Intervjuer 

Intervjun som hölls var av typen semistrukturerad som Blomkvist och Hallin (2014, s70-71) 

beskriver som en dialog baserad på teman snarare än frågor. De teman som täcktes in finns i Bilaga 

4 och hela intervjun spelades in med tillåtelse av den intervjuade.  

4.5. Enkät & Utvärderingar 

Enligt Bjørndal (2005) kan flera av metoderna för en intervju användas vid utformningen av 

enkäter. Fördelen med en enkät är att det går att få in många svar snabbt medan nackdelen blir att 

inte kunna ställa följdfrågor. Då det kunde antas att deltagarna på utbildning gärna skulle vilja 

komma hem fort valdes därför att dela ut enkäter.  

 

4.5.1. Utformning 

Enkäten (Bilaga 1) börjar med en text som ger en förklaring till vad resultatet skall användas till och 

vilket område rapporten är intresserad av. Textens syfte var dels att motivera respondenterna till 

mer utförliga svar samt att stärka möjligheten till att svaren skulle vara relevanta för 

forskningsfrågorna.  

Enkäten hade tre stycken frågor med öppna svar som syftade till att få en insikt i deltagarnas åsikter 

eller attityder mot innehållet av utbildningen och genomförandet. Frågorna var som följer: 

1. Vad hade kunnat vara bättre med dagens utbildning? 

2. Vad tycker du har varit bra med dagens utbildning? 

3. Motsvarade utbildningen de förväntningar du hade och på vilka sätt? 

Vid formulering av frågorna var syftet att utforma dem enligt det som Ejlertsson (2014) benämner 

öppna. Detta för att få in ett brett spektrum av svar och genom detta kunna utläsa deltagarnas 

attityder kring utbildningen. Frågorna lämnar det öppet för deltagarna själva att bestämma vad det 

var som skulle kunna anses vara bra eller vilka aspekter som skulle kunnat vara bättre. Som 

exempel kan en deltagare svara om innehållet medan en annan deltagare ser det som en fråga om 

aktiviteterna eller kursledarna.  
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4.5.2. Urval och genomförande 

Enkäten delades ut vid slutet av samtliga utbildningstillfällen som observerades. Det fanns även en 

QR kod på enkäten ifall någon deltagare inte skulle ha tid att svara vid tillfället. QR koden tog då 

deltagaren till en onlineversion av enkäten. Enkäten var endast avsedd för deltagare och gavs ej ut 

till kursledaren. Om en deltagare hade en fråga om vad som menades med någon fråga blev svaret 

att de skulle skriva vad de trodde var rätt.  

4.5.3. Tillförlitlighet 

Ejlertsson (2014) menar att problemet med öppna frågor är att det ofta blir för låg svarsfrekvens 

för att kunna utgöra en grund för vidare analys. Det är viktigt att poängtera att när Ejlertsson pratar 

om öppna frågor är det i kontext mot enkäter som både har frågor som mäter kvantitativ data med 

hjälp av skalor (ordinalskalsfrågor), samt öppna frågor. Den enkät som rapportförfattarna tagit fram 

innehåller endast öppna frågor vilket kan leda till högre svarsfrekvens om det sätts i relation till det 

Ejlertsson listar som svagheter. Enkäten är även utformad att vara kort, med 3 frågor. 

 

4.5.4. Tidigare kursutvärderingar 

WSP, och tidigare Faveo, gjorde sina egna utvärderingar tillgängliga för analys till studien (M. 

Hagstrand, personlig kommunikation, 11 mars 2016). Dessa gav möjligheten att få data om 

deltagarnas åsikter över en längre period och urvalet av utvärderingar gjordes genom att välja 

utbildningar som har utvärderingar för fler än två tillfällen för att ge ett tillräckligt underlag. Från 

detta material gjordes dels en tematisk analys (Ejlertsson, 2014) över kommentarerna och dels togs 

kommentarer ut som citat om de ansågs vara relevanta för forskningsfrågorna.  

 

4.5.5. Bearbetning av enkäter och utvärderingar 

Enkätsvaren digitaliserades i form av fotografier som sedan exporterades i PDF- format. Både de 

egna enkäterna och de valda existerande kursutvärderingarna analyserades genom en tematisk 

analys. Först lästes svaren igenom översiktligt för att finna vilka trender som fanns i data. Sedan 

genom att kondensera kommentarerna och dela upp dessa uttalanden i teman blev svaren 

kategoriserade för analys (Graneheim, U. H., & Lundman, B., 2004 ). De teman som valdes ut var de 

som ansågs vara kopplade mot forskningsfrågorna och de teorier som tagits fram. Detta var en 

iterativ process där nya teman upptäcktes eller kategorierna förfinades efter varje analys för att nå 

de övergripande teman som sedan valdes. De teman som togs fram presenteras nedan under 

rubriken Teman.  
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4.5.5.1. Teman 

För att tilldelas ett tema har kommentaren antingen uttryckt ett behov av temats karaktär eller 

uttryckt sig positivt om det. Ett exempel skulle uttalandet “Jag gillar att det var mycket rött.” och 

“Jag skulle vilja ha mer rött.” kunna vara. De skulle hamna i samma tema då bägge tyder på ett behov 

av rött.  

 Aktivering: Till detta valdes uttalanden om aktivering eller ökad behov av interaktion eller 

diskussion med andra deltagare eller kursledare. 

 Förkunskaper: Uttal om bristande förkunskaper eller att det var för stor spridning bland 

förkunskaperna. Antingen att de själva inte hade tillräckligt goda eller för goda förkunskaper 

eller att andra deltagare låg på en annan nivå, antingen högre eller lägre. 

 Tiden: Om de nämnde att tiden var för kort eller att det var för mycket material så 

kategoriserades de under samma tema. Detta kunde vara att de ville ha mer tid till något 

moment eller att det saknades tid till övningar som de kände ett behov av. 

 Verklighetsanknytning: Hit kategoriserades användandet av erfarenheter. Att kursdeltagarna 

ville ta del av varandras erfarenheter eller kunskapsöverföring mellan deltagarna. Hit hör 

även om deltagarna vill ha mer exempel från verkligheten och koppling till praktiken eller 

om de ansåg att teorierna tog för mycket plats i förhållande till applikationen av den 

förvärvade kunskapen. Även uttalanden om att exempel inte ansågs relevanta då de kanske 

var för småskaliga eller inte av det slag som förekommer i arbetet.  

 

4.6. Litteraturstudie 

I början av detta examensarbete genomfördes en litteraturstudie på tre veckor där forskarna läste 

in sig på existerande litteratur och tidigare forskning som berörde forskningsfrågorna. 

Litteraturstudien syftar till att ge forskarna en nödvändig och grundläggande förståelse för de 

teorier och forskning som redan existerar på området.  

Vid sökning av teorier och tidigare forskning användes KTH:s söktjänst PRIMO för att finna relevant 

material så som artiklar och böcker. Sökorden som användes i olika konstellationer var: adult 

education, competence development, flipped learning, workplace learning och interaction. Även 

med motsvarande ord på svenska men mestadels fanns endast engelska artiklar. Från dessa 

sökresultat prioriterades sedan de mest citerade artiklarna och även efter aktualitet. Vid 

översiktliga genomläsningar identifierades gemensamma förstahandskällor bland artiklarna vilket 
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ledde till andra artiklar eller böcker. Dessa förstahandskällor användes då som grunden för den 

litteratur som rapporten använder. 

 

4.7. Giltighet och Tillförlitlighet 

Forskarna har använt sig av flera olika datainsamlingsmetoder och det kan vara både bra och dåligt. 

Utifall resultaten visar stor diskrepans sinsemellan är det svårt att dra några definitiva slutsatser. 

Utifall resultaten är koherenta finns en bra grund att bygga analys och diskussion på. Blomkvist och 

Hallin (2014) beskriver vikten av validitet och reliabilitet för hög akademisk nivå. Det är denna höjd 

som det här avsnittet belyser genom att motivera metodernas för- och nackdelar. 

Det är svårt att vara helt osynlig när en deltagande observation görs och forskarnas närvaro kan ha 

påverkat deltagarnas beteende på utbildningarna. Men då forskarna till stor del strävade efter att 

inte delta i utbildningarna som observerades kan det ses som ett tillförlitligt resultat. 

Enkäten som forskarna använde sig av delades ut i slutet på utbildningarna eftersom det dels var då 

det kunde finnas tid för det, men även eftersom att det skulle bli en mer naturlig del av forskarnas 

närvaro. Nackdelen med att dela ut den i slutet av utbildningen är att svarsfrekvensen sjunker av att 

deltagare dels inte är tvingade att svara på enkäten. Även då en del deltagare är tvungna att avbryta 

utbildningen innan den är slut på grund av uppdrag eller andra åtaganden som forskarna inte kan 

styra över. Den tematiska analys som bygger på enkätsvaren kan anses som ofullständig då 

deltagare från tre av fyra observerade utbildningar hann avlägsna sig innan enkäterna delades ut. 

Det som talar för den tematiska analysen är att underlaget bygger på de enkätsvar som inkom, och 

dessa svarade mot en svarsfrekvens på 73,13% (49/67). 

Forskarna använde fokusgruppsmöte som metod eftersom de ville få en djupgående bild i hur 

utbildningen syfte upplevs på företag. Detta hade inte kunnat uppnås genom enbart intervjuer eller 

observationer, även om det hade varit samma personer är det den kollektiva kunskapen som 

eftersträvades. Resultatet kan ses som giltigt då samtalet spelades in och transkriberades i sin 

helhet. Som back-up fördes löpande anteckningar av bisittaren ifall ljudupptagningen skulle fallera. 

Tillförlitligheten kan sägas vara god då deltagarna fick fritt spelrum att utforska sina egna och 

varandras reflektioner. Moderatorn ledde bara deltagarna in på nya spår då diskussionen tydligt var 

uttömd.  
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4.8. Etiska frågor 

Den data som insamlades under arbetet hanterades enligt de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2016) tagit fram. De ställer fyra krav för etisk forskning inom det humanistiska-

samhällsvetenskapliga området: 

● Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

● Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

● Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

● Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål. 

Vid ingen datainsamling antecknades namn eller andra personuppgifter, samt att det var tydligt 

med att informationen endast skulle brukas för framtagandet av denna studie. Därmed uppfylldes 

punkterna om konfidentialitet och nyttjande. Vid samtliga av datainsamlingstillfällena informerades 

deltagarna om vad informationen skulle användas till, att undersöka nuvarande lärandepraktik med 

särskilt intresse för interaktion och attityder. Deltagarna blev ej informerade om forskningsfrågorna 

då detta skulle kunna påverka reliabiliteten av deras svar eller beteende. Deltagandet vid enkäter 

och fokusgrupper var helt frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst och data raderas om så 

begärdes. Däremot kunde detta ej utlovas vid observationer av utbildningstillfällen men då inga 

personuppgifter antecknades anser vi att punkten om samtycke uppfylldes i enlighet med 

utförandet av datainsamling. Deltagarna vid observationerna blev delgivna information om 

observatörernas närvaro och fick möjlighet att uttrycka misstycke.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras de resultat som framkommit under datainsamlingen. Resultat är 

produkten av det som framkommit under metodgenomförandet, oavsett om det senare kan 

kategoriseras som ett resultat som talar för eller emot det forskarna önskar undersöka. För att se hela 

det transkriberade resultatet se Bilaga 5-11.  

Här nedan presenteras sammanfattningar av diskussionerna och kortare utdrag ur transkriberingen. 

Utdragen är märkta som (bilagenummer, sidnummer, styckets numrering på sidan ). Som exempel 

(Bilaga 5, 3, 5) skall tolkas som Bilaga 5, sida 3 och stycke 5. Citat som finns med i rapporten är där för 

att antingen exemplifiera sammanfattningar eller som anses belysa vissa teman och sedan kan 

användas i diskussion och slutsatser. 

 

5.1. Fokusgruppsamtal  

Samtalet med WSP hade tre deltagare och var en timme och 15 minuter långt och samtliga deltagare 

var närvarande under hela perioden. Samtalet med Faveo hade tre deltagare och var en timme och 

fem minuter samtliga deltagare var närvarande under hela perioden. Bägge samtalen hölls på 

arbetsplatsen under gruppernas lunch. 

 

5.1.1. Samtal med WSP 

Frågan som ställdes för att inleda samtalet var: Hur uppfattar Du syftet med kompetensutveckling på 

WSP? Deltagarna tolkade frågan ur både företagets och individens perspektiv initialt. Från ett 

organisatoriskt perspektiv nämndes att öka både personernas och företagets totala kompetens och 

som en metod för att klara av utvecklingen som sker med framtagandet av nya tekniker.  

“Vi måste också kunna vara konkurrenskraftiga i branschen för att kunna fortsätta kunna 

driva den verksamheten.” (Bilaga 5, 1, 4) 

Det nämndes även att kompetensutveckling är något som företaget behöver ha för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Ett annat syfte som nämndes var att sprida etablerad kunskap men även att 

utveckla och få fram ny kunskap eller nya arbetssätt samt sprida detta genom organisationen. 

Den individuella aspekten av kompetensutveckling beskrevs som att få nya erfarenheter eller 

kunskaper för att kunna prestera bättre eller klara av uppgifter som tidigare inte hade varit 

genomförbara. Kompetensutveckling sågs även som något roligt som individen uppskattar att få 

genomföra och inte som ett beting som de kommenderades till. 
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“Det kursverksamheten kan bidra med det är ju att reflektera över, och någonstans skapa 

struktur i det man gör och tankar kring det…” (Bilaga 5, 2, 3) 

Sedan startade en diskussion om hur utbildningarna relaterade till deltagarnas syn på vad de ska 

erbjuda för utbildningar. Samtalet relaterade då mycket till möjligheten att diskutera sina egna 

tankar och att dela med sig av erfarenheter. Att utbildningen ger en ram eller en systematik till 

sådana diskussioner, tankar och erfarenhetsutbyten. 

Vid diskussioner om vad som gjorde en utbildning mer eller mindre lyckad var kursledaren en 

gemensam nämnare för allas åsikter. Utbildarens expertis var något som var väldigt viktigt, oavsett 

om den jobbade inom företaget eller utifall kursledaren togs in externt till utbildningen. Dock räckte 

det inte med att utbildaren hade expertis inom området utan hur den som person bedrev 

utbildningen spelade även roll. Kursledarens förmåga att få deltagarna involverade eller aktiverade 

hade stor betydelse till vilken inställning som skapades mot innehållet.  

“Jag hade ett annat avsnitt där jag tyckte väldigt illa om kursledaren personligen, jag gillade 

inte hans sätt, hans inställning. Då lär jag mig inte heller någonting för då backar jag och 

säger att litar inte på honom. Så det är lite förtroendet för kursledaren som gör det.” 

(Bilaga 5, 12, 3) 

En sammanfattning av deltagarnas åsikter kring kompetens formulerades utav en av deltagarna mot 

slutet av fokusgruppsmötet. 

“[...] men vikten av diskussionerna och interaktionen med kursledarna och med 

kursdeltagarna, är ju det jag uppfattar som det som vi beskriver som det viktigaste för att 

utveckla förståelsen och kompetensen" (Bilaga 5, 14, 8) 

 

5.1.2. Samtal med tidigare Faveo 

På frågan om: Hur uppfattar Du syftet med kompetensutveckling på tidigare Faveo? började 

deltagarna med att tolka frågan ur ett individperspektiv: för att behålla och utveckla befintlig 

personal. De var noga med att nämna att deras utbildning även var något de marknadsförde mycket 

utåt som organisation för att locka in nya förmågor.  

Detta följdes av en diskussion om hur deltagarna såg på den utbildning som Faveo drivit internt. Det 

talades om att en implicit uppgift för läraren är att se ge kursdeltagarna en gemensam bild, sett från 

företaget, på det ämne som kommer behandlas. En av deltagarna ansåg att kompetensutvecklingen 

fyllde störst nytta för nyanställda och oerfarna. 

“[...] det kanske har vart mest nytta för de yngre tror jag, i alla fall det upplägget vi haft 

tidigare för det var mycket teori och mycket lyssna på de seniora och ta till sig 

erfarenheter.” (Bilaga 6, 1 , 2) 
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Erfarenhetsutbyte var även något som var återkommande under samtalets gång och 

samtalsdeltagarna påpekade att det var något som de uppskattade och värdesatte. De berättade 

även att de har två olika utbildningsformer där den ena är mer av föreläsningstyp medan den andra 

är något de kallar för kompetensdialog. I kompetensdialogen ligger fokus på erfarenhetsutbyte och 

diskussion i mer komplicerade frågor. 

“Ofta blir det stort fluffigt och teoretiskt i föreläsningsform och så blir det väldigt konkret i 

diskussioner.” (Bilaga 6, 4 , 5) 

“Att det inte är knutet till teorin på samma sätt utan mer knutet till verkligheten.” (Bilaga 

6, 4, 6) 

En annan tydlig del av samtalet var en diskussion om hur deltagarnas förväntningar formar kursen 

och hur kursledaren möter dessa förväntningar. Deltagarna var överens om att en utbildning ofta 

formas av de förväntningar som kursledaren fångar upp i början av ett kurstillfälle, och att det inte 

är ovanligt att kursledaren ofta använder dessa förväntningar som en checklista för att se hur väl de 

har täckt materialet i kursen. 

“Klassiskt är det ju så att man gör tre förväntningar på en tavla och så är de 

jätteövergripande och så avslutas det med att nu har vi uppfyllt förväntningarna.” (Bilaga 

6, 4, 5) 

“Det kan ju handla om förväntningar, att man har fel förväntningar när man kommer dit eller det 

kan vara en dålig kursledare, eller det kan vara många saker som gör att det fallerar.” (Bilaga 6, 6, 5) 

En konsekvens av detta blev att förväntningarna ofta var på en generell nivå snarare än specifik, att 

frågorna därför ofta ansågs avklarade när kursen var slut utan att faktiskt ha fördjupat sig i dem. 

Detta kunde även bero på att den förberedelsetid som kursledare har var kort i förhållande till 

antalet kurstimmar. 

“Det är väldigt svårt, jag skulle aldrig typ säga att jag skulle vilja lära mig om den tredje 

processen, punkt 2. Det skulle jag vilja veta. Det säger man aldrig. Och sådana saker 

kommer ändå inte upp så jag kommer ändå inte känna mig tillfredsställd. [...] Jag kanske 

inte vet det innan, om det är väldigt generellt så är det svårt att precisera så. Jag kanske 

mördar den här stackars kursledaren på direkten genom att välja något svårt.” (Bilaga 6 ,6 

, 5-7) 

Samtalsdeltagarna berättar även hur antalet anställda på Faveo hade påverkat att många av 

utbildningar hölls på en mer generell nivå snarare än en specifik. Detta då det potentiella 

deltagarurvalet på Faveo var begränsat då de var cirka 100 anställda i Stockholm och då kunde inte 

utbildningarna formas för ett specifikt område. Detta jämförde de sedan med efter 

sammanslagningen med WSP och att de såg positivt på det större deltagarurvalet som ett större 

företag innebär.  



 

35 

“En fundering på detta, för Faveo var i Stockholm bara ca 100 stycken och då är 

urvalsgruppen begränsad och då finns det de som är nya och de som är seniora och för att 

man ska lägga ned pengar på att ge en utbildning så behöver man vara en del för att få till 

tillräckligt med deltagare och det har gjort att man fått ha ganska breda kurser som ska 

tilltala både nya och de lite äldre. Då blir det ganska spretigt. Då tror jag möjligheterna på 

WSP är mycket större eftersom det är större.” (Bilaga 6 ,5 , 3) 

 

5.2. Observerade i Utbildningar 

För att samla in mer kvalitativ data om hur interaktionen på utbildningar sker i nuläget, vilka 

möjligheter som gavs för erfarenhetsutbyten och hur deltagarnas och kursledarnas kunskaper 

nyttjades besöktes fyra olika utbildningar.  

 

5.2.1. Utbildning i BIM (WSP) 

Utbildningen sträckte sig över en heldag, 08:30- 16:30, med 16 kursdeltagare samt två kursledare. 

Kursledarna hade på förhand delat upp innehållet inbördes och bytte av varandra med jämna 

mellanrum under dagen. Kursledarnas uttryckte att ett av deras mål med utbildningen var att skapa 

en, från WSP sett, enhetlig praxis för kursinnehållet. 

Lokalen för utbildningen var ett avlångt mötesrum (Figur 2) där kursledarna stod i ena ändan av 

rummet. De verktyg som kursledarna använde sig av var en kurspärm för alla deltagare, PowerPoint 

och en whiteboardtavla för stödanteckningar. 
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5.2.1.1. Distraktionsschema 

 

Figur 2: Distraktionsschema på utbildning i BIM 

  

De distraktioner som observerades kan kategoriseras som ringande telefon, både kolla mail på 

telefon och dator samt övriga distraktioner. Med övriga distraktioner åsyftas tillfällen då deltagaren 

på ett tydligt sätt flyttar fokus från kursledaren till ett annat mål utan någon uppenbar anledning. I 

de flesta av de observerade fallen rör det sig om att fokus flyttades från kursledaren till mobilen, 

samt att deltagarna kollade sin mail på dator. Båda deltagarna som är noterade med tre 

distraktioner, distraherades av mobil eller dator.  

 

5.2.1.2. Observation av diskussion 

Här följer en beskrivning av de interaktionsmönster som observerades under utbildningen. Dessa 

interaktioner bestod av olika I-R-E och I-R-P konstellationer samt övningar och gruppdiskussioner. 

Under utbildningstillfället kunde det observeras sex stycken interaktioner av I-R-E typ och två 

stycken av typen I-R-P. Frågor som gavs till deltagarna var till största del typiska kontrollfrågor, 

ytliga enklare frågor som bara krävde korta lätta svar.  

Interaktionen som observerades av utbildarna var till största del auktoritär icke-interaktiv dialog. 

Denna form av dialog upptog majoriteten av utbildningstiden men det fanns inslag av andra 

mönster. 
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Utöver den interaktion som kursledare initierade var det ofta som deltagare avbröt för att ställa 

frågor till andra deltagare. Dessa frågor gällde då de egna erfarenheterna som till exempel om någon 

använt sig av detta och hur det då hade tagits emot av andra eller hur väl det hade fungerat i 

praktik. Då dessa diskussioner pågick uppmärksammades det av de andra deltagarna som gav 

intrycket av att vara intresserade bidrog med egna åsikter. Dessa diskussioner blev dock ej 

långvariga då kursledarna var tvungna att påminna om tiden till förfogande.  

Vid varje nytt delmoment av utbildningen fanns det en gruppuppgift att diskutera. För dessa var det 

planerat tio minuters grupp- eller pardiskussion och sedan fem minuters redovisning. Dock 

kortades dessa ner till halva tiden totalt och alla grupper fick dock ej redovisa utan som mest hälften 

av grupperna. Detta av samma anledning som tidigare, att tiden var för knapp. 

I början av kursen fick kursdeltagarna berätta om vad deras förväntningar och mål med 

utbildningen var som kursledarna skrev ned på post-it lappar och fäste på tavlan så att alla kunde 

se. Detta var en påminnelse för kursledaren vad de borde använda som exempel eller lägga mer 

tyngd på under utbildningen. Vid slutet av kursen tillfrågades deltagarna för vardera av lapparna 

om de ansåg att de fått svar på sina frågor eller uppfyllt sina förväntningar, svaret blev alltid ett ja.  
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5.2.1.3. Tematisk analys av enkätsvar 

Diagram 1: Tematisk fördelning av enkätsvar för utbildning i BIM 

I tabell 1 redovisas hur många svarsenkäter som berörde de olika teman som tagits fram. Av 16 

deltagare svarade 13 på enkäten. Nedan följer citat som enkätrespondenterna skrivit: 

“Saknar referensprojekt med positiva & negativa utfall. Ett exempel som visar hur proj. 

från start -> mål hanterats. Alltså en koppling till både teori & praktik.” (Bilaga 8, 12) 

“Mer kommunikation med deltagarna eftersom flera hade erfarenhet och frågor att delge 

till andra. Jag förväntar mig inte att kursledarna har svar/lösningar på alla frågor. Mer 

dialog eftersom det är erfarna deltagare.” (Bilaga 8, 13) 

 

5.2.2. Utbildning i Riskhantering (Faveo) 

Utbildningen sträckte sig över fyra timmar, från 12:30-16:30. Det var tolv deltagare och en 

kursledare närvarande. 

Lokalen för utbildningen var ett avlångt mötesrum (Figur 3) där kursledaren oftast rörde sig mellan 

projektorduken och whiteboardtavlan. De verktyg som kursledaren använde var PowerPoint och 

whiteboardtavla. 
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5.2.2.1. Distraktionsschema 

 

Figur 3: Distraktionsschema på utbildning i Riskhantering 

De distraktioner som observerades var användandet av mail på dator. Deltagarna var i övrigt aktiva 

vilket kan bero på att kursledaren ofta flyttade sig runt i rummet samt gav ut många korta frågor.  

 

5.2.2.2. Observation av diskussion 

Majoritet av den interaktion som kursledaren initierade med deltagarna var av typen I-R-E medan 

det fanns inslag av I-R-P. Flera av I-R-E sekvenserna kunde vara relativt långa, många svar och 

evalueringar men utan att tillfråga andra deltagare. Kursledaren rörde sig mycket fram och tillbaka 

mellan olika punkter i rummet medan han talade. Kursledaren bad ofta enskilda deltagare om deras 

åsikter eller tankar för att sedan sammanfatta dem med egna ord eller genom att byta till olika 

sekvenser i sin PowerPoint för att visa på det som omnämnts. 

Utbildningen innehöll två gruppövningar, den ena var en caselösning och den andra var ett rollspel 

där deltagarna tog olika roller. Under dessa förflyttade sig kursledaren mellan grupperna och 

lyssnade in på de olika grupperna. Under dessa aktiviteter förekom längre och mer öppna 

diskussioner med kursledaren. När aktiviteten avslutades fick alla grupper reflektera kring vad de 
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gjort och berätta för hela gruppen vad deras grupp hade diskuterat. Kursledaren nämnde sedan 

några egna observationer som den valde att ta upp för samtliga deltagare.  

I början av kursen fick deltagarna berätta vilka förväntningar de hade för dagen. Detta skrevs upp 

på whiteboardtavlan och stod kvar tills dagen var slut. Dessa förväntningar omnämndes och 

pekades sedan ut i sina sammanhang under dagen då de dök upp i materialet eller i diskussion. Vid 

ett par tillfällen under kursen hoppades olika delar över med motiveringen att få mer tid till att 

besvara vissa frågor eller förväntningar av deltagarna.  

 

5.2.2.3. Tematisk analys av enkätsvar 

 

Diagram 2: Tematisk fördelning  av enkätsvar för utbildning i Riskhantering 

Tabell 2 visar hur många av enkätsvaren som berörde de teman som tagits fram. Svarsfrekvensen 

var elva av tolv deltagare och det bortfall som fanns var i form av att en deltagare avlägsnade sig 

från utbildningen innan den var avslutad. Nedan följer citat som enkätrespondenterna skrivit och de 

refereras som (Bilaga 9, 2), där den andra parametern anger vilken enkät som åsyftas: 

“Bra föreläsare, mycket exempel från verkligheten. … Aktiv utbildning, alla delaktiga.” 

(Bilaga 9, 2) 

 

“Kursbeskrivningen. Det skulle ha stått tydligare vilka kursen vänder sig till.” (Bilaga 9, 5) 
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5.2.3. Utbildning i Hållbarhet (WSP) 

Utbildningen var en heldag från 08:00-17:00 och hade 31 deltagare och fem kursledare. Alla 

kursledare var inte närvarande under hela utbildningen utan det var som mest fyra kursledare 

samtidigt i lokalen. Det var alltid endast en kursledare som ledde utbildningen medan de andra tre 

satt vid bordet längst bak i rummet (Figur 4). Kursledarna använde sig av PowerPoint, 

anteckningsblock och korta videoklipp. 

 

5.2.3.1. Distraktionsschema 

 

Figur 4: Distraktionsschema på utbildning i Hållbarhet 

De distraktioner som observerades kan kategoriseras i enlighet med tidigare kategorier; ringande 

telefon, kolla mail på telefon och dator samt övriga distraktioner. Nästan uteslutande alla 

distraktionerna skedde efter lunch och den stora delen av dessa var telefonrelaterade, antingen att 

det var en telefon som ringde eller en telefon som upptog kursdeltagarens uppmärksamhet.  
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5.2.3.2. Observation av diskussion 

De olika kursledarna förde olika typer av dialoger med deltagarna genom utbildningen, men i still 

med tidigare kurser var den interaktiva auktoritära interaktionen mest frekvent. Vid flera tillfällen 

hölls kortare gruppdiskussioner där alla grupper fick redovisa sitt resultat för övriga grupper, dessa 

övningar var mellan 10-25 minuter långa. Kursen var uppdelad i flertalet sekvenser som alla 

avslutades med en egen reflektion som sedan skulle skrivas ned för att diskuteras med sina 

bordsgrannar. Det noterades att flertalet deltagare valde att diskutera sekvensen med sina grannar 

direkt istället för att först göra en egen reflektion som kursledarna hade instruerat. 

Utbildningen inleddes med att huvudansvarig kursledare förklarade att det fanns en regel under 

kursen att inga datorer eller mobiler skulle få finnas framme då de ville kunna få ögonkontakt och 

ha en bra dialog med deltagarna. Därefter presenterades att förväntningarna med kursen var att 

befästa ett hållbarhetstänk som en naturlig del i deras arbetsprocesser på företaget. 

5.2.3.3. Tematisk analys av enkätsvar 

 

Diagram 3: Tematisk fördelning  av teman i utbildning i  Hållbarhet 

 

Tabell 3 visar hur många av enkätsvaren som berörde de teman som tagits fram. Svarsfrekvensen 

var 18 av 31 deltagare och det bortfall som fanns var i form av att deltagare avlägsnade sig från 

utbildningen innan den var avslutad eller inte hade tid att svara på enkäten. Nedan följer citat som 

enkätrespondenterna skrivit: 

“Tillhörande e-learning material saknas. Så som övningsuppgifter.” (Bilaga 10, 1) 
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“Ja, det var en grundutbildning men hade inte gjort nåt om det hade varit lite mer 

praktiska exempel/fördjupningar” (Bilaga 10, 3) 

“NEJ. Mer operativa tips behövs. Hur implementerar jag detta i mitt arbete. Konkreta 

exempel!” (Bilaga 10, 10) 

 

5.2.4. Utbildning i Visuell Planering (Faveo) 

Utbildningen var tre timmar lång och ägde rum en eftermiddag mellan 13:00-16:00. På utbildningen 

deltog tio deltagare och rummet som huserade utbildningen var ett större mötesrum där borden var 

ställda i ett stort hästskomönster (Figur 5). Kursledaren hade en PowerPoint som hjälpmedel och 

samtliga deltagare hade tidigare blivit tillsagda att ta med egen dator till utbildningen. 

Distraktionsschema 

 

Figur 5: Distraktionsschema på utbildning i Visuell Planering 

De distraktioner som observerades var fördelade på ringande telefon eller att fokus förflyttades från 

kursledaren till telefonen. Av dessa var majoriteten att fokus flyttades till telefonen ifrån 

utbildningen.  
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5.2.4.1. Observation av diskussion 

Kursen var utformad enligt det tidigare Faveo kallade för kompetensdialog, vilket betyder att fokus 

ligger på att diskutera och arbeta med ett aktuellt ämne eller produkt. Dialogen leddes av en extern 

kursledare som jobbade som utvecklare på den mjukvara som utbildningen var utformad kring. 

Början av kursen var en presentation av utvecklaren själv och bakgrunden till mjukvaran. Den 

interaktion som skedde under presentationen var av typen I-R-E samt att utvecklaren frågade alla 

deltagarna om deras bakgrund och hur vad det hoppades på att få ut av tillfället. 

Resten av tiden användes till en caselösning där alla deltog och kommunikation och interaktion 

förutsattes av deltagarna då samtliga involverades Under denna sekvens gick kursledaren runt 

bland deltagarna och hjälpte de som erfordrade stöd och ställde frågor om hur programmet 

upplevdes. Några deltagare hade mer tillsynes specifika frågor, dessa visade sig vara de som hade 

gjort förberedelseuppgifterna som getts ut tidigare. När kursledaren frågade hur många som gjort 

uppgifterna var det fyra av deltagarna som sett den videon som var tillgänglig och hunnit testa på 

programmet själva. Det blev ingen uppföljning på hur caset hade gått utan istället fick kursledaren 

ta emot feedback om programmet och hur deltagarna trodde att det skulle tas emot och användas i 

verkliga situationer från deltagarnas olika avdelningar.  

 

5.2.4.2. Tematisk analys av enkätsvar 

Diagram 4: Tematisk fördelning av teman i utbildning i Visuell Planering 
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Tabell 4 visar hur många av enkätsvaren som berörde de teman som tagits fram. Svarsfrekvensen 

var sju av åtta och det bortfall som fanns var i form av att en deltagare avlägsnade sig från 

utbildningen innan den var avslutad. Nedan följer citat från enkätrespondenterna: 

“Bra med praktiska övning - man lär sig genom att prova!” (Bilaga 11, 1) 

 

“Fler och tydligare exempel från projekt där programmet används. Lärdomar och Upplägg 

från projekten.” (Bilaga 11, 5) 

 

5.3. Kursutvärderingar från tidigare utbildningar 

 

Vid genomläsning av tidigare kursutvärderingar från de två företagen söktes efter uttalanden som 

anspelade på de teman som framkommit vid studiens framtagna enkät (Bilaga 1).  Det blev 

tillgängligt ett flertal utvärderingar men det valdes ut ett fåtal, de som valdes ut var de som fanns för 

flera år eller gått på flera platser i Sverige. 

5.3.1. Faveos tidigare kursutvärderingar 

Kursutvärderingar har undersökts från tre olika utbildningar, varav vissa genomförts fler än en 

gång. Totalt lästes 110 stycken enkätsvar varav de nedan är representativa för sina kategorier. 

Enkäterna var identiskt utformade och bestod av 15 frågor, varav nio var kommenterbara och sex 

var ordinalskalsfrågor.  

 

5.3.1.1. Aktivering 

● “Förslag: Att man utifrån gruppövningarna sammanställer ett gemensamt 

"projekt" för alla kursdeltagare, varifrån nästa gruppuppgift ska utgå ifrån. detta 

för att förtydliga en röda tråden mellan alla moment.” 

● “Övningsuppgifterna är bra men man måste gå igenom dessa, annars ser jag inte 

något nytta med dem. “ 

● “Teorin kunde jag väl från skoltiden. Praktiskt användande/applicerandet av 

teorin hade jag velat ha mer fokus på under kursen.” 

 

5.3.1.2. Förkunskaper 

● “Inledningen bör bantas. Genomgången av Pmboks historia, vad ett projekt är och 

projektmodeller tog mer än en halv dag vilket känns för långt.” 
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● “Jag hade gärna haft lite material innan kursen, då hade man haft möjlighet att 

ställa fler frågor.” 

 

5.3.1.3. Tiden 

● “Jag tror att om det är en tvådagars kurs så kanske det ska undersökas 

möjligheten till att ha en heldag med case istället för att backa upp det i 

övningsexempel under två dagar?” 

● “Istället kan jag tycka att de två dagarna delas upp i en teoridag och en case-dag.” 

 

5.3.1.4. Verklighetsförankring 

● “Jag förväntade mig även kunskapsöverföring mellan kursdeltagarna och denna 

del uteblev till stor del.” 

● “Fram med mer tips, erfarenheter och verktyg. Ur min synpunkt är det detta som 

gör att vi kan bli bättre inom våra områden-det andra kan man läsa sig till själv.” 

 

5.3.2. WSP:s tidigare kursutvärderingar 

Kursutvärderingar har undersökts från tre olika utbildningar som alla genomförts två eller flera 

gånger under det gångna året på WSP University. Enkäterna var identiskt utformade och bestod av 

åtta frågor fördelade på fyra ordinalskalsfrågor samt fyra fält för kommentarer till frågor. Totalt 

granskades sammanställningar av 78 enkätsvar. 

 

5.3.2.1. Aktivering 

● “Tror att mer korta gruppdiskussioner skulle vara engagerande, får deltagare att tänka till 

utifrån eget perspektiv.” 

● “Effektivt med diskussioner istället för grupparbeten.” 

● “Bra fördelning, bra att man fick ställa sig upp och agera, diskutera så att man höll sig vaken 

och inte minst aktiv, engagerad.” 

● “att vi fick agera, vara aktiva, diskutera mm. När man berättar sina erfarenheter och 

samtidigt analyserar sig själv då märker man sitt beteende, vad man gör rätt eller fel.” 
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5.3.2.2. Förberedelser 

● “Om man skall få ut ännu mer kanske man skall förbereda deltagarna på ngt sätt, en liten 

uppgift kanske.” 

● “Tillgång till kursdokumentation före kursen.” 

 

5.3.2.3. Tiden 

● “Kunde ha gått in lite djupare i de olika delarna. Så därför borde föreläsningsdelen kanske 

utökas.” 

● “Kändes som man fick korta ner ett par av delområdena under dagen för att inte tiden räckte 

till.” 

 

5.3.2.4. Verklighetsförankring 

● “att vi fick agera, vara aktiva, diskutera mm. När man berättar sina erfarenheter och 

samtidigt analyserar sig själv då märker man sitt beteende, vad man gör rätt eller fel.” 

● “Personligen gillar jag inte rollspel, jag hade tagit bort de övningarna och lagt till fler 

handfasta tips och trix.” 

● “För lite diskussioner och erfarenhetsutbyte. För mycket fokus på föreläsning.” 

 

5.4. Intervju 

Gunnar Karlsson är professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik samt chef 

för avdelningen för kommunikationsnät vid KTH. Under den informella intervjun fördes först en 

diskussion om hur Gunnar själv hade kommit in på att använda flipped classroom i sin 

undervisning, för att sedan gå över till hans tankar om dess användning i näringslivet.  

Nedan återfås några av de citat som ansågs mer intressanta för forskningsfrågorna. För att se 

citaten i sitt sammanhang se Bilaga 7. Dessa citat är valda då de anses bidra till en bättre diskussion 

för rapporten och ger fler dimensioner till slutsatserna. Intervjun bidrar med tankar om vad flipped 

classroom kan bidra till arbetslivet och vilka svårigheter som tros uppstå. Detta resultat bidrar 

alltså ej till analys utan endast för att ge en bättre diskussion för studien. 

● “[...]det är ändå väldigt svårt att formulera ett mål så att du själv kan säga att du uppnått 

målet[...]” (Bilaga 7, 14, 3) 
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● “Sen behöver det ju inte vara formellt i någon bemärkelse, en examinering som ska ge dig 

poäng eller ett diplom eller någonting, men jag tror ända att man måste “kan jag det här? 

Har jag lärt mig det här?”. Och gör man dem tillsammans när man designar sin kurs så tror 

jag att det inte är så dumt att tänka mål och test av målen.” (Bilaga 7, 14, 3) 

● “Vi har en kollega som har jobbat med Microsoft under lång tid, väldigt mycket utbildning 

och mycket kompetensförsörjning. Han jobbar även mot yrkeshögskolor för att hjälpa dem 

som sakkunnig, validera och ge förslag på utbildning. Han sa att inom mycket av IT 

branschen kan man ha så mycket som 20 utbildningsdagar om året så det är en stor kostnad 

men ändå så vet man inte vad den ger. “ (Bilaga 7, 5, 3) 

 

 

6. Analys 

För att påminna om vilka forskningsfrågor som ska besvaras upprepas dem här för att få förståelse om 

vad analysen ska ge information om. 

● Hur uppmärksammas och används kursdeltagarnas förväntningar av kursledaren? 

● Finns det ett behov av ökad interaktion på kurstillfällen som ges av företag? 

● Hur kan utbildningsdeltagarna bättre nyttja lärarens och sina meddeltagares kunskap? 

Analysen kommer att vara uppdelad på de resultatområden som har störst relevans för 

examensarbetet.  

 

6.1. Fokusgruppsamtal 

En gemensam nämnare för fokusgruppssamtalen var att båda beskrev vikten av aktivering och 

verklighetsförankring i utbildningen. Verklighetsförankringen var viktig dels för att möta kundernas 

förväntningar och behov men även som en del av deltagarnas lärande. Medan aktiveringen i, till 

exempel, formen av gruppdiskussioner var en viktig del av den faktiska kompetensutvecklingen, 

vilket kan visas på i citaten nedan.  

“[...] men vikten av diskussionerna och interaktionen med kursledarna och med 

kursdeltagarna, är ju det jag uppfattar som det som vi beskriver som det viktigaste för att 

utveckla förståelsen och kompetensen" (Bilaga 5, 14, 8) 

“Ofta blir det stort fluffigt och teoretiskt i föreläsningsform och så blir det väldigt konkret i 

diskussioner.” (Bilaga 6, 4 , 5) 
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“Att det inte är knutet till teorin på samma sätt utan mer knutet till verkligheten.” (Bilaga 

6, 4, 6) 

Verklighetsförankring är viktigt eftersom det enligt Illeris teorier om lärande (2009) underlättar för 

assimilation av material då deltagarna kan relatera de nya erfarenheterna till tidigare, vilket är ett 

kriterie för att det ska vara möjligt. Genom att ge exempel från situationer som personerna själva 

erfarit, eller kan uppfatta som liknande, kommer det underlätta lärandet då Mezirow (1997) menar 

på att det är via dessa våra referensramar utformas. Det kan även ses som en självbevarande 

handling; enligt Illeris krävs en större drivkraft av individen att ackommodera än att assimilera ny 

kunskap.  

Fokusgruppsdeltagarna menar även att diskussion är ett, enligt dem, viktigt moment i utbildningar 

då det sker kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten mellan kursdeltagarna. Det är just i denna 

typ av diskussioner som en diskurs kan ske enligt teorierna om kommunikativt lärande (Mezirow, 

2003). När deltagarna får testa sina idéer och points of views mot de andra kursdeltagarnas, är det 

som deltagarna säger att det blir konkretiserat och kan jämföras med den upplevda verkligheten. 

Om miljön och andra förutsättningar, så som drivkraft, är rätt kan de då uppnå den effektiva 

diskursen. Detta leda till att det bildas ett konsensus mellan parterna och därmed en ökad förmåga 

att ta välinformerade beslut.  

Deltagarna visar en önskan om att omsätta oprövad teori i praktik eller på ett praktiskt sätt 

bearbeta den behandlade teorin. Detta kopplas starkt till Mezirow (1997) åsikter om kriterier för 

lärande att kunskap ses som en resurs och om deltagarna inte ser värdet av kunskapen kommer den 

inte tas in eller leda till någon förändring. Om kursdeltagarna inte kan assimilera den teori som 

presenteras på utbildningen kan den mer krävande ackommodationsprocessen ske när 

kursdeltagarna får tillfälle att arbeta praktiskt med denna för att förvärva kunskapen.  

Ett annat gemensamt tema som båda fokusgruppsamtalen behandlade var deras egna förväntningar 

och hur dessa behandlas och togs till vara på.  

“Jag hade ett annat avsnitt där jag tyckte väldigt illa om kursledaren personligen, jag gillade 

inte hans sätt, hans inställning. Då lär jag mig inte heller någonting för då backar jag och 

säger att jag litar inte på honom. Så det är lite förtroendet för kursledaren som gör det.” 

(Bilaga 5, 12, 13) 

“Klassiskt är det ju så att man gör tre förväntningar på en tavla och så är de 

jätteövergripande och så avslutas det med att nu har vi uppfyllt förväntningarna.” (Bilaga 

6, 4, 5) 

“Det är väldigt svårt, jag skulle aldrig typ säga att jag skulle vilja lära mig om den tredje 

processen, punkt 2. Det skulle jag vilja veta. Det säger man aldrig. Och sådana saker 

kommer ändå inte upp så jag kommer ändå inte känna mig tillfredsställd. [...] Jag kanske 

inte vet det innan, om det är väldigt generellt så är det svårt att precisera så. Jag kanske 
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mördar den här stackars kursledaren på direkten genom att välja något svårt.” (Bilaga 6 ,6 

, 5-7) 

För att tillfredsställa deltagarnas förväntningar måste kursledaren möta de, av Mezirow (1997) 

benämnda, korta- och långsiktiga mål som deltagarna har med utbildningen. Om en kursdeltagare 

anser att kursledaren inte upplevs som kompetent eller är opålitlig kan det resulterar i att 

kursdeltagaren inte lär sig. Detta då kursledaren misslyckats med att möta deltagarnas 

förväntningar genom att inte ha ett öppet förhållningssätt eller inte inser att det finns olika syner på 

samma process. Det intryck som deltagarna får av kursledaren bidrar även till den grad av motstånd 

mot lärande (Illeris, 2009) som deltagarna känner gentemot kursledaren. Det kan ske en typ av 

identitetsförsvar då deltagaren ej vill förknippas med kursledarens åsikter och då ej heller det som 

lärs ut. Kursledaren ger kursdeltagarna drivkraft för att facilitera lärande, förutsatt att den kan möta 

deltagarnas förväntningar. Genom att uppmärksamma deltagarnas korta- och långsiktiga mål 

kommer kunskapen ses mer som ett relevant verktyg vilket då kan öka drivkraften för lärandet. 

Detta är ett bra exempel för vad Illeris (2015) menar med interaktionen med miljön och hur den 

påverkar lärandet. 

Det blir även tydligt hur den inre och yttre motivation starkt påverkas av utbildarens attityd och den 

miljö som skapas kring detta. I det ena fallet ansågs det att om kursledaren sa emot vad deltagaren 

själv tyckte så skulle den inte lära sig då den inte litar på kursledaren. Detta visar på att den inre 

motivationen kan sänkas så lågt att en amotivation kan uppstå. På samma sätt kan vi relatera till den 

tyngd som finns i resultat angående erfarenhetsutbyte enligt Deci och Ryans (2011) resultat kan 

användandet av erfarenheter leda till en upplevelse av kompetens och fungerar som stark autonom 

feedback som påverkar den inre motivationen och därmed ger möjligheten till ett bättre lärande.  

 

6.2. Observation av utbildning  

Vid samtliga utbildningar klassades den diskurs som kursledarna bedrev mot deltagarna som 

auktoritär icke-interaktiv, detta då det främst ställdes kortare kontrollfrågor och det gavs 

värderande svar (Scott et al., 2006). I samtliga av dessa utbildningar uttryckte kursledarna att de 

ville föra en dialog eller diskussion med deltagarna. Enligt teorierna om kommunikativt lärande är 

detta den bästa formen av dialog att ha för att främja utbildning eller kompetens. Eftersom 

deltagarna till stor del endast interagerar med kursledaren i dessa och endast i korta frågor och svar 

får deltagaren ej möjligheten att utforska ämnet på deras egna villkor och utifrån deras egna 

erfarenheter. Deltagarna behöver utforska sina point of views i diskursen för att skapa relevans till 

innehållet. Det är då viktigt att dessa får uttryckas utan att bli begränsade som korta svar. 

Denna typ av begränsning av interaktion mellan deltagare påverkar även den upplevda lärmiljön. 

Den kan då upplevas som lärarcentrerad istället för stundentcentrerad och som en mindre tillåtande 

miljö för diskurs. Om miljön upplevs på detta sätt menar Illeris (2015) att det har en direkt påverkan 
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på deltagarnas drivkraft då den kan sänkas eller i värsta fall leda till en mental resistens hos 

deltagaren. En sänkt drivkraft ska då direkt relatera till en reducerad förmåga hos deltagaren att ta 

emot den kunskap som kursledaren försöker förmedla. Detta förklarar Deci och Ryan (2011) med 

att den inre motivationen sänks då miljön upplevs som kontrollerad och utrymmet för egna val är 

begränsat. De menar att ju större utrymme en individ har att kontrollera det egna lärandet desto 

större blir den inre motivationen. 

Under utbildningen i hållbarhet blev det särskilt tydligt att deltagarna hade ett behov att diskutera 

innehållet i utbildningen med varandra. Uppgiften var att först reflektera själva men ändå valde en 

majoritet av deltagarna att direkt börja diskutera innehållet med de som var runt omkring. Detta 

kan tyda på att det som hade gåtts igenom har påverkat personernas referensramar då det ger nya 

erfarenheter eller synsätt. Individen kommer då att uppsöka någon för att diskutera sin upplevelse 

med för att nå en mer stabil point of view (Mezirow, 1997, 2003). Enligt self- determination theory 

(Deci & Ryan, 2011) tyder sökandet även på extern bekräftelse på en prominent inre motivation som 

deltagarna söker att tillfredsställa genom att få bekräftelse från meddeltagare. Positiv feedback kan 

stärka synen på den egna kompetensen medan negativ feedback skulle leda till minskad inre 

motivation. 

Deltagarnas förväntningar, eller korta- och långsiktiga mål, hanterades på olika sätt på de fyra 

observerade utbildningarna. Vid utbildningarna i BIM och i Riskhantering efterfrågade utbildaren 

deltagarnas förväntningar och mål under uppstarten och gjorde dessa synliga på tavlan under 

resten av kursen. Att ta in deltagarnas förväntningar och att uppfylla dessa är av stor vikt då vuxna 

ser information som en resurs vilket har konsekvensen att information filtreras och väljas ut för 

inlärning (Mezirow, 1997). Att kurslederaren då visar att den uppmärksammar de mål som 

deltagarna har gör att informationen som ges uppfattas som relevant för individen. Den upplevda 

studentcentrerade miljön kommer kunna leda till en ökad drivkraft hos deltagarna vilket resulterar i 

en bättre upplevelse för deltagarna samt att mer av kunskapen behandlats under kursen.  

De distraktionsscheman som togs fram (Figur 2-5) kan användas för att visa hur stark den inre 

motivationen för utbildningen var. Som nämndes på utbildningen i Hållbarhet blev deltagarna 

tillsagda att mobiler och datorer inte skulle ligga framme, en typ av yttre motivation. Dock efter 

lunchen började deltagarna ta fram dessa vilket kan visa på att den yttre motivationen har sänkts 

med tiden och då inga kursledaren kommenterade på detta så ansågs det vara accepterat. Under 

utbildningen av Riskhantering var antalet observerade distraktioner förhållandevis lågt i jämförelse 

med övriga utbildningar. Det förklarar Deci och Ryan (2011) med att om det är en autonomt 

stödjande lärmiljö, vilket observerades, ger det deltagarna större möjligheter till egna val, som i sin 

tur stärker den inre motivationen. 
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6.3. Enkätsvar 

Från de enkätsvar som presenterades i resultatet ter det sig att det kursdeltagarna till största del tar 

upp som en viktig del av utbildningen är verklighetsanknytningen av utbildningen. Därefter är det 

aktiveringen som deltagarna upplever som det näst betydande temat. Efter aktivering kommer 

förkunskaperna och tiden som teman. 

 

Diagram 5: Tematisk fördelning, sammanställning av samtliga utdelade enkäter 

 

Från Diagram 5 som presenteras här ovan är det tydligt att det är verklighetsanknytningen som de 

flesta deltagare tycker är av vikt, utan att lägga någon värdering i huruvida enkätrespondenten har 

uttryckt det som en avsaknad eller ett förekommande inslag i utbildningen. Att det är 

verklighetsförankringen som deltagarna uttrycker spelar störst roll beror med stor sannolikhet på 

det som Mezirow (1997) listar som en viktig faktor för att en utbildare ska lyckas med sitt uppdrag. 

Mezirow menar att deltagarna behöver känna att den information som de förväntas förvärva måste 

vara relevant för dem i den kontext de arbetar i. Det kan även ses som att detta ger styrka till 

Mezirows teorier om att i den vuxnas lärande är det just ny kunskap en resurs som behöver vara 

användbar. Vilket tydliggörs i följande citat:  

“Saknar referensprojekt med positiva & negativa utfall. Ett exempel som visar hur proj. 

från start -> mål hanterats. Alltså en koppling till både teori & praktik.” (Bilaga 8, 12) 
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Genom en stark verklighetsanknytning kan deltagarna inse att kunskapen är en resurs de kommer 

behöva i sin yrkesroll och den blir därmed relevant. Denna relevans bidrar till att underlätta 

lärandet då det kan bli en assimilerande process för deltagarna. På samma sätt uttrycker 

enkätrespondenterna att aktivering är ett viktigt inslag. De förväntar sig inte att kursledarna ska 

vara omnipotenta men deltagarna vill kunna utnyttja varandra:  

“Mer kommunikation med deltagarna eftersom flera hade erfarenhet och frågor att delge 

till andra. Jag förväntar mig inte att kursledarna har svar/lösningar på alla frågor. Mer 

dialog eftersom det är erfarna deltagare.” (Bilaga 8, 13) 

Ett mindre prominent tema (diagram 5) är förkunskaperna som respondenterna nämner har varit 

oklara vilken nivå  kurserna är på eller vilka förkunskaper som förväntas av deltagarna. 

Förkunskapskrav och en kurs målgrupp är viktigt anser kursdeltagarna för att de ska känna att 

kursen och dess innehåll (Illeris, 2009) är relevant för dem. Detta ses i följande citat:  

“Kursbeskrivningen. Det skulle ha stått tydligare vilka kursen vänder sig till.” (Bilaga 10, 5) 

Det är dock inte alltid som det räcker att kursen är tydlig med vad den ska behandla. Det finns olika 

kunskapsnivåer och förväntningar som inte kursen eller kursledaren kan tillgodose:  

“Ja, det var en grundutbildning men hade inte gjort nåt om det hade varit lite mer 

praktiska exempel/fördjupningar” (Bilaga 10, 3) 

Det kommer att vara svårt att möta samtliga deltagares uttalade och outtalade förväntningar som de 

har på en utbildning, men oavsett förväntningar så uttalar kursdeltagarna en önskan om mer 

aktivering och verklighetsanknytning i utbildningen. För att åter anknyta till Illeris (2015) teorier är 

det i interaktionen som lärandet sker och det är kursledarens uppgift att skapa drivkraft och mening 

till innehållet i undervisningen. 
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7. Diskussion 

Nedan diskuterar vi analysen av resultatet i förhållande till de forskningsfrågor som har lett processen. 

Här används även ej analyserat resultat från den intervju som hölls med Gunnar Karlsson vid KTH för 

att ge en till vinkel i diskussionen. Den övergripande frågan som diskuteras är: 

Hur lämpar sig flipped classroom som ett pedagogiskt verktyg för 

kompetensutveckling inom företag?  

 

7.1. Hur uppmärksammas och används kursdeltagarnas 

förväntningar av kursledaren? 

Enligt det teoretiska ramverk som har använts för denna rapport har det framgått tydligt att 

förväntningar är en viktig del av inlärningen för de vuxna. Mezirows och Illeris teorier poängterar 

samma sak med olika ord. Enligt Mezirow behöver förväntningarna eller målen med utbildningen 

kunna tillmötesgås för att uppnå ett effektivt lärande då informationen annars ej ses som relevant 

och därmed kan filtreras bort i den stressiga vardagen. Medan i Illeris lärandetriangel (Figur 1) kan 

förväntningarna kopplas till interaktionen mellan miljön och ens drivkraft. Det framgår tydligt att 

om förväntningarna ej blir uppfyllda, eller att deltagarna inte tror att de kommer bli det, kommer 

detta påverka utkomsten av en kompetensutvecklande kurs negativt.  

I både enkätsvar och fokusgruppsamtal framkom det att förväntningar ofta ej blev uppfyllda i 

utbildningarna. Detta berodde på att kursbeskrivningarna var bristfälliga, att kursmålen saknades 

eller inte upplevdes bli tillgodosedda. Deltagarna i fokusgruppen på tidigare Faveo säger att de nu 

har förväntningar att när företaget växer, via sammanslagningen mellan WSP och Faveo, så kommer 

utbildningarna att kunna specialiseras mer och därmed uppnå de personliga målen bättre. 

Deltagarna i fokusgruppsamtalet tror att då de blir större kommer det kunna ges fler utbildningar 

eller att de kan ta in anställda med jämnare förkunskaper. Frågan blir då istället ifall jämnare 

kunskaps- eller erfarenhetsnivå hjälper kursledaren att uppmärksamma och uppfylla 

förväntningarna.  

I de observerade utbildningarna framstod det som att kursledarna var medvetna om att deltagarna 

kommer till kurserna med olika förväntningar. En populär metod för utbildaren att få reda på vilka 

dessa är, var att skriva upp dem på något sätt och sedan kontrollera mot slutet av utbildningen om 

dessa var uppnådda. Dock framkom det i fokusgruppssamtalet att deltagarna ändå inte alltid 

upplever detta som något hjälpande eller att det blir något kursledaren gör men inte anpassar sig 

efter ( Bilaga 6, 4, 5). Kursledarna uppmärksammar förväntningarna men har ej tiden till att 

uppfylla dessa under utbildningen.  



 

55 

7.2. Finns det ett behov av ökad interaktion på 

kurstillfällen som ges av företag? 

Det enkäterna gemensamt visar är att utbildningar som bedrivs på konsultföretag behöver öka 

graden av aktivering och interaktion. Detta kan ske både som case eller rollspel som skulle kunna 

skapa både diskussion och verklighetsanknytning. Deltagarna upplever att det kan finnas en stor 

kunskap i rummet men att de inte får möjligheten att ta del av denna kunskap eller erfarenhet. Just 

som Mezirow (1997, 2003) påvisade i sina teorier behöver kunskapen vara viktig för arbetet för att 

det ska leda till någon verklig förändring i kunskap och lärande. Detta ses tydligt då kursdeltagarna 

säger att de vill ha mer erfarenhetsutbyte, utrymme för diskussion och praktisk förankring i 

utbildningen.  

Från enkäterna på riskutbildningen framkom det att inslaget där deltagarna fick spela ut ett fiktivt 

scenario och tog själva olika roller gav ett bra mått av praktik och verklighetsförankring. 

Respondenterna från riskutbildningen var inte ensamma om att berätta hur aktiv inlärning var 

något som det behövs mer utav utan var en vanlig kommentar i enkäter och utvärderingar. Även de 

observerade distraktionerna, som åskådliggörs i distraktionsschemana (Figur 2-5), tyder på behov 

av ökat aktivering. Genom att deltagarna flyttar sitt fokus från kursledaren till mobiltelefon eller 

dator tyder det på att den inre motivationen sänks samt att den yttre motivationen inte är tillräckligt 

stark för att få kursdeltagarna att fokusera på utbildningen. Att då göra som utbildaren i 

riskhantering gjorde, genom att låta deltagarna vara mer aktiva i utbildningen för att ge dem 

möjligheten till egna val i övningar och diskussioner, så leder det till en ökad inre motivation att lära 

sig. Detta i sin tur innebär att kursdeltagaren kommer kunna behålla den förvärvade kunskapen 

under en längre tid. 

En mer interaktiv miljö skulle få stöd av Kock (2010b) då det är miljön som är den viktigaste faktorn 

för det individuella och organisatoriska lärandet. Kock  påvisar att inom all utbildning på företag 

behövs faktorer sådana som erfarenhetsutbyte, en öppenhet med tillit och tillräcklig tid för lärande. 

Detta stämmer även med åsikterna från Deci och Ryan (2011) där erfarenhetsutbyte med positiv 

feedback är en stark bidragande faktor till motivation kring lärande. Just den stödjande lärmiljön i 

klassrummet är enligt samtliga av de presenterade teorierna en gemensam nämnare och får extra 

relevans genom Kocks (2010b) kvantitativa studie. I den stödjande lärmiljön ingår aktiveringar i 

form av erfarenhetsutbyten, diskussioner och att få feedback för dessa. Resultatet visar på att detta 

kommer gälla all utbildning och att denna aktivering inte får underskattas. Därför bör alla 

utbildningar på företag tillika skolor formas kring lämpliga aktiviteter där kunskapsmaterialet 

passar in i aktiviteten. Det finns en tradition av att först välja material för en utbildning och sedan 

välja hur det ska presenteras. Denna tradition är ej längre hållbar utan bör ses som ett samspel 

mellan aktivitet och material för att lyfta fram dessa på ett sådant sätt att inlärningen sker på ett 

mer optimerat sätt. 
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7.3. Hur kan utbildningsdeltagarna bättre nyttja lärarens 

och sina meddeltagares kunskap? 

Detta hänger ihop med tidigare utlägg ovan om att behovet av ökad interaktion är något som 

observerats. Om deltagarna får mer tid till diskussioner kommer utbildarens roll bli mer av en 

moderator. Utbildarens uppgift blir då att se till att deltagarna tar sig igenom de uppgifter, eller 

övningar, som behandlas under utbildningen. I fokusgruppssamtalet med tidigare Faveo framkom 

det att deltagarna ansåg att en implicit uppgift för läraren är att skapa en gemensam syn, sett som 

anställd och organisation, på det ämne som avhandlas på kursen. Denna syn ska inte komma genom 

att kursledaren säger åt deltagarna hur de bör se på saker. Deltagarna och läraren måste 

tillsammans fritt få diskutera ämnet och utforska vad de får för bild av helheten. Genom att ge 

deltagarna mer tid för diskussion, övningar och erfarenhetsutbyten kan utbildaren styra samtalen 

och dess innehåll för att spegla det tänkta kursinnehållet och på så sätt utnyttja deltagarnas 

kollektiva kunskap för att uppnå ett gemensamt mål. 

Det är sällan kursdeltagarna har samma förväntningar på en utbildning. De kommer dit med olika 

mål och behov som de förväntar sig att få uppfyllda. De förväntningar som deltagarna ger uttryck till 

kursledaren behöver inte vara vad deltagarna egentligen vill få ut av utbildningen. Detta eftersom 

de inte tror att kursledaren kan uppfylla det behov eller för att det kan förstöra för andra (Bilaga 6 

,6 , 5-7). Om läraren inte lägger huvuddelen av sin tid att presentera kunskap för deltagarna utan till 

att upptäcka och försöka uppfylla deras förväntningar skulle miljön upplevas som mer 

studentcentrerad och kan ge en ökad inre motivation för lärande. Om läraren ger deltagarna 

möjlighet att ha kunskapsutbyte med varandra kan detta ge effekten att de uppnår de mål som var 

tänkta med utbildningen. Även om utbildningen kanske är på en mer grundläggande nivå kommer 

det finnas deltagare med större kunskap som kommer att kunna delge denna till de övriga i 

diskussioner. Genom att låta deltagarna dela med sig av sin erfarenhet och kompetens till varandra 

kommer fler deltagare kunna få en positiv uppfattning av utbildningen. Detta ger en tryggare miljö 

där fler deltagare vågar ta plats och vokalisera sina mål och förväntningar. Då kommer kursledaren 

att kunna matcha intressen med innehåll och forma utbildningen kring att uppfylla dessa. 

För att kunna nyttja lärarens kunskap krävs det också att kursdeltagarna känner förtroende för 

utbildarens kompetens, oavsett om det är en extern eller intern resurs. Detta är något som togs upp 

i fokusgruppsamtalet med WSP och där deltagarna var överens om att det inte bara är kursledarens 

kompetens som är viktig utan också hur denne framställer och säljer in sig tidigt i kursen. Huruvida 

kursledaren lyckas med det eller ej kan bottna i olika anledningar men det utbildaren själv kan 

påverka är hur väl förberedd han, eller hon, är vid kurstillfället. För att kursledaren ska kunna 

lyckas att mediera sin kunskap krävs det ett relevansskapande för kursdeltagarna. Det ställs alltså 

inte bara höga krav på utbildarens kunskaper utan också de förberedelser som behöver göras innan. 

Det är således viktigt att läraren har haft tid att förbereda sig själv och revidera sitt kursmaterial. 

Det är även viktigt att utbildaren inte har en egen agenda utan att den är där för lyfta deltagarnas 

kunskapsnivå och inte för att driva sin egen agenda. 
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7.4. Flipped Classrom 

Förberedelser är en viktig del i flipped classroom där grundläggande eller enklare information 

flyttas till innan träffen i helklass. Genom någon typ av lärplattform med tillhörande uppgifter, så 

som reflektioner för att komplettera till texter, videos eller ljudfiler, får deltagarna en tydligare bild 

av vad kursens innehåll och syfte är. Det nämns bland annat i fokusgruppsamtalen att en lösning 

skulle vara att ta in förväntningarna tidigare, då skulle deltagaren hinna reflektera mer själv över 

vad den vill få ut av kursen istället för att få en plötslig fråga som ger ett hastigt svar. Då kursledarna 

tidigare har tagit in förväntningarna först när de faktiskt träffar deltagarna är det inte konstigt att 

de har haft svårt att hantera dessa. Med flipped classroom skulle dessa förväntningar tas in flera 

dagar före utbildningen och därmed ge utbildaren mer möjlighet att anpassa innehållet eller 

aktiviteterna för att uppfylla dessa, vilket är något all vuxenutbildning kan dra nytta av. 

Det är tydligt att den interaktion som sker oftast är kortvarig och med stora mellanrum vilket gör att 

utbildningen upplevs som passiv. Detta upplägg kan tilltala många lärare som vill få vara i centrum 

och styra hur tiden skall fördelas. Det är dock inte det bästa för deltagarna. Som nämnt tidigare ger 

ett aktivt lärande bättre resultat än ett passivt och om lärmiljön är öppen och studentcentrerad ger 

det ännu mer. Vi har visat i teorierna att det är en viktig del av lärandet och att det är något 

kursdeltagare uppskattar. I ett flipped classroom finns bara aktivt lärande, konceptet bygger på 

aktivering kring materialet. Vi anser att datan i studien, tillsammans med de teorier och forskning vi 

har, visar att all utbildning som använder sig av passiv inlärning drar nytta av flipped classroom som 

en metod för att förbättra utbildningen för sina anställda. 

Kursdeltagarna nämner ofta hur de gärna hade velat få in mer erfarenheter eller höra exempel från 

de andra deltagarna. Detta visar på att Mezirows (1997, 2003) teorier kring relevans och behov av 

att diskutera ny kunskap är högst relevanta. Så som utbildningen har varit nu på företaget har det 

inte funnits mycket tid för detta då det material som gås igenom har varit omfattande. När det 

istället läggs mer av materialet inför kursdagen kommer dels materialet att kunna hanteras i egen 

takt av deltagarna men även frigöra tid för mer diskussion under utbildningen. I ett flipped 

classroom tar läraren ett steg tillbaka istället för att ta upp största delen av utrymmet kommer 

läraren att stödja deltagarna i sitt lärande genom att tillhandahålla sin expertkunskap. Deltagarna 

kommer få en större möjlighet att både ge och få relevans av utbildning genom andras erfarenheter 

i diskussioner och andra aktiviteter. Om flipped classroom implementeras skulle det även kunna 

leda till en bättre spridning av kunskap, en extra möjlighet att förmedla den kunskap som finns 

implicit i företagets anställda, något som flera företag eftersträvar. 

Ett problem som kommer upplevas med flipped classroom är att det kommer ta mer tid för den som 

är kursledare att förbereda. Det nämns i fokusgruppssamtalen att den förberedelsetid som finns kan 

vara skrämmande kort i förhållande till kursens omfång. Även på de utbildningar som haft 

förberedande uppgifter har flera deltagare inte haft tid att göra dessa. Men om det nu är som 

Gunnar Karlsson nämnde i sitt exempel från mjukvaruindustrin, där det är tal om stora pengar för 

kompetensutveckling utan att kunna validera resultatet, så kan det tyckas att det kan budgeteras in 
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mer tid för att kursledaren ska ha mer utrymme för förberedelser. Fördelen med mer tid skulle då 

vara att det ger kursledarna möjligheten att kunna göra små förändringar till upplägget med kursen 

för att tillgodose dessa förberedelser. Något så enkelt som att byta ut ett exempel mot ett annat då 

det är mer efterfrågat. Att ha ett mer modulärt kursupplägg där olika segment av kursen kan bytas 

ut efter de förväntningar som har skickats in i förväg. 
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8. Slutsatser 

Från de resultat som samlats in ser vi att den insamlade datan inte avslöjar något nytt utan det är 

egentligen samma saker som har efterfrågats på utbildningar de senaste fyra till fem åren. Det 

saknar betydelse ifall det är en utbildning som vi har observerat eller om det är en utbildning som 

gått för ett par år sedan. Samma sak återkommer i utvärderingarna i form av att; tiden är 

felberäknad, övningar uppskattas, alternativt behövs det fler; det behövs mer tid och plats för 

erfarenhetsutbyten samt att kunskapen behöver verklighetsförankras i en större utsträckning.  

“[...] men vikten av diskussionerna och interaktionen med kursledarna och med 

kursdeltagarna, är ju det jag uppfattar som det som vi beskriver som det viktigaste för att 

utveckla förståelsen och kompetensen" (Bilaga 5, 14, 8) 

Det märks av från citatet ovan att vuxna på arbetsplatser upplever samma sak som vi har lyft fram i 

teorin om vad som bidrar till inlärningen och höjandet av kompetens. Utifrån våra forskningsfrågor 

och det resultat som har analyserats och diskuterats ser vi att flipped classroom har potentialen att 

fylla det behov som deltagare på utbildningar vid företag har. Detta grundar sig i den diskussion 

som förts där det uppmärksammats att deltagarna efterfrågar kvalitéer som flipped classroom 

erbjuder. Resultatet visar att deltagarna efterfrågar mer övningar; större grad av erfarenhetsutbyte; 

bättre användande av tiden, i den mening att utbildningarna ses som för långa eller korta vilket 

visar på att det finns utrymme för förbättringar tidsmässigt, samt bättre information kring 

utbildningen i förväg.  

Utbildningar på företag behöver bli tydligare till vem den riktar sig till i form av förkunskaper och 

kursplaner, det är en grund för att inte få fel förväntningar på utbildningen. Vad flipped classroom 

erbjuder för att lösa detta är att göra mer information tillgängligt tidigt. När studiematerial finns 

tillgängligt på en webplattform kommer alla inom ett företag att ha tillgång till detta och få en bild 

av vad utbildningen erbjuder. Detta betyder att deltagarna har större kontroll över vad de läser för 

kurser och vilka förväntningar som är mer anpassade efter dessa. Deltagarna får en översikt av 

materialet som ligger som moduler och kan då hoppa över sådant de redan vet eller se fler exempel 

från just det område som är mest relevant eller svårt för dem. 

Detta gör då att tiden bättre kan användas till att förmedla kunskap och facilitera konstruktiva 

diskussioner och erfarenhetsutbyten. Då tiden kommer att användas mer effektivt skulle det 

innebära, i linje med tidigare studier, att deltagarna kan lägga ner mindre tid på utbildning men 

samtidigt uppnå ett bättre lärande. Detta skulle för företaget kunna innebära en ekonomisk vinning 

då företaget binder upp sina anställda under en kortare tid på en gemensam, fysisk plats, och istället 

kan de anställda vara ute på uppdrag och generera pengar till företaget.  
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Vi anser att vår forskning har visat att om ett företag identifierar att de har utbildningar där 

lärandet är passivt är flipped classroom en metod för att förbättra utbildningen för sina anställda. 

De kommer ge sina anställda en större möjlighet att både ge och få relevans av utbildning genom 

andras erfarenheter i diskussioner och andra aktiviteter. När flipped classroom implementeras 

skulle det även leda till en bättre spridning av kunskap, vilket ger en extra möjlighet för att sprida 

den kunskap som finns implicit i företagets anställda något, som flera företag eftersträvar. 

Det är också viktigt att poängtera att flipped classroom kan användas i olika stor utsträckning och 

oavsett till vilken grad det implementeras är det viktiga att flipped classroom underlättar en högre 

grad av interaktion och aktivt lärande för deltagarna. Ett företag behöver inte byta ut alla 

utbildningar direkt utan bör identifiera de utbildningar där det passiva deltagandet är som störst 

och förändra bitvis tills en bra nivå av aktivering uppnås för att finna en god balans mellan resurser 

och kunskapsnivå. 

 

8.1. Vidare forskning 

Utifrån de data vi har samlat in och behandlat ser vi ett behov av vidare utforskning inom flera 

områden knutet till utbildning på företag. Det mest framträdande, och kanske akuta om man ska 

lägga en värdering i det, är hur företag jobbar med kunskapsvalidering, dvs hur företag säkerställer 

att förväntad kunskap förvärvats via genomgången utbildning. Företag lägger ner stora resurser på 

att kompetensutveckla och öka det interna mänskliga kapitalet utan att egentligen få något kvitto på 

att det faktiskt har skapat ett konkret värde för företaget i form av mer kompetenta anställda. 

Det är även värt att notera att denna studie inte har tagit i beaktning hur organisationen och de 

anställda skulle ta emot den nya undervisningsformen. Även om den tydligen uppfyller de behov 

som de anställda har gjort anspråk på att ha kan det finnas ett motstånd mot denna förändring. Det 

skulle därför vara intressant med en studie där man provar att genomföra en kurs som använder 

flipped classroom för att se hur det upplevs av deltagarna.  

Ett annat område som berörts i denna studie är hur företag jobbar med förkunskaper och 

förväntningar som kursdeltagare har inför en utbildning. En intressant studie skulle då kunna vara 

hur företag jobbar med detta och kanske att någon form av riktlinjer eller praxis då kan tas fram. 
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