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”Vad jag hör, det glömmer jag. 

Vad jag hör och ser kommer jag ihåg. 

Vad jag hör, ser och frågar frågor om eller diskutera med någon annan, förstår jag. 

Vad jag hör, ser, diskuterar och gör, tillägnar jag mig kunskaper och färdigheter om. 

Vad jag undervisar till någon annan, behärskar jag.” 

Silberman, fritt översatt av mig.



   

 

Sammanfattning: Syftet med den här fallstudien var att se hur några lärare och elever i 

årskurs 1-3 arbetar med flipped classroom och vilken inställning de har till arbetssättet, samt 

vilka för- och nackdelar det finns med metoden. Studien gjordes som en kvalitativ 

undersökning där både intervjuer, klassrumsobservationer och enkätundersökningar har 

använts för att ta reda på lärarnas och elevernas personliga uppfattningar och erfarenheter. 

Resultatet visade på att flipped classroom gav möjlighet till en mer varierad och individuell 

undervisning som kan öka elevernas kunskaper och motivation. Arbetssättet frigjorde 

lektionstid som kunde användas till fler diskussioner och mer praktiska övningar, aktiv 

studietid och ett ökat socialt samspel. Lärarna upplevde att eleverna hade en större iver och 

lust att lära i klassrummet när flipped classroom användes. Studiens slutsatser är att flipped 

classroom med fördel kan användas för elever i årskurs 1-3, men att variation i arbetssättet är 

nödvändigt för att kunna förmedla den motivation, lust och glädje som finns inom 

matematiken. 
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1 INLEDNING 
Matematik kan innebära att vara kreativ, reflekterande och problemlösande i både den sociala, 

samhälleliga och tekniska utvecklingen. Matematiska kunskaper ger människor möjligheten 

att fatta genomtänkta beslut i vardagen och ger större möjligheter att vara med i samhället och 

dess beslutprocesser (Skolverket, 2016a). Matematiska kunskaper behövs i det livslånga 

lärandet för att alla ska ha en möjlighet att vara aktiva medborgare (Skolverket, 2003). 

Stenhag (2007) menar att matematik innehåller viktiga kunskaper både för individer och 

samhället. Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att läsa matematik i skolan, 

bland annat behövs matematik för att klara sig i vårt moderna samhälle och för att få 

kunskaper som är väsentliga i både privat- och arbetslivet. Människor med matematiska 

kunskaper ger sedan i sin tur samhället möjlighet att utvecklas. Det är också viktigt med 

matematik för att behålla kulturen och ha gemensamma referenspunkter i samtal med andra, 

och för sina fortsatta studier (Stenhag, 2007). Matematikens historia är mer än femtusen år 

gammal och generellt sett så bedrivs ett bra och intressant arbete i matematiken som gynnar 

elevers motivation och lust att lära (Skolverket, 2003). Ändå visar statistik att svenska elever 

har medelmåttiga kunskaper i matematik (Riad, 2010). PISA- undersökningen 2015 visar 

visserligen att resultatnivån i matematik i Sverige har förbättrats jämfört med 2012, men 

nivån ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med tidigare år (Skolverket, 2016b). Riad 

(2010) tror att en anledning till de svaga resultaten kan vara att undervisningstiden i 

matematik i Sverige är mindre än snittet för övriga EU länder. En annan förklaring hon 

uppger är bristande motivation och lust hos eleverna.  

 

Skolverket (2003) har skrivit en rapport om lusten att lära i matematik och menar att kunskap 

och förståelse, att lyckas och att lära sig, är det som påverkar elevernas lust i stor utsträckning. 

Att behärska och äga sin kunskap är lustfyllt. Dock har olika individer varierande behov och 

alla elever behöver olika undervisningssituationer för att uppnå det. Det finns alltså knappast 

en modell som passar alla (Skolverket, 2003). Likväl har dagens skola som målsättning att 

alla elevers utveckling och lärande ska främjas och att alla ska känna en livslång lust att lära. 

Skolans styrdokument visar även tydligt att skolan ska ge möjlighet för alla elever att uppnå 

skolans mål utifrån sina förutsättningar. Undervisningen ska ske utifrån varje individs behov 

och främja deras kunskapsutveckling utifrån bakgrund och tidigare erfarenheter (Skolverket, 

2016a). 

 

Alexanderson och Davidsson (2016) skriver om elevernas erfarenhet av internet och digital 

teknik. Barn är vana med internet redan från tidig ålder och digitala verktyg blir allt vanligare. 

Internet är viktigt både privat och i skolan och ju äldre eleverna blir, desto viktigare blir 

internet för just studierna. Internet är således ofta en självklarhet för dagens unga att använda 

både i klassen och utanför. Det är ett ständigt aktuellt område då tekniken utvecklas konstant 

och nya idéer ersätter gamla (Alexanderson & Davidsson, 2016). Tekniken och internet idag 

skapar möjligheter som ingen tidigare har trott var möjligt. Majoriteten av Sveriges 

befolkning använder internet dagligen och redan som små börjar barn använda digitala 

verktyg. Skolan behöver hänga med i den samhällsutveckling. Trots det har Skolinspektionen 

gjort en granskning som visar på att digitala verktyg sällan används i undervisningen 

(Isaksson, 2016). År 2011 kom det dock en ny läroplan som ställer krav på att eleverna ska 

kunna söka kunskap, kommunicera, skapa och lära genom att använda modern teknik (Bruér, 

2016). Följaktligen är det här något som lärare ska förhålla sig till och en del av skolans 

uppdrag är att ge elever kunskaper kring digitala kompetenser, IT och internet. Digital teknik 

och internetanvändning är en naturlig del av de allra flesta elevers vardag, därför borde också 

skolan ta vara på möjligheterna som finns med den tekniken (Alexanderson & Davidsson, 
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2016). Kronqvist och Malmer (1993) menar dock att det ofta är läroboken som styr 

undervisningen. Om en klass använder en gemensam lärobok blir den nästan alltid en norm 

för planeringen av undervisningen. Lärarna litar ofta helt på att läroboksförfattarna vet hur 

stoffet ska prioriteras bäst och att det följer läroplanen (Kronqvist & Malmer, 1993). Det här 

gäller speciellt i matematiken, som verkar vara det ämne som är mest beroende av en lärobok 

(Skolverket, 2003). Skolverket (2014) skriver att undervisningen väldigt långt styrs av 

innehållet i den matematikboken som används (Skolverket, 2014). Många lärare ger 

läroboken en central roll redan tidigt i matematikundervisningen och hur boken används har 

betydelse för hur elevernas inställning till matematik blir. En avgörande aspekt är om eleverna 

tidigt måste följa vissa bestämda regler och använda en mer generell skolmatematik eller om 

de får använda sina personliga strategier för att lösa matematiska uppgifter. Om räkning 

betonas alltför starkt innan eleverna möter matematikens idéer lär de sig mer färdigheter än 

förståelse och arbetet handlar ofta om att räkna stora mängder tal på egen hand. Lusten att lära 

hör starkt ihop med om eleverna förstår den matematik de räknar. Eleverna behöver alltså 

både begripa och känna att innehållet är relevant för att ha lust och motivation till att lära 

(Skolverket, 2003). Även Stenhag (2007) betonar att matematik handlar om förståelse. 

 

Yngre elever har en naturlig nyfikenhet och lust att lära sig, något som tyvärr ofta förändras i 

dagens skolsystem. Det har Skolverket (2003) kommit fram till när de granskat och skrivit 

rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik. Rapporten kom dessutom fram till några 

viktiga punkter som påverkar elevernas lust att lära sig. Bland annat visade det sig vara viktigt 

att: 

 

• Lärarna kände engagemang och hade förmåga att motivera, inspirera och förmedla 

kunskap. 

• Lärarna kände tilltro till eleverna. 

• Eleverna kände tilltro till sin egen förmåga. 

• Undervisningen var varierad med stor flexibilitet och med anpassning till olika elevers 

förkunskaper och intresse. 

• Lektionerna hade ett varierande arbetssätt där mycket laborativt arbete och 

experimenterande ingick. 

• Undervisningen hade ett relevant innehåll som eleverna förstod och med uppgifter 

som utmanade. 

• Lärobokens dominans minskade till förmån för andra undervisningsmaterial och 

läromedel. 

• Eleverna fick arbeta ämnesövergripande så matematiken blev en naturlig del och 

skapade en ökad förståelse. 

• Eleverna fick mer inflytande på lektionerna. 

• Eleverna hade gemensamma samtal som utvecklade begreppsförståelse och det 

matematiska tänkandet. 

• Eleverna fick ha problemlösning i grupp med diskussioner kring olika sätt och val av 

att lösa matematiska problem. 

• Lärare och elever kunde reflektera och samtala i syfte att stärka eleverna (Skolverket, 

2003). 

 

Förutom att lyckas få elever motiverade och känna lust att lära behöver lärare förhålla sig till 

läroplanen. Under den senaste kursplanen i matematik står det bland annat att eleverna ska ha 

möjlighet att lära sig använda digitala tekniker i undervisningen för att kunna undersöka 

problem, räkna och tolka data (Skolverket, 2016a). Bruér (2016) menar att eleverna med 
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fördel kan använda datorer som ett verktyg för kreativitet och lärande. För att utvecklas i 

matematik förutsätts dock att det även finns utrymme för dialog och samspel med andra. 

Interaktionen har stor betydelse i matematikundervisningen (Bruér, 2016). Enligt Ahlberg 

(2001) behöver eleven få känna sig delaktig för att ha möjlighet att uppnå lärande, och för att 

uppnå det behöver läraren tänka på sitt sätt att tala med eleverna samt hur eleverna känner för 

matematik. Eleverna kan lätt känna sig misslyckade om de inte känner sig delaktiga i lärandet 

eller om de inte förstår. I den undervisning som vanligtvis bedrivs i matematiken kan läraren 

ge långa genomgångar och väldigt lite tid för aktivt arbete (Ahlberg, 2001). 

 

En tänkvärd idé för att möta både skolverkets krav, förbättra kvalitén och höja elevernas 

intresse, kan vara undervisningsmetoden flipped classroom. Alltså ett koncept som går ut på 

att använda undervisningsfilmer på internet som genomgång i klassen för att få mera tid till 

samarbete mellan elever samt diskussion mellan elever och lärare. Det är ett vanligt 

pedagogiskt problem att läraren inte har tiden att kommunicera med sina elever, utan bara till 

dem. Flipped classroom frigör mer tid till aktivt lärande, då mindre tid går åt till genomgångar 

och läraren får mer tid att se förförståelse och se vad eleverna har för kunskaper och vilka de 

saknar. Tidigare forskning har visat att den här metoden kan förbättra elevernas prestation och 

öka samspelet mellan kamrater och lärare (se t.ex. Ford, 2015). Forskning på unga elever 

finns det dock inte så mycket av och därför känns det spännande att få studera elever i klass 

F-3 i det här arbetet. 

1.1 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer en definition av och en historisk bakgrund till flipped classroom att 

presenteras. 

 

När Daniel Barker (2013) insåg att eleverna i hans klass inte presterade bättre än tidigare 

klasser, oavsett hur grundligt han gick igenom teorin och trots att han själv både kände sig 

tryggare och ansåg sig ha blivit en bättre lärare, började han fundera på vad han skulle göra 

för att optimera sin undervisning. Han tyckte att han använde för liten del av lektionen till att 

hjälpa eleverna med deras arbete och för mycket tid gick åt för genomgångar. Han testade då 

att låta eleverna utforska matematiken själva och tillsammans, men utan att nå ett bättre 

resultat. Slutsatsen blev att genomgångar var nödvändiga, men samtidigt långt ifrån 

tillräckliga. Han funderade på hur han skulle använda lektionstiden på ett bättre sätt så att 

eleverna lärde sig mer. Målet var hela tiden att eleverna skulle kunna använda sig av den 

informationen de fick på lektionerna till att förstå och använda kunskaperna i vardagen. 

Lösningen blev flipped classroom eller det ”upp och nedvända” klassrummet (Barker, 2013). 

 

Flipped classroom har ännu ingen svensk översättning, men ibland används benämningarna 

flippat klassrum, inverterat klassrum, det omvända klassrummet eller det ”upp och ned 

vända” klassrummet. Det engelska begreppet myntades av de amerikanska high school-

lärarna Jonathan Bergmann och Aaron Sams (Barker, 2013). Sams och Bergmann började i 

första hand filma lektioner och lägga ut på nätet för elever som missat lektioner, men de 

märkte småningom att filmerna började spridas bland både deras elever och andra lärare. Med 

hjälp av olika nätforum har sedan konceptet med filmade genomgångar utvecklats och 

spridits. Flipped classroom går dock inte enbart ut på att göra en film och publicera den online 

även om det ofta börjar där. Metoden används inte heller för att få in mer teknik i 

klassrummet, utan för att förbättra elevernas lärande med hjälp av teknik (Bruér, 2016). 

Barker (2013) menar att flipped classroom syftar till en mental flipp där fokus ska ligga på 

elevernas lärande istället för på läraren och själva undervisningen. 
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Någon klar definition av själva begreppet flipped classroom finns inte men idén bakom det 

arbetssättet är i alla fall att lärarens genomgång i klassrummet byter plats med elevernas läxor. 

Tanken är att elevernas bearbetning av nya kunskaper ska flyttas in i klassrummet medan 

genomgångar och föreläsningar ska ske utanför klassen. I en traditionell undervisning tar ofta 

teorin och förklaringarna i genomgångar stor tid av lektionen och den tid som eleverna själva 

får till att bearbeta informationen och jobba med uppgifter är väldigt begränsad. Ofta får det 

här skötas hemma i form av läxor och systemet kan bli väldigt orättvist mellan elever som har 

föräldrar hemma som kan hjälpa till och de elever som inte har det (Barker, 2013).  

 

Skillnaden mellan traditionell undervisning och arbetsmetoden flipped classroom är att det i 

flipped classroom väljs att spela in genomgångar på film, som exempelvis läggs ut på nätet 

inför en lektion. Eleverna har då möjlighet att titta på filmen så många gånger som behövs 

hemma, med en positiv bieffekt att även föräldrar som vill se kan få inblick i skolan. Det är 

dock inte filmen som är det viktiga egentligen. Filmen är bara ett verktyg till att nå den 

kunskapen som är nyttig för framtiden. Det viktiga är vad som händer på lektionerna menar 

Barker (2013). När eleverna kan titta på genomgångar hemma kan lektionerna användas till 

elevaktivt arbete. På lektionen kan de börja arbeta direkt med sina uppgifter med läraren och 

övriga klasskamrater som stöd och bollplank. Eleverna har möjlighet till frågor och omedelbar 

respons på sitt arbete då läraren ofta får mera tid för individerna i klassrummet. Det handlar 

om att placera eleverna och deras lärande i centrum. I flipped classroom går klassrumsarbetet 

från att ha en monologdriven katederundervisning till att vara centrerad kring en dialog 

mellan lärare och elever där elevens lärande får vara i centrum. Målet ska ligga på att eleverna 

kan använda det de lär sig i nya sammanhang, och inte bara lära sig inför specifika situationer 

som prov (Barker, 2013). 

 

Enligt Bergmann och Sams finns fyra viktiga punkter att tänka på för en flipped classroom 

lärmiljö:  

 

1. En flexibel lärmiljö där läraren kan anpassa klassrummet för elevsamarbete. 

2. En lärandekultur där läraren får vara vägledare, istället för förmedlare, och samtidigt 

kan individualisera undervisningen. 

3. Lektioner med ett genomtänkt innehåll som leder till att utveckla begreppsförståelse 

och processuell förståelse samt material som möjliggör utvecklingen av 

sambandsförståelse, orsaksförlopp och konsekvenskedjor. Genomtänka lektioner 

maximerar klassrumstiden så att elevernas aktivitet kan stå i centrum. 

4. Professionella och kompetenta lärare som kan behärska mer än förmedlandets konst. 

De ska ha ett gott samarbete till eleverna och med andra lärare. Lärarna ska under 

lektionstid kunna observera sina elever hela tiden och ge dem feedback i rätt 

ögonblick och kontinuerligt utvärdera deras arbete. Ett lyckat arbete med flipped 

classroom behöver också stöd av kollegor och skolledning (Bruér, 2016).  

1.2 Litteraturgenomgång 

Följande avsnitt kommer att redovisa tidigare forskning kring flipped classroom och vad 

forskningen visar kring arbetssättet. Vad lärare, rektorer, elever och föräldrar anser om flipped 

classroom och vad det finns för rädslor kring metoden. Avsnittet kommer också att ta upp 

varför det kan vara bra att kombinera flipped classroom med peer instruction, vad det är och 

dess effekter för det aktiva lärandet i sociala sammanhang. 

 

Flipped classroom kommer i det här arbetet att sammanställas med flipped learning då det 

verkar som om de flesta författare förklarar de här begreppen tillsammans. Det går nämligen 
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inte att bara göra en film och tro att det skapas ett bättre lärande. Poängen är att läraren måste 

förändra sin undervisningsmetod och sättet att se på sin roll som lärare. Något som sker då 

flipped classroom och flipped learning ses som ett. 

 

1.2.1 Vad säger tidigare forskning om flipped classroom? 
I flipped classroom gör lärare lektionsgenomgångar tillgängliga för elever närsomhelst och 

varsomhelst. Läraren kan spela in en genomgång med en dator, iPhone, iPad eller liknande 

och sedan lägga ut filmen som finns tillgänglig att titta på för eleverna på nätet. Eleverna kan 

se filmen så många gånger de behöver för att sedan ha möjlighet att vara mer aktiva i 

klassrummet. Då instruktionen sker utanför lektionstid får gruppen mer tid för lärande inne i 

klassrummet och läraren kan aktivt engagera eleverna i inlärningen och ge dem individuellt 

stöd (Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013). 

 

Hamdan et al. (2013) påpekar dock att potentialen i flipped classroom inte ligger i filmerna 

utan i skapandet av undervisningen. Den värdefulla tiden och det utrymme i klassen som 

skapas av att eleverna kommer förberedda till sina lektioner. Den tiden i klassrummet som 

eleverna kan utnyttja till att engagera sig och förstå instruktioner på en ny högre nivå och 

utveckla förmågor som de kan använda i nya sammanhang. Ingenting av det här betyder dock 

att läraren skulle bli oviktig eller går att ersätta, tvärtom är läraren viktigare än någonsin. 

Lärarna behöver fundera på hur de ska möjliggöra för eleverna att bli aktiva och ta ansvar för 

sitt eget lärande. Istället för att föreläsa för eleverna är deras roll att leda, observera, 

återkoppla, utvärdera och guida eleverna i deras tänkande och lärande. En annan mening i 

varför läraren är så viktig är för att de finns där och instruerar spontant, i relevanta och 

avgörande ögonblick (Hamdan et al., 2013). 

 

Wilson (2013) skriver att flipped classroom ger utrymme för mer interaktiva aktiviteter under 

lektionstid och leder till att elevernas attityder till läraren, klassen och undervisningen blir 

positivare och förändrar elevernas prestationer i klassen på ett bra sätt. De flesta eleverna 

känner att de har mer tid att arbeta i klassrummet där de kan få omedelbar feedback på sina 

framsteg. Det förbättrar både elevernas kunskaper och minskar deras ångest. Samtidigt finns 

det elever som kan uppfatta avsaknaden av föreläsningar som orättvist och orimligt då de ökar 

förväntningarna på ett personligt ansvar för det egna lärandet som ska ske utanför lektionstid 

(Wilson, 2013). Barker (2013) menar dock att det är bra att ge ett litet utrymme i början av 

lektionerna till frågor som eleverna har samt ge en kort sammanfattning med bara det mest 

centrala av det som eleverna ska ha sett innan lektionen (Barker, 2013). Flera lärare som 

använder sig av flipped classroom undervisning lägger dessutom upp frågor av något slag i 

filmklippet. De ska besvaras av alla elever självständigt, för att säkerhetsställa att alla elever 

sett och/eller förstått filmen (Zack, Fuselier, Graham-Squire, Lamm & O´Hara, 2015). 

 

Forskning visar att det videoklipp som gjorts av elevernas egen lärare är att föredra, trots att 

samma material finns att tillgå på nätet. Eleverna känner sin egen lärare och kan i en 

egenkomponerad video uppfatta vad den egna läraren understryker som viktigt, medan det här 

är svårare att utläsa av någon okänd (Zack et al., 2015). Barker (2013) menar att det är en 

trygghet för eleverna att höra och/eller se sin lärare, och de litar på att det som läraren går 

igenom är relevant i förhållande till kursen och bedömningen av den. 

 

Det finns inte jättemycket empirisk forskning kring effekterna av flipped classroom. Den 

forskning som finns består mest av lärarrapporter av elevresultat efter avslutade kurser där 

flipped classroom använts, samt opinionsundersökningar på attityder kring flipped classroom 
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av lärare, elever och föräldrar. Hamdan et al. (2013) påpekar ändå att den forskning som 

finns, samt fallstudier visar att modellen är lovande och motiverar till ytterligare utredningar. 

 

Ford (2015) delar i en artikel med sig om sina upplevelser av att arbeta med flipped classroom 

och kom fram till att det gav mer tid för eleverna att diskutera och lära från varandra i 

klassrummet. Eleverna lärde sig lösa samma problem på olika sätt i grupp vilket de inte hade 

gjort om de hade arbetat traditionellt med läxor hemma. De kunde också förklara lösningar till 

matematiska problem bättre med egna ord jämfört med elever som undervisats traditionellt. 

Eleverna nådde en djupare nivå av det matematiska tänkandet under lektionstid och blev mer 

säkra på sina kunskaper. Eleverna hade dessutom ett bättre resultat efter kursen än 

kontrollgruppen. Läraren upplevde att det var positivt att få ta del av diskussioner och kunde 

då uppmuntra till djupare diskussioner och rätta till missförstånd. Eleverna i klassen ändrade 

sin bild av att matematik bara var en uppsättning regler och att de bara kunde lösa problem på 

ett sätt (Ford, 2015). 

 

Ramsey Musallam, en kemilärare i San Francisco och professor i pedagogik vid Touro 

University, har också gjort en studie om flipped classroom. Den visade att elever som 

introducerats med metoden, och fått genomgång inför en lektion hemma, har haft lättare att 

lära sig det nya materialet i klassrummet (Hamdan et al., 2013). Wilson (2013) kunde 

dessutom i sin studie konstatera att eleverna hade bättre betyg efter avslutad kurs med flipped 

classroom. 

 

Zack et al. (2015) genomförde en flipped classroom studie i fyra matematikkurser som 

jämfördes med traditionell undervisning. Eleverna som använde flipped classroom såg då 

videoföreläsningar innan lektionen och tillbringade tiden i klassrummet med problemlösning. 

De elever som hade traditionell undervisning hade föreläsningar av läraren i klassen och 

vanliga hemläxor. Alla elever i undersökningen gjorde ungefär lika mycket arbete utanför 

klassrummet, även om de som arbetade med flipped classroom tenderade att tycka att de 

gjorde mer arbete än övriga. Föreläsningarna i de olika undervisningsgrupperna var annars av 

identisk art. Till skillnad mot tidigare forskning visade den här studien ingen större skillnad 

mellan provresultaten i flipped classroom och traditionell undervisning. Viss kvalitativ data 

visade tvärtom på problem med flipped classroom. Inställningen till matematik tenderade 

nämligen att bli sämre i det vända klassrummet. Studien visade att det här kunde bero på att 

eleverna kände mindre kontakt med lärarna i klassrummet. Tvärtom till vad lärarna i samma 

studie ansåg. En annan teori var att eleverna kanske blev uttröttade på arbetssättet (Zack et al., 

2015). 

 

1.2.1.1 Svårigheter kring flipped classroom 
Som med alla metoder finns det svårigheter, funderingar och tvivel kring metoder som 

används i skolan. Det här avsnittet kommer att nämna några av dessa, samt vad som kan 

tänkas på för att undvika de fallgroparna.  

 

Skeptiker kring flipped classroom hävdar att det finns väldigt lite nytänkande i flipped 

classroom. De menar att bra lärare alltid försöker möta behoven hos alla individer i ett 

klassrum och använda de verktyg som behövs för att hjälpa dem. Det är visserligen sant, 

skillnaden är bara att det finns mer tid att hjälpa eleverna eftersom tid frigörs med 

användningen av flipped classroom (Hamdan et al., 2013). Dessutom menar Ahlberg (2001) 

att elever som har det svårt i skolan ofta behöver muntligt stöd, inte genom att läraren talar till 

eleven utan istället med eleven. Det här kan bli ett problem om inte läraren har den tiden som 

krävs. Ofta ställer läraren ledande frågor istället för att eleven får en chans att reflektera och 
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testa sina egna hypoteser. Tyvärr leder den sortens lotsande frågor sällan till ökad kunskap 

och förståelse, därför är tiden i klassrummet så viktigt (Ahlberg, 2001). 

 

Ett annat bekymmer är rädslan av lärare och andra som tror att flipped classroom nedvärderar 

värdet av bra, engagerande lärare med face-to-face undervisning. De oroar sig att lärarna inte 

kommer att ha så stor betydelse eftersom lektionstiden ägnas åt elevsamarbete, grupparbeten 

och andra interaktiva övningar. Det här stämmer dock inte heller då läraren tvärtom är 

viktigare än någonsin. Lärarna behöver finnas där och guida eleverna, rätta till missförstånd 

och ta tillvara på spontana funderingar vid rätt tillfälle (Hamdan et al., 2013). Ljungblads 

(2016) studie visade dessutom att eleverna ansåg att relationen till läraren behövde vara bra 

om de skulle ha möjlighet att arbeta bra. Studien visade också att lärare-elevrelationen är extra 

viktig i just matematikundervisningen (Ljungblad, 2016). 

 

Gary Stager, en pedagog och journalist som är känd kritiker av flipped classroom uttryckte 

viss kritik kring konceptet under en radiosänd debatt 2012 med Aaron Sams. Han menade att 

modellen betonar traditionella läxor och föreläsningar precis som vilken undervisning som 

helst, även om ordningen är vänd. Dessutom följer inte flipped classroom läroplanen då 

metoden innebär att elever studerar i förväg och inte använder läxor som en repetition. 

Slutligen hävdar han också att inlärningsmodellen är ett sätt att standardisera inlärning och att 

lärare lätt kan ta ett massproducerat klipp de hittar på nätet istället för att fundera själva. 

Stager kan ha en poäng i sitt antagande, om flipped classroom använder föreläsningar som 

traditionella läxor med låg kvalité, kan undervisningen lätt bli opersonlig. Även digitala 

lektioner kan naturligtvis lätt bli tråkiga lektioner om de levereras på ett oengagerat sätt. Så är 

dock inte intentionen, flipped classroom är inte en genväg eller ett lättare sätt att undervisa, 

utan det kräver kunskap och lärarna behöver få fortbildning i arbetssättet och stöd för att 

kunna engagera elever på ett bra sätt. Faktum är att det krävs mer av en lärare för att 

undervisa framgångsrikt i flipped classroom än i traditionell undervisning. När det gäller 

Stagers oro kring massproducerade billigt gjorda videor hävdar Sams och Bergmann att 

modellen fungerar bäst när lärare gör sina egna videor för sina egna klasser. Däremot kan 

användningen av videoinspelade lektioner göra det möjligt för lärare att hitta inspiration 

genom att titta på genomgångar som produceras av andra, och elever kan också få tillgång till 

att hitta alternativa förklaringsmetoder till ämnesområdet (Hamdan et al., 2013). 

 

Ett annat bekymmer som lyfts fram som orosmoment kring flipped classroom är att alla elever 

inte har tillgång till internet eller datorer som klarar av att visa filmerna (Hamdan et al., 2013). 

Till det här påståendet bör kommas ihåg att mer än 90 procent av barn på lågstadiet använder 

internet hemma varje vecka och att över hälften av åttaåringarna och 93 procent av 

tioåringarna har egen mobil som de flesta använder internet på (Alexanderson & Davidsson, 

2016).  

 

Det finns också ett ytterligare problem som de flesta funderar över när det gäller att undervisa 

med flipped classroom. Det gäller vad som händer med de elever som inte sett på de 

filmgenomgångar som lärarna gjort. Det problemet kan lösas på flera olika sätt. Zack et al. 

(2015) menar att lektionerna behöver planeras så att eleverna som inte tittat ändå kan dra nytta 

av lektionen, att de inte känner att lektionen är bortkastad för att de inte sett filmen. Ford 

(2015) försökte istället lösa problemet i sin undersökning genom att ställa frågor i slutet av 

den filmade genomgången som eleverna skulle svara på för att säkerhetsställa att de sett 

filmen. Barker (2013) å sin sida menar att intresse behöver väckas så att viljan att se filmen 

finns där och att de ser en mening med att se den. Han är också helt öppen för att eleverna kan 

ta en del av lektionstiden till att se filmen om de skulle vilja. Han har dock sett att de eleverna 
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som tar det tillfället lätt blir stressade då de övriga kamraterna har kommit igång med annat. 

Barker (2013) menar att det är en förhandlingsfråga, eleverna kan välja att se filmen hemma 

och hänga med på lektionen eller så ser de filmen på lektionstid och får ta igen eventuellt 

arbete som de inte hinner med hemma. Det handlar om ansvar (Barker, 2013). 

 

Ansvar för eget lärande är också något som både Ford (2015) och Zack et al. (2015) nämner 

som värt att tänka extra på kring flipped classroom. Eleverna kan känna stress över att behöva 

ansvara för att förstå genomgångar på egen hand och lära sig genom en videoföreläsning 

(Zack et al., 2015). Wilson (2013) menar dock att de flesta eleverna är nöjda med att ha mer 

tid att arbeta i klassrummet med diskussioner och feedback där, vilket förbättrar kunskaperna, 

som i sin tur minskar stressen. Det är också möjligt att göra som Barker (2013) och låta 

eleverna ställa frågor på det de inte förstår i början av lektionen så att läraren kan hjälpa till. 

 

1.2.1.2 Lärare, elevers och föräldrars åsikter om flipped classroom 
Tills nyligen har flipped classroom huvudsakligen varit en gräsrotsrörelse, men nu visar både 

rektorer, föreståndare, lärare, föräldrar och elever intresse kring modellen (Hamdan et al., 

2013). Ett antal undersökningar har därför genomförts med dessa personer om deras åsikter. 

Några finns sammanfattade här nedan: 

 

Hösten 2012 deltog över 466 000 elever, föräldrar, lärare och rektorer i en undersökning där 

specifika frågor om flipped classroom ställdes för första gången. Det visade sig att 3% av de 

56 000 lärarna och bibliotekarierna som svarade redan skapade videor som en del av flipped 

classroom, 18% av lärarna och 27% av rektorerna var intresserade av att försöka, 20% ville 

lära sig mer om hur filmer för de egna eleverna kunde göras och 15% ville lära sig genomföra 

flipped classroom. Nästan 60% av eleverna som deltog i årskurs 6-12 trodde att flipped 

classroom kunde vara ett bra sätt för dem att lära sig. Av de 6 000 rektorer och föreståndare 

som svarade på samma undersökning sade 23% att deras lärare använder videoklipp som de 

hittar på nätet och 19% svarade att deras lärare skapade egna filmer för användning av flipped 

classroom. Lärare och rektorer är har dock en gemensam oro över att eleverna inte har 

tillgång till internet hemma och att lärarna behövde professionell utveckling för att kunna 

skapa bra videoklipp. De hade även funderingar om hur tiden i klassen utnyttjas bäst (Hamdan 

et al., 2013). 

 

En annan undersökning bland 450 lärare visade att lärare som använde flipped classroom 

ansåg sig se en förbättrad prestationsförmåga, bättre attityd och ökad trivsel hos eleverna i 

klassrummen. 66% ansåg också att provresultaten blev bättre och att deras egna arbete kändes 

mer tillfredsställande. Bland de elever som använt flipped classroom uppgav 80% att de 

upplevde en tätare och positivare kontakt med lärarna och kamraterna i en undersökning. De 

ansåg också att de hade bättre tillgång till kursmaterial och hade fler möjligheter att arbeta i 

egen takt och fler val att visa sitt lärande på. Alla lärare som deltog uppgav att det var ett mer 

aktivt lärande i klassen. Över 90% sade att interaktionen mellan eleverna och lärarna hade 

ökat. Undersökningen var visserligen liten men tyder ändå på att flipped classroom kan 

förända undervisningen (Hamdan et al., 2013). 

 

Elever i Zack et al. (2015) studie har uppgett att de upplevde arbetet med problemlösning och 

frågor i klassen samt filmerna som det mest fördelaktiga i flipped classroom. Det positiva med 

filmerna var möjligheten att stoppa, spola tillbaka och/eller pausa föreläsningarna medan de 

tittade på dem och skrev anteckningar. De nämnde också fördelen med att kunna gå tillbaka 

senare för att titta på filmerna inför prov eller examen. Några förbättringsmöjligheter kring 

upplägget med filmerna nämnde de inte. Nackdelarna som eleverna däremot nämnde var att 
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de inte hade möjlighet att ställa frågor direkt till läraren samtidigt som de tittade på filmerna 

samt att flera elever kände det som att de inte hade en lärare eller att läraren inte var den som 

lärde eleverna. Till skillnad mot eleverna i den här studien upplevde dock lärarna att de hade 

större samspel med eleverna som använde flipped classroom än de elever som hade en 

traditionell undervisning (Zack et al., 2015). 

 

Eleverna i Wilsons (2013) studie visade däremot att eleverna uppfattade läraren som väldigt 

tillgänglig under lektionerna och att de fick hjälp när det behövdes. Dessutom blev elevernas 

attityd till både läraren och klassen bättre när flipped classroom användes. Några elever 

uppgav dock att de saknade föreläsningar då de kände ett högre personligt ansvar för sitt eget 

lärande utanför lektionstiden, vilket de uppfattade som orimligt (Wilson, 2013). 

 

Föräldrar i undersökningar har menat att flipped classroom skiljer sig åt från den traditionella 

undervisningen. Föräldrarna har möjlighet att se på filmerna tillsammans med sina elever och 

på så vis få en bättre förståelse för vad eleverna lär sig och bli mer involverade i skolarbetet. 

Föräldrar som ingick i ett pilotprojekt i Minnesota rapporterade att deras barns attityder till 

matematik antingen förblev densamma eller bättre. Eleverna presterade bättre och de ville 

gärna fortsätta med metoden (Hamdan et al., 2013). Karen Cator, tidigare chef för kontoret för 

utbildningsteknologi för the U.S. Department of Education, håller med om att flipped 

classroom kan öka föräldrarnas delaktighet i elevernas lärande. Hon erkänner dock att mer 

forskning kring flipped classroom behövs för att fastställa effekterna av det (Hamdan et al., 

2013). 

 

1.2.1.3 Könsskillnader och flipped classroom 
Även om det finns en del forskningsresultat som tyder på att elever har en positiv uppfattning 

om flipped classroom, tycker Chen, Yang och Hsiao (2015) att det behöver forskas mer kring 

läranderesultaten, men också om det finns skillnader mellan könen. Det har nämligen visat sig 

att könet har betydelse när det gäller uppfattningen om inlärningsmiljöer. Därför tycker Chen 

et al. (2015) att forskningen kring könsskillnader kan tillföra fler och nyttiga insikter om 

flipped classroom-metoden. De har således undersökt och skrivit ner elevers feedback kring 

flipped classroom kurser inom några områden, som till exempel: 

 

• om en persons intresse har betydelse och kan förutsäga lärande, 

• om det går att se ett förhållande mellan elevernas uppfattning av sitt lärande vid 

avslutad kurs och deras betyg, samt  

• om elevernas kön påverkar dessa perspektiv när det gäller flipped classroom-

metoden. 

 

Resultatet av deras undersökning indikerade att elevernas intresse samt att en välorganiserad 

kurs kan påverka elevernas matematiska prestationer vid arbete med flipped classroom. De 

manliga eleverna hade dock ett större psykologiskt intresse för matematik och således också 

högre självförtroende i matematik, än de kvinnliga. Metoden för att lära ut matematiken 

spelade alltså en mindre roll för männen. Kvinnorna däremot kunde dra mer nytta av flipped 

classroom för att flexibiliteten och interaktionen som förekommer i arbetssättet passade dem 

på ett bättre sätt. Chen, Yang och Hsiaos (2015) studie visade ändå slutligen att män och 

kvinnor presterade lika bra i deras egen undersökning med flipped classroom-metoden. 

 

1.2.2 Peer-instruction 
Lärare som använder flipped classroom gör det för att eleverna ska kunna skapa sig 

förkunskaper om ett ämne och frigöra lektionstid. Under den lektionstiden är peer instruction 
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ett vanligt förekommande koncept. Flipped classroom och peer instruction kan med fördel 

kombineras och det här avsnittet kommer att ge en introduktion till vad peer instruction 

innebär. 

 

Peer instruction och flipped classroom kan ses som två sidor av samma mynt. Båda metoderna 

handlar om att placera elevernas lärande i centrum där peer instruction betonar det som 

händer under lektionerna (Barker, 2013). Konceptet härstammar från Harvardproffessorn Eric 

Mazur och handlar om kamratlärande. Det handlar om att låta eleverna lära av varandra och 

utveckla långsiktiga förmågor (Bruér, 2016). Tanken är att eleverna ska lära sig att öva på 

sina kunskaper och använda dem i nya sammanhang, för att lösa liknande problem, genom att 

vara aktiv i diskussioner med andra (Barker, 2013). Barker (2013, s. 61) skriver ”Att förklara 

för någon annan vad man själv just har lärt sig är det mest effektiva för att befästa 

kunskaperna.” Peer instruction är alltså ett kooperativt lärande som främjar kritiskt tänkande 

och problemlösning samt bidrar till elevdeltagande och en ökande interaktion med varandra 

och läraren i ett klassrum (Rao & DiCarlo, 2000). 

 

Peer instruction kom egentligen till av en slump av Eric Mazur. Han hade märkt att flera av 

hans studenter bara hade lärt sig den teoretiska förståelsen och hade goda faktakunskaper, 

men inte kunde applicera kunskaperna i verkligheten. Han försökte hjälpa studenterna med 

det här, men då eleverna ändå inte förstod uppmanade han dem att diskutera saken med 

varandra. Studenterna lyckades då på mindre än tre minuter att förstå det han inte klarade av 

att lära ut och peer instruction idéen var född (Bruér, 2016). Konceptet innebär att eleverna 

under lektionstid får samarbeta med sina kamrater, delta i praktiskt lärande och utvärdera 

framsteg samtidigt som läraren finns till hands och kan ge individuell hjälp, vägledning eller 

inspiration. Peer instruction ger tid för eleverna att utveckla nya förmågor och möjlighet till 

ett tänkande utöver fakta och regler, där eleverna i traditionell undervisning mest använder 

tiden till anteckningar och repetition av information (Hamdan et al., 2013). 

 

Peer instruction engagerar eleverna under lektionen genom aktiviteter som kräver att de ska 

använda centrala begrepp och kunna redogöra för dem till sina kamrater. Mazur utvecklade 

metoden för att användas i större grupper, men många lärare har ansett att det är en effektiv 

metod även för att engagera elever i små klasser (Crouch & Mazur, 2001). 

 

Crouch och Mazur (2001) beskriver att en lektion som innehåller Peer instruction ofta är 

uppdelad i en serie av korta presentationer med inriktning på en central punkt. 

Presentationerna följs upp av en begreppsfråga inom området som undersöker elevernas 

förståelse av det som just presenterats. Eleverna ges därefter en eller två minuter för att 

fundera på sina individuella svar (Crouch & Mazur, 2001). Eleverna testas alltså i sina 

förkunskaper genom någon form av responssystem där eleverna får ta ställning till ett eller 

flera påståenden. Det är bara läraren som har tillgång till svarsfrekvensen i form av hemliga 

svar på lappar eller via datorprogram som döljer svaren för eleverna. Om mer än 30% har 

svarat rätt i klassrummet får eleverna diskutera i grupper eller par som innehåller elever med 

olika ståndpunkter och motivera sina svar för att lära sig av varandra (Bruér, 2016; Barker, 

2013). Crouch och Mazur (2001) berättar att läraren därefter uppmanar sina elever att försöka 

övertyga varandra om sanningen i sitt eget svar genom att förklara och resonera. Under 

diskussionen som vanligtvis varar två till fyra minuter går läraren runt i rummet och lyssnar 

på de olika gruppernas resonemang (Crouch & Mazur, 2001). De elever som har koll och kan 

ämnet brukar då ha lättare att argumentera för sin ståndpunkt. I de flesta fall leder det till att 

de elever som hade felaktigt svar ändrar sin ståndpunkt i diskussionen. Därefter får eleverna 

svara på den inledande frågan igen. Oftast ändras då svarsfrekvensen och de flesta elever kan 
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förklara tillsammans för läraren varför de kommit fram till svaret. Om mindre än 30% av 

eleverna har angivit rätt svar behöver läraren oftast gå igenom området grundligare för att 

bygga upp förförståelsen, om över 70% har rätt är vinsten med diskussionen inte så stor att 

den andra frågedelen blir nödvändig (Bruér, 2016; Barker, 2013). Eleverna bedöms inte i 

responssystemet efter sina individuella svar, men vinner kunskap för framtiden menar Crouch 

och Mazur (2001).  

 

Barker (2013, s. 90) beskriver ett flödesschema över peer instruction på följande vis: 

 

1. Kort genomgång   1-2 minuter 

2. Presentation av fråga  1-2 minuter 

3. Eleverna tänker och svarar enskilt 2-3 minuter 

4. Eleverna övertygar varandra  2-3 minuter 

5. Gemensam genomgång av svaret 

 

Bruér (2016) förklarar att en av anledningarna till att peer instruction verkar fungera är att 

jämlika elever oftast har ett språk som en lärare inte har. En elev som precis lärt sig något kan 

bättre förklara sitt tankesätt än en lärare som har djupare kunskaper. Barker (2013) menar att 

en elev som just har insett hur det fungerar att tänka, eller har en känsla av det, har helt enkelt 

större chans att förklara för någon annan som nästan är på samma nivå än någon som har helt 

annan erfarenhet. Eleverna befinner sig naturligt närmare varandra än en elev-lärarrelation 

(Barker, 2013). 

 

Bruér (2016) skriver också att placeringen i klassrummet är viktigt att tänka på när metoden 

ska användas. Det kräver en möblering som tillåter samarbete och diskussion. Det är också 

viktigt att inte alla högpresterande elever sitter tillsammans. Genomtänkta frågor är en annan 

viktig aspekt med peer instruction. Frågorna behöver verkligen kräva eftertanke (Bruér, 

2016). Frågorna bör vara utformade för att inbjuda eleverna till att undersöka mer och inte för 

att testa deras skicklighet eller minne. De felaktiga svaren på responstesten bör också vara 

rimliga, och när det är möjligt, basera sig på vanliga missförstånd. En bra idé är att titta på 

tidigare elevers tester för att hitta vanliga typiska fel. Testerna bör vara utmanande men inte 

allt för svåra (Crouch & Mazur, 2001). 

 

Crouch och Mazur (2001) berättar att det finns flera studier som talar till peer instructions 

fördel. Mazur har studerat metoden i över tio år och resultaten visar många fördelar och 

drastisk förbättring av lärande. Resultaten han har kommit fram till har förutom egen 

erfarenhet byggt på andra lärares tester. Han vill dock poängtera att eleverna ofta kräver en 

anpassningsperiod till den nya metoden innan resultaten förbättras (Crouch & Mazur, 2001). 

 

Resultatet från Rao och DiCarlos (2000) studie stöder Mazurs metod peer instruction. När 

eleverna diskuterade begrepp och undervisade sina klasskamrater ökade deras kunskaper. 

Elevernas förmåga att lösa problem förstärktes i diskussionerna. I den här studien blev det 

alltid en ökning och aldrig en minskning av de rätta svaren efter att diskussion skett. Mazur 

menade att det här sker eftersom det är lättare att ändra åsikt om någon har fel än om någon 

har rätt av rätt anledning (Rao & DiCarlo, 2000). 

 

Crouch och Mazur (2001) menar dock att peer instruction kräver mer av eleverna än 

traditionell undervisning, de behöver vara aktivt involverade för att metoden ska vara 

lyckosam. Det är vanligt att en del eller många av eleverna till en början är skeptiska till den 

här formen av lektioner. Därför är det av stor vikt att motivera eleverna för den här typen av 
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undervisning och förklarar orsakerna till varför undervisningen sker på det här sättet (Crouch 

& Mazur, 2001). 

 

1.2.3 Aktivt lärande 
Peer instruction och flipped classroom används för att aktivera eleverna. Den här delen av 

studien handlar om varför ett aktivt lärande är bra för eleverna. 

 

Rao och DiCarlo (2000) påpekar att lärande inte är en publiksport. Eleverna lär sig helt enkelt 

inte genom att sitta i ett klassrum och lyssna på sin lärare och memorera färdigförpackade 

uppdrag samt spotta ut svar. Eleverna måste få tala om det de lär sig, skriva om det, relatera 

det till tidigare erfarenheter och använda informationen de får i vardagen. Elever som är aktivt 

engagerade i sitt lärande kommer ihåg det de lär sig längre än när de passivt tar till sig 

instruktioner. Dessutom föredrar eleverna själva aktiva inlärningsstrategier framför den 

traditionella föreläsningen. Ett aktivt engagemang förbättrar elevens nivå av förståelse och 

förmåga att integrera (Rao & DiCarlo, 2000). 

 

Ett aktivt lärande ger eleverna möjlighet att integrera med lektionsinnehållet genom att läsa, 

skriva, lyssna, prata och reflektera. Forskning tyder på att ett aktivt lärande förbättrar 

elevernas studieresultat, ökar elevernas engagemang, kritiska tänkande och förbättrar 

elevernas attityder. Problembaserat aktivt lärande har också en positiv inverkan på elevernas 

prestation, attityd och begreppsutveckling samt har betydligt färre missuppfattningar än elever 

som får traditionell undervisning (Hamdan et al., 2013). 

 

1.2.4 Sociala aspekter och sociokulturellt perspektiv 
Förutom aktivt lärande är de sociala aspekterna en viktigt del för kunskapsinhämtning. Det 

här avsnittet kommer att beskriva varför. Dessutom kommer personen bakom de 

sociokulturella perspektivet att beskrivas samt varför de sociala samspelet är särskilt viktigt 

inom matematiken. Med flipped classroom kan lektionstid frigöras så att kommunikation och 

interaktion mellan elever kan ske. Eleverna får då ingå i de här sociala sammanhangen som 

kan utveckla en djupare förståelse för matematiken. 

 

Ljungblad (2016) beskriver skolan som en plats där sociala relationer utvecklas. Det är alltså 

viktigt att ha bra relationer för att skolans undervisning ska fungera. Ordet social har två 

betydelser som hänger ihop. Social är både en beskrivning av att vara tillsammans i en 

gemenskap, i en kultur, och att människor utvecklar relationer mellan varandra. Sociala 

relationer växer fram i kommunikation och mänskliga träffar. Människor föds och lever som 

sociala varelser med relationer till andra (Ljungblad, 2016). 

 

Order kommunikation kommer från begreppet ”communicare” som är latin och betyder göra 

gemensamt. Kommunikation innebär en överföring eller ett utbyte av information mellan 

människor, djur, växter eller apparater. I en kommunikation måste det finnas ett språk eller en 

kod som både förmedlare och mottagare förstår. Kommunikation kan ske både muntligt och 

skriftligt, genom rörelser, gester eller med hjälp av bilder. Matematisk kommunikation sker 

genom människor som talar, skriver, lyssnar eller visualiserar matematik och innefattar att 

kunna uttrycka sig matematiskt (Sterner, 2015). 

 

Kommunikation i matematiken har betydelse för att eleverna ska förstå både sina egna och 

andras matematiska tankar och idéer. Genom kommunikationen får eleverna möjlighet att lära 

sig det matematiska språket och innehållet (Sterner, 2015). Det finns också ett samband 

mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse. I matematiken är det nödvändigt att 
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ha ett utvecklat språk. Med hjälp av språket blir eleven medveten om sitt eget kunnande och 

matematiska begrepp kan utvecklas. Därför behöver eleverna få utrymme att kommunicera, 

att förklara för andra hur de har tänkt och hur de löst uppgifter (Skolverket, 2003). Eleverna 

lär sig också genom att lyssna och härma lärarens språk i matematikundervisningen. De kan 

också imitera något som de ännu inte behärskar helt, något som Vygotskij menar att är bra 

(Sterner, 2015). 

 

Lev Vygotskij var en rysk forskare och psykolog som intresserade sig för det lilla barnets 

utveckling och lärande. Under 1900-talets början redogjorde han för en teori inom den 

sociokulturella pedagogiken. Hans idéer är en av de mest omtalade teorierna inom 

pedagogiken idag och har lagt grund för mycket inom den moderna pedagogiska forskningen. 

Han menade att samtal stöder kunskapsutvecklingen och att språket föds och utvecklas i 

tanken (Vygotskij, 1934/2001). Vygotskij menade att individuella kunskaper har sitt ursprung 

i ett deltagande i sociala aktiviteter. Att kunskap kan kopplas till en dialog med andra och att 

vi lär oss om det vi pratar med andra om eller när vi resonerar och argumenterar. Att lära sig 

är en aktiv process, det räcker inte med att lyssna för att till fullo förstå saker och kunna 

använda kunskaper i nya sammanhang (Barker, 2013). 

 

Vygotskij menade att inlärning bäst sker i den närmaste utvecklingszonen, zonen för proximal 

utveckling. Den proximala utvecklingszonen innebär utrymmet mellan den utvecklingsnivån 

individen befinner sig i och kan göra på egen hand och det individen har möjlighet att göra 

tillsammans med någon som kan mer. Ensam kan en elev i skolan bara arbeta på den 

utvecklingsnivå som den befinner sig i, men tillsammans kan utveckling ske. Att imitera, 

härma, omformulera eller säga efter andra kan påverka lärandet och möjliggöra 

kunskapsutveckling. Det här leder till att den närmast följande proximala utvecklingszonen 

efter hand kan övergå till den aktuella utvecklingsnivån. Det en elev kan göra tillsammans 

med någon idag, kan den göra själv imorgon (Vygotskij, 1934/2001). 

 

Vygotskij ansåg alltså att lärande bäst skapas genom interaktioner i klassrummet. Ahlberg 

(2001) håller med, hon anser att elever som får vara i en grupp har större möjlighet till lärande 

när elever får lära sig av och med varandra. Diskussioner och samtal i klassrummet har stor 

betydelse för inlärningen (Ahlberg, 2001). Att elever för en dialog i skolan är dock viktigt av 

flera anledningar. En sak är att situationen liknar den de kommer att möta i arbetslivet, där 

människor löser problem tillsammans med andra. En annan är att eleverna lättare kommer 

ifrån känslan av att våga ställa ”dumma” frågor för att riskera visa sina brister (Barker, 2013). 

Ahlberg (2001) menar dessutom att det går att förebygga risken med att undervisningen blir 

bunden till en lärobok, genom att läraren uppmuntrar till gemensamma uppgifter som 

möjliggör samtal och diskussioner. 

 

I den sociokulturella teorin anses, som tidigare nämnts, kommunikation som ett centralt 

villkor för lärande. För att få en dialog är det dock viktigt att ha en möblering i klassrummet 

som inbjuder till samtal och att läraren vägleder och visar att det är bra om eleverna kan 

hjälpa varandra. Med möbleringen i klassen visar läraren att elevernas kommunikation är 

betydelsefull för kunskapsutveckling (Bruér, 2016). 
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1.3 Frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är i första hand att undersöka flipped classrooms för- och nackdelar 

i undervisningen, men också lärarnas och elevernas inställning till arbetssättet och hur 

arbetsmetoden används i klassrummen för de yngre barnen. 

1) Hur arbetar lärare med flipped classroom i de yngre skolåldrarna? 

2) Vad är lärarnas kontra elevernas inställning till flipped classroom i de yngre åldrarna? 

3) Vilka för- och nackdelar finns det med att använda flipped classroom i matematiken för 

yngre elever? 

2 METOD 
I metodkapitlet nedan kommer tillvägagångssättet med studien att presenteras, hur olika delar 

av studien är genomförda, hur valet av undersökningsgruppen har gått till, vilka 

undersökningsmetoder som användes samt hur insamlingen av datamaterial har gjorts. 

Kapitlet kommer även att redogöra för de etiska överväganden som tagits hänsyn till under 

arbetet. En diskussion om val av metod och för- och nackdelar med dem finns att läsa under 

kapitel 4. 

 

Intervjupersonerna i arbetet har uttryckt sina egna åsikter och uppfattningar och kommer 

därför att benämnas som respondenter. Det kan jämföras med informanter som berättar om de 

observationer de gjort för forskaren (Kvale, 1997).  

2.1 Urval 

I den här studien har tre lärare från Åland, två kvinnor och en man, som arbetat en del med 

flipped classroom i sin matematikundervisning intervjuats med öppna frågor. Öppna frågor 

ger den intervjuade möjlighet att formulera mycket egna erfarenheter och åsikter (Bryman, 

2008). Huvudsyftet med undersökningen var att titta på hur flipped classroom kan användas i 

de yngre skolåren då ingen eller väldigt lite forskning har gjorts på det här området. 

 

Lärarna i den här studien arbetar alla på låg- och mellanstadieskolor på Åland och har arbetat 

som lärare mellan 1 och 20 år. De två kvinnliga kollegorna arbetar i en liten skola på landet 

där lite över 100 elever går. Den manliga läraren arbetar i en ännu mindre skola med mindre 

än 50 elever, i en annan åländsk kommun. En av de intervjuade lärarna arbetar som 

klasslärare i en åldersblandad klass och undervisar även i andra ämnen än matematik. De två 

övriga arbetar som timlärare, varav den ena i huvudsak med matematikundervisning. Ingen av 

respondenterna i studien hade någon utbildning eller gått någon fortbildning kring flipped 

classroom. En av dem hade dock varit på föreläsning med Daniel Barker som inspirerade till 

att arbeta enligt metoden på utvalda lektioner. Ingen av lärarna arbetar heller uteslutande 

enligt metoden, utan använder flipped classroom bara i vissa på förhand valda moment. 

 

Samtliga elever, 14 stycken, i två av de intervjuade lärarnas undervisningsgrupper tillfrågades 

om att medverka i den här studien, en elev tackade nej, medan 13 elever och vårdnadshavare 

accepterade förfrågan. Nio elever var killar och fyra var tjejer, samtliga födda 2007. De här 

eleverna har observerats, som två separata grupper, när de arbetar i klassen enligt flipped 

classroom metoden. Eleverna från de här klasserna går alla i årskurs 3 och arbetar enligt 

samma matematikplanering, men med olika lärare. Alla de här eleverna har också fått svara 

på en enkätundersökning om sina åsikter kring matematikundervisningen. Vid enkättillfället 

var dock två av eleverna borta, en kille och en tjej, och de kunde således inte medverka i 

enkäten. 
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Tabell 1. Deltagarna i intervjuerna 

 Kön Anställd som Utbildning Antal år i 

yrket 

inräknat 

detta läsår 

Övrigt 

Lärare 

1 

Kvinna Klasslärare i en 

åldersblandad 

3-4 klass. 

Klasslärare  

1-7 med 

inriktning på 

so. 

20 år  Kollega med Lärare 2. 

Lärare 

2 

Kvinna Timlärare i 

huvudsak i 

matematik, 

men också  

gymnastik, 

livskunskap 

och slöjd samt 
resurslärare. 

Klasslärare 

för tidigare år 

med 

inriktning i 

matte och no. 

1 år Kollega med lärare 1. 

Lärare 

3 

Man Timlärare i 

matematik, 

gymnastik och 

slöjd 

Studerar till 

ämneslärare. 

4 år på 

nuvarande 

arbetsplats. 

Arbetade 

tidigare 3år 

som inhyrd 

lärare på 

samma 

arbetsplats. 

 

 

Tabell 2. Deltagarna vid observationerna och enkättillfället. 
 Årskurs  Lärare i 

matematik 

Deltagande 

elever i 

observationen 

Deltagande 

elever vid 

enkättillfället 

Undervisningsgrupp 1 3 Lärare 1 7 6 

Undervisningsgrupp 2 3 Lärare 2 6 5 

 

Anledning till det relativt låga antalet lärare och elever i den här studien beror på att det var 

svårt att hitta lärare för den här åldersgruppen som arbetade enligt flipped classroom metoden. 

Förfrågan skickades till flertalet rektorer vid skolor i Sverige och på Åland, men responsen 

från de flesta skolor uteblev helt. Valet av lärare och elever har således skett enligt ett sorts 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att undersökningsgruppen väljs ut efter vilka som finns 

tillgängliga vid tillfället (Bryman, 2008). I samtliga intervjuer var korrespondenter och 

intervjuare bekanta med varandra sedan innan, vilket kan vara en fördel. Om de olika parterna 

har haft kontakt sedan tidigare kan de medverkande känna sig bekväma och fokusera mer på 

uppgiften (Johansson & Svedner, 2010).  

2.2 Etiska överväganden 

Alla forskare måste ta hänsyn till en mängd olika lagar, riktlinjer och etiska kodexar för att 

genomföra ett arbete som är både etiskt genomtänkt och lagligt. En forskare har stora krav 

som kommer från samhällets etiska normer och värderingar. Forskaren ska till exempel alltid 
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vara ärlig, kunna redovisa sina metoder och resultat, inte stjäla resultat av andra, hålla god 

ordning på dokumentation och arkivering samt sträva efter att inte skada andra. Den som 

forskar har också ansvar gentemot dem som deltar i en undersökning och mot andra som 

indirekt kan påverkas av resultatet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

I mars 1990 antog dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet några 

forskningsetiska principer som gäller än i dag. De tar upp att forskningen är viktig och 

nödvändig för utvecklingen av individer och samhället, men att samhället och dess 

medlemmar också har forskningskrav och individskyddskrav att följa. Forskningskravet 

innebär att forskningen inriktas på väsentliga frågor, att den håller hög kvalitet, att kunskaper 

utvecklas och fördjupas samt att metoder ska förbättras. Individskyddskravet innebär att 

personer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra av forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Individskyddskravet innebär därför att det är viktigt för forskaren att berätta för deltagarna i 

en studie vilka åtgärder som gjorts för att förhindra spridning av känsliga uppgifter. Det 

grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav som legat till grund för det 

här arbetet. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera alla som berörs av forskningen om syftet med forskningsuppgiften och deras 

uppgift i projektet samt på vilka villkor de deltar. De ska upplysas om att de medverkar 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren i undersökningen själv får bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter kring dem som deltar i forskningen ska behandlas konfidentiellt och 

att de ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda individer bara får användas för forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I det här arbetet har alla som deltagit, inklusive elevernas vårdnadshavare, fått information om 

syftet för studien muntligt eller skriftligt. De har meddelats om hur intervjuer, observationer 

och enkäter skulle genomföras och de har blivit meddelade om att det var frivilligt att delta 

samt att de haft möjlighet att avbryta sin medverkan om de ville, utan vidare förklaring. De 

har själva haft rätten att bestämma över sin medverkan och gett sitt samtycke till det. Lärarna 

genom att komma till avtalat möte, och eleverna genom samtycke tillsammans med sina 

vårdnadshavare, se bilaga 2 i slutet av det här arbetet. Alla medverkande i den här studien har 

även fått information om att namn på personerna och skolan kommer att anonymiseras i det 

slutgiltiga arbetet. Det innebär att lärarnas och elevernas namn i den här studien har ändrats, 

så att deras riktiga identitet kan skyddas.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

För att söka svar på ovanstående frågeställning har en kvalitativ undersökning med inslag av 

kvantitativ metod gjorts. Både intervjuer, enkäter och klassrumsobservationer har använts. 

Det finns några skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar som tagits i 

beaktande när metoderna valts. I en kvantitativ undersökning strukturerar forskaren frågor så 

att resultatet kan redovisas med ett eller flera diagram. Kvantitativa metoder kännetecknas 

alltså oftast av siffror medan kvalitativa resultat är mer formulerade i ord (Bryman, 2008). En 

kvalitativ studie innebär däremot att tonvikten på undersökningen är lagd på intervjuer, 

observationer och insamlade fakta som analyserats. Det är ofta den intervjuades ståndpunkter 

och intressen som styr undersökningen i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2008). 
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Kvalitativa studier handlar om människors upplevelser eller syn på saker, det finns inte en 

absolut sanning utan verkligheten kan uppfattas olika av olika personer. Ett viktigt redskap i 

kvalitativa undersökningar är forskaren själv som ska samla in och tolka data. Eftersom det 

inte är betydelsefullt att komma fram till statistiska resultatet i den här fallstudien passar det 

bra med en kvalitativ undersökning, men med lite inslag av det kvantitativa då en 

enkätundersökning använts för att titta på statistik kring elevernas åsikter. 

 

Både intervjuer, enkäter och observationer har sina för- och nackdelar när de ska användas i 

studier. Johansson och Svedner (2010) tar upp att det finns en osäkerhet med att använda 

intervjuer som datainsamlingsmetod. De menar att det kan finnas en risk med att 

respondenten inte talar sanning eller svarar som de tror att intervjuaren vill ha svaret. 

Dessutom kan det hända att intervjuaren använder vinklade frågor eller påverkar med egna 

åsikter. Det här påverkar i sin tur trovärdigheten på en studie gjord med bara intervjuer som 

grund (Johansson & Svedner, 2010). De här riskerna är mycket mindre i en 

enkätundersökning. I det fallet kan respondenterna vara anonyma och stressen att svara rätt 

minskar. De som svarar på en enkät kan tänka igenom sina svar i lugn och ro. Däremot är 

risken för att tröttna på att svara på frågor större. Det kan vara en nackdel att respondenterna 

ser alla frågor i en enkät på samma gång, frågorna kan då svaras på i fel ordning vilket kan 

leda till vinklade svar. Dessutom kan elever med läs- och skrivsvårigheter ha jobbigt med att 

svara på enkäter. Ytterligare en nackdel med enkäter kan finnas om respondenterna inte fyller 

i alla frågor i undersökningen. Svaren i en enkät är inte heller lika fria som i en 

intervjusituation (Bryman, 2008). Undersökningar som grundar sig på intervjuer och enkäter 

innebär dock mest ytliga kontakter. Vid en observation blir kontakten betydligt närmare olika 

människor. Vid en deltagande observation vistas observatören i samma miljö som 

respondenterna. Där är det lättare att se olika beteenden och inte bara lyssna på det som sägs. 

Nackdelen kan dock vara respondenternas vetskap om att någon observerar, som kan leda till 

att de beter sig mindre naturligt. Bryman (2008) kallar det för reaktiva effekter. En av dessa 

effekter är försökskanineffekten, då respondenterna är medvetna om att de är studerade och 

vill göra ett gott intryck, bara för att en observatör är närvarande. En annan effekt är 

rolleffekten, då en deltagare kan lockas att inta en viss roll efter hur de tror att observatören 

förväntar sig att de ska uppföra sig. En tredje effekt är att observatörens närvaro kan påverka 

att saker och ting förändras och kan påverka beteendet hos de studerande (Bryman, 2008). 

 

När det skulle samlas in material till den här undersökning användes bland annat 

semistrukturerade kvalitativa interjuver där en person i taget blev intervjuad. 

Semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman (2008) som öppna och allmänt formulerade 

frågor, där det inte finns någon objektiv sanning eller riktiga svar. Frågorna som intervjuaren 

har tänkt använda utgår ofta från frågeområden eller en intervjuguide innehållande frågor eller 

teman som ska beröras under intervjun, istället för fasta detaljerade frågor. Frågorna kan 

variera i ordningsföljd beroende på situation. Intervjun kan mer likna ett samtal än frågor och 

svar. Det ger en naturligare och mer spontan intervju med stor möjlighet till följdfrågor och 

förtydliganden. Intervjuaren har också möjligheter att ställa spontana frågor som inte fanns 

med från början. Dessutom har respondenten en större frihet att uttala sig fritt och att dela 

med sig av åsikter, erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2008). I det här arbetet handlade 

intervjuerna om lärarnas beskrivning, uppfattning och inställning om undervisning med 

flipped classroom. Vilka för- och nackdelar de upplevde, samt hur de arbetade med modellen 

i de yngre skolåldrarna. Intervjumetoden ansågs lämplig då den kunde hjälpa forskaren hitta 

det lärarna upplevde som viktigt när de försökte beskriva händelser i undervisningen.  
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För att komplettera informationen som samlats in valdes det även att göra deltagande 

observationer på lärarna och eleverna när de arbetade enligt flipped classroom-modellen. Det 

gjordes i två parallellklasser som arbetar sida vid sida. Bryman (2008) skriver att en 

observation innebär systematiska iakttagelser av människors beteenden. I en deltagande 

observation studeras individers eller gruppers beteenden i en social miljö samtidigt som 

observanten själv är deltagande i varierande grad (Bryman, 2008). Insamlingen av data genom 

observation var en viktig del i den här studien för att studera elevernas förståelse av den 

filmade genomgången samt för att titta hur lärarna arbetade med flipped classroom. För att 

minimera de reaktiva effekterna beskrevs syftet med studien och hur 

datainsamlingsmetoderna skulle ske för eleverna. Dessutom var eleverna vana vid 

observatörens närvaro sedan flera veckor tillbaka då deltagande på lektionerna hade 

genomförts i klasserna tidigare. 

 

För att ta del av elevernas perspektiv på flipped classroom genomfördes också en 

enkätundersökning i syfte att ta reda på elevernas inställning till metoden, och se vad de 

upplevde som positivt kontra negativt med arbetssättet. Bryman (2008) skriver att huvudsyfte 

med att använda enkätundersökning är att det är lättare att nå ett större antal personer på 

kortare tid än genom intervjuer. Vid enkäter ställer ingen intervjuare frågor, utan 

respondenterna måste själva läsa igenom och besvara frågorna. Således behöver frågorna vara 

lätta att förstå och besvara. Bryman (2008) menar att enkäter bör ha få öppna frågor, ha en 

utformning som är lätt att förstå och följa samt vara korta. Enkäten till eleverna i den här 

studien bestod till största del av slutna frågor med vertikalt format, vilket betyder att 

svarsalternativen på varje fråga stod under varandra och eleverna skulle kryssa i vilket svar 

som passade bäst in på dem (se bilaga 3). En av frågorna fick eleverna fylla i flera alternativ 

på, vilket de uppmärksammades på när de skulle göra undersökningen. I övrigt var enkäten 

kort och genomfördes med forskare på plats för att ha möjlighet att förtydliga oklarheter och 

besvara eventuella frågor. 

2.4 Procedur 

Utgångspunkten i den här studien ligger i att ta reda på hur lärare arbetar med flipped 

classroom i de yngre skolåren samt hur de och eleverna tycker att de fungerar. För att uppnå 

detta valdes det att göras semistrukturerade kvalitativa intervjuer med lärarna och en 

enkätundersökning för eleverna. Dessutom gjordes en deltagande observation där både lärare 

och elever arbetade enligt modellen. Alla respondenter, såväl lärare som elever kände 

forskaren sedan tidigare. 

 

Den första kontakten med intervjudeltagarna i den här studien togs muntligen redan vid 

uppstarten av det här arbetet för att se om de kunde tänka sig medverka. Lärarna fick 

information om studiens innehåll och förfrågan om de kunde tänka sig delta. De här lärarna 

fick sedan själva komma med förslag på tid och plats för intervjun så att de inte skulle känna 

sig stressade. Mail skickades också ut till flera andra skolor i Sverige och på Åland, men 

några positiva svar erhölls aldrig tyvärr.  

 

Alla intervjuer genomfördes individuellt på lärarnas respektive skolor. Två av intervjuerna 

skedde ostört i lärarnas egna klassrum och den tredje skedde vid lärarens arbetsbord på 

skolan. Den platsen delades av flera lärare och därav blev intervjun ibland störd av andra 

lärare som kom och gick in i rummet. Ingen av de här lärarna tilltalades dock av respondent 

eller intervjuare. Samtliga intervjuer genomfördes efter lärarnas arbetsdag och tog ungefär 30 

minuter vardera.  
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Intervjuerna som gjordes utgick från samma frågeschema (se bilaga 1) till alla respondenter. 

Frågornas ordning och följdfrågor kunde däremot skilja sig åt utifrån vad intervjuaren 

uppfattade som oklart eller extra viktigt hos respondenten. Alla lärarna fick dock först svara 

på lite allmänna frågor där de berättade om sig själva och sin lärarroll för att sedan få en mera 

fri roll att prata kring området. Frågorna har haft en öppen karaktär och utgått från 

personernas egna berättelser, åsikter och erfarenheter. Frågeområdena valdes utifrån studiens 

syfte och den litteraturbakgrund som lästs inför tillfället. För att få så spontana svar som 

möjligt fick respondenterna dock inte möjlighet att se frågorna innan intervjutillfället. Alla 

intervjuer avslutades med att respondenterna fick möjlighet att tillägga ytterligare 

kommentarer eller åsikter kring intervjun. 

 

Inför observationer och enkät tillfrågades både aktuella lärare och vårdnadshavare om lov för 

att genomföra undersökningen (se bilaga 2). Alla informerades om syftet med 

undersökningen, de etiska övervägandena samt att inget skulle videofilmas. När samtliga svar 

hade kommit tillbaka bestämdes tidpunkt för de två observationerna. Då lärarna inte hade ett 

färdigt flipped classroom material inför de här lektionerna, gjordes en film i samråd med 

lärarna som följde deras ordinarie matematikplanering. Temat på filmen var tidsenheter och 

omvandlig mellan dem. Filmen förbereddes med en iPad på en ställning med papper under. 

Till första momentet tillverkades en analog klocka av papper och en tandpetare som 

representerade en sekundvisare, för att kunna flytta på tiden. Därefter visades den digitala 

tiden under klockan. Den andra delen visade hur sekunder, minuter och timmar hör ihop samt 

olika räkneexempel på omvandlingen mellan dem. Filmen filmades i ett svep där tal och 

exempel användes sida vid sida. Efteråt redigerades filmen i iMovie för att redigera bort tyst 

tid samt onödiga moment. Tidsåtgången till den här 6,5 minuter långa filmen var ungefär 60 

minuter. Lärarna genomförde sedan undervisningen utifrån filmen på samma sätt de brukar 

genomföra lektioner med flipped classroom. De två observationstillfällen som gjordes under 

det här arbetet omfattade alltså olika lärare, olika elever och olika lektioner. Alla elever hade 

dock fått samma instruktionsvideo att se hemma.  

 

När öppna observationsstudier sker och deltagarna vet om att en observation pågår bör 

observationerna utföras med observationsschema och anteckningar. Forskaren bör även sträva 

efter objektivitet och att inte påverka personer och händelser. De etiska övervägandena är 

också väldigt viktiga, det är forskarens ansvar att förebygga att de observerades identiteter 

inte ska vara möjliga att urskilja (Vetenskapsrådet, 2011). Vid de två deltagande 

observationer som gjordes i den här studien fördes anteckningar av det som setts och upplevts 

och jämfördes senare med respondenternas svar på intervjuer och enkäter. Vid 

observationerna skrevs inga namn ner utan bara händelser som var viktiga utifrån 

forskningsfrågorna. Analytiska idéer som framkom under observationen skrevs också ner för 

att senare kunna användas för att identifiera uppdykande idéer i forskningsstrategin. Redan 

under observationen kunde vissa skillnader och likheter i lärarnas utsagor och observationen 

ses. Dessa skrevs ner och analyserades sedan utifrån forskningsstrategin tillsammans med 

resterande material. 

 

Enkätundersökningarna med eleverna skedde mindre än en vecka efter observationstillfällena. 

Frågorna utvecklades utifrån informationen som kommit fram under litteraturgenomgång och 

intervjuer. Enkätens syfte förklarades muntligt för eleverna och alla fick tydligt veta att deras 

svar skulle vara anonyma, ingen elev behövde skriva sitt namn på pappren de erhöll, något 

som Johansson och Svedner (2006) poängterar som viktigt. För att deltagarna skulle behålla 

sin integritet och att inga negativa konsekvenser skulle ske fick alltså alla deltagare i studien 

vara anonyma (Johansson & Svedner, 2006). Genom att läsa det här arbetet ska det inte gå att 
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få fram vilken skola eller elev som har svarat. Då endast svaren var av intresse, inte vilken 

elev som svarat vad var det här en självklarhet.  

 

Vid enkättillfällena fick eleverna sitta en bit ifrån varandra för att inte se vad kompisen intill 

svarat och de hade gott om tid att hinna svara på alla frågor. Det kändes dessutom viktigt att 

närvara för att se till att eleverna fyllde i enkäten och hade möjlighet att fråga om oklarheter. 

Alla elever fick vända sina papper upp och ned när de vara färdiga och pappren samlades 

sedan ihop slumpmässigt av lärarna. 

2.5 Analysmetoder 

En av de största svårigheterna med kvalitativ undersökning är att analysera allt material. 

Kvalitativa undersökningar genererar ofta snabbt en stor mängd otymplig data. Det vanligaste 

tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ analys av dokument är en kvalitativ inriktad 

innehållsanalys (Bryman, 2008). Innehållsanalys handlar enligt Larsen (2009) om att 

identifiera mönster, likheter och skillnader och kan enligt Bryman (2008) användas när 

forskare fått ostrukturerad information genom till exempel semistrukturerade intervjuer. 

Larsen (2009) menar att det är viktigt att komprimera, systematisera och ordna allt material i 

den kvalitativa analysen för att kunna analysera innehållet. Arbetsprocessen handlar om att 

komprimera det insamlade materialet så att det blir mer hanterbart (Larsen, 2009).  

 

Bryman (2008) räknar även upp några andra viktiga punkter att följa. Det handlar om att göra 

noggranna anteckningar över vad som görs och olika idéer som kommer upp. Det är inte att 

rekommendera att vänta med kodningen tills alla data är insamlade, utan istället föra in svar i 

olika program direkt efter insamlingen. Onödiga risker när det gäller personlig säkerhet ska 

inte heller tas (Bryman, 2008). 

 

För att organisera materialet i det här arbetet har allt insamlat material lästs igenom flertalet 

gånger för att etablera ett helhetsintryck. Därefter har intervjuerna gåtts igenom en och en och 

försök har gjorts att lägga fråga och svar på samma plats i alla intervjuer för att få en 

överskådlig bild. Likheter och skillnader i utsagorna har uppmärksammats och uppfattningar 

har kategoriserats i olika beskrivningskategorier. Frågor och svar har färgmarkerats efter 

vilken frågeställning de besvarar och nyckelord har plockats ut för att systematisera och 

komprimera innehållet. Därefter har den underliggande strukturen i kategorisystemet studerats 

ytterligare. 

 

Observationsanteckningarna har jämförts med de svar som de intervjuade lärarna lämnat. 

Likheter och skillnader i utsagor har studerats och jämförts för att slutligen läggas samman 

med de enkätsvar som eleverna kommit in med. Alla frågor i enkäten besvarades av samtliga 

elever. Enkätsvaren har sammanställts i olika diagram på både individ- och gruppnivå och 

sedan sammanförts med frågeställningarna för att tydliggöra sambanden under arbetet med 

analysen.  

 

All data har studerats ingående direkt efter att insamlingen skett, för att sedan jämföras och 

tittas igenom ytterligare när mer data har samlats in. Den personliga säkerheten har legat i 

fokus hela tiden under bearbetningen av materialet.  

2.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använder olika tekniker för datainsamling för 

att få fram resultaten. För all datainsamlingsteknik behövs en uppfattning om hur väl de mäter 

det som ska mätas. Det beskrivs med begreppen validitet och reliabilitet, som beskriver hur 
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bra datainsamlingen har fungerat. Bryman (2008) menar att reliabiliteten och validiteten utgör 

viktiga grundstenar för att få en bild av kvaliteten i en kvantitativt inriktad forskning. 

Reliabilitet innebär en pålitlighet i frågan om resultaten blir likadana om en studie genomförs 

igen på annan tid och plats med annan forskare. Validitet innebär i vilken utsträckning 

forskaren lyckas undersöka eller mäta det som var avsett att undersökas (Bryman, 2008). Hur 

relevanta de här begreppen är för kvalitativa undersökningar har dock forskare diskuterat. 

Detta eftersom mätning och siffror inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare. Frågan 

om validitet har alltså ingen betydelse för den kvalitativa undersökningen då reliabilitets- och 

validitetskriterier förutsätter en absolut sanning av verkligheten. Validitet och reliabilitet i 

kvalitativa undersökningar handlar istället om att beskriva insamlad och bearbetad data på ett 

systematiskt och hederligt sätt och därtill beskriva förutsättningarna för projektet och hur 

resultaten vuxit fram under processen. Till detta kan andra begrepp användas som exempelvis 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008). 

 

Tillförlitlighet har fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att forskarens beskrivning av vad som 

kommit fram är acceptabel och trovärdigt av andra människor. Att skapa en trovärdighet i 

resultatet innebär både att forskningen utförts i enighet med de regler som finns och att de 

personer som deltagit i studien får läsa resultatet av rapporten så de kan bekräfta att forskaren 

uppfattat det undersökta på rätt sätt. Överförbarhet kan förenklat förklaras med att den 

kvalitativa forskaren ska göra en fyllig redogörelse av detaljer och tydligt presentera vägen 

och de fynd som gjorts, så att andra personer och läsare sedan kan bedöma 

generaliserbarheten eller hur pass överförbara resultaten är till en annan plats, miljö eller tid. 

Pålitlighet motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning och innebär att forskaren ska 

skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser under forskningen. Det kan vara 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, val av undersökningspersoner och så vidare. Möjlighet att 

styrka och konfirmera betyder att forskaren försöker garantera att hon eller han handlat i god 

tro och med vetskapen om att det inte finns någon fullständig sanning i samhällelig forskning 

(Bryman, 2008). 

 

Äkthet gäller generella frågor som i största allmänhet rör forskningspolitiska konsekvenser 

som ska väcka frågor, som om undersökningen ger en: 

• rättvis bild av åsikter och uppfattningar. 

• ontologisk autenticitet, en hjälp till personer som medverkat i undersökningen att 

komma till en bättre förståelse av sin situation. 

• pedagogisk autenticitet, ett bidrag till att deltagarna får en bättre bild av hur andra 

upplever saker och ting. 

• katalytisk autenticitet, ett bidrag till att de som medverkat kan förändra situationer. 

• taktisk autenticitet, en bättre möjlighet att vidta åtgärder (Bryman, 2008). 

 

I det här arbetet har vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2002) följts och berörda 

lärare har fått ta del av intervjuer, fältanteckningar och enkätsvar efter sammanställningen av 

resultaten för att tillförlitligheten ska hålla en hög nivå. Noggranna anteckningar har förts för 

att återge respondenternas svar så exakt som möjligt och även direkta citat från intervjuerna är 

citerade för att höja överförbarheten i arbetet. Pålitligheten ligger i att en fullständig och 

tillgänglig redogörelse finns kring alla arbetets delar. Ambitionen har varit att lägga 

personliga värderingar åt sidan så att analysen enbart ska byggas på det lärarna har sagt samt 

vad observationerna och enkäterna visat. 
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3 RESULTAT 
I det här kapitlet kommer resultatet för studien att redogöras. Resultatet kommer att delas upp 

och presenteras fullständigt och allsidigt utefter frågeställningarna så att läsaren själv kan dra 

slutsatser. Övriga rubriker och underrubriker till frågeställningarna har kommit till under 

analys och bearbetning av det insamlade materialet. 

3.1 Hur arbetar lärare med flipped classroom i de yngre skolåldrarna? 

För lärare börjar en lektion alltid med förberedelse, oavsett undervisningsform. Så också för 

lärarna i den här studien. Flipped classroom-lektionerna planeras utifrån hur lärarna 

personligen ser på modellen och deras erfarenheter. Därefter utförs lektionerna utifrån 

planeringen. Det här avsnittet kommer att ta upp hur lärarna i just den här studien ser på 

flipped classroom och varför de arbetar enligt modellen. En närmare beskrivning av 

planeringen och genomförandet av en flipped classroom-lektion kommer också att beskrivas, 

samt skillnaden mellan de lektionerna och vanliga traditionella lektioner. 

 

3.1.1 Hur ser lärarna på flipped classroom och varför arbetar de med metoden? 
De intervjuade lärarna har alla arbetat 1-2 år med flipped classroom. Ingen av de intervjuade 

lärarna tillämpade flipped classroom hela tiden, utan använde det mer som ett komplement till 

den traditionella undervisningen. Således har ingen av dem någon lång erfarenhet av 

modellen. Lärarna hade börjat använda metoden av olika anledningar. Gemensamt var dock 

att alla upplevde arbetssättet som intressant när de hörde talas om metoden. En av lärarna 

hade sett en föreläsning med Daniel Barker som ansågs jätteinspirerande. De två andra hade 

hört om arbetssättet av kollegor. Arbetsrutinerna och synsättet kring metoden varierar en del 

mellan lärarna. Alla lärare ser flipped classroom som ett omvänt klassrum, eller en omvänd 

lektion, som förbereds hemma via en film. En av lärarna nämnde också att det i sin tur ger 

mer tid för annat på lektionerna och en annan nämnde att filmen var ett verktyg. Ingen av 

lärarna nämner dock den mentala flippen som Barker (2013) skriver om, som innefattar att 

lektionstiden ska användas på ett bättre sätt så att eleverna lär sig mer eller att fokus ska ligga 

på elevernas lärande istället för på läraren och själva undervisningen. 

 

”Flipped classroom är som ett omvänt klassrum för mig. I och med att eleverna förbereder 

sig hemma innan de kommer till skolan så får man mer tid till exempelvis laborationer, och så 

får man en helt annan diskussion i gruppen. Jag tycker att eleverna väckt sin nyfikenhet mer 

vid flipped classroom och har mer ingående frågor när de kommer tillbaka till skolan än 

annars.” (Lärare 1) 

 

”Egentligen låter termen för mig som en lektion i omvänd ordning. Det vill säga, som att 

eleverna får lösa uppgifterna innan de fått grunderna för dem, men nej. Jag skulle förklara 

det som att eleverna får undervisning via till exempel iPad hemma, där de i lugn och ro kan 

titta och lyssna i egen takt och pausa och/eller se flera gånger. Efteråt i skolan får de 

möjlighet att ställa frågor om det som var svårt eller oklart i klassrummet. Det ger en 

förförståelse för det stoff vi sedan jobbar med i skolan.” (Lärare 2) 

 

”En omvänd lektion med en filmvisning på förhand. En förberedande instruktion inför en ny 

lektion. Oftast som videoklipp. Det är ett verktyg att variera med och därmed få en varierande 

undervisning som gör det intressantare.” (Lärare 3) 
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Lärarna nämnde alltså filmen som den stora skillnaden mellan en flipped classroom aktivitet 

och annan matematikundervisning för eleverna. Observationstillfällena som gjordes stärkte 

lärarnas utsagor kring deras åsikter. 

 

3.1.2 Hur ser förberedelser inför en flipped classroom lektion ut? 
Alla lärare i den här studien tycker att planeringen till flipped classroom-lektioner tar längre 

tid i anspråk, speciellt om filmen ska göras själv. Ändå beskriver samtliga lärare att det är värt 

den längre tiden av många anledningar. Dels går det kanske att använda samma film till fler 

elevgrupper och dessutom nämner de att eleverna får en annan utgångspunkt och förförståelse 

till lektionen. De har dessutom sett en större iver, glädje och motivation hos eleverna vid 

arbete med flipped classroom. En lärare beskriver också att planeringen tänks igenom mer och 

att filmen som görs blir en rannsakan av sig själv. ”Plus att man rannsakar sin egen 

undervisning och hur man lägger upp det, och det är mycket värt om man själv blir en bättre 

lärare dessutom.” (Lärare 1) 

 

Samtliga lärare börjar sin planering i matematik med att grovplanera det kommande skolåret 

redan på våren. De tittar då på den åländska läroplanen och utgår alltid från den. De letar efter 

passande material att arbeta med och beställer eventuella matematikböcker till eleverna. De 

punktar ner vilka områden de ska undervisa i och när de ska behandla vilket räkneområde. På 

hösten gör de sedan en noggrannare planering som visar vad de ska göra vilken vecka. 

Därefter veckoplanerar de vecka för vecka vad lektionerna ska ta upp. De två av lärarna som 

arbetar tillsammans har lika gamla elever med en undervisningsgrupp var. De diskuterar och 

planerar alltid tillsammans. Både när det gäller traditionell undervisning, flipped classroom 

eller om de ska laborera. De stämmer hela tiden av med varandra vad den andra gör och ska 

göra under veckan och kommande lektioner. Det här upplever de som en enorm styrka. Varje 

enskild lektionsplanering gör de dock på egen hand, med undantag av de lektioner som 

förbereds med en filmad genomgång, då får alla elever samma film att titta på i läxa. Även 

den tredje läraren nämner att det skulle vara en fördel att få planera tillsammans med någon. 

 

Två av lärarna planerar sina personliga lektioner utifrån lärarhandledningen som de 

uppskattar. De tittar alltid i den inför varje nytt avsnitt för att få tips och idéer. Ingen av dem 

gör allting, men de plockar lite och tar exempel ur den. Lärarhandledningen innehåller 

dessutom extramaterial för extra utmaning eller för de som behöver träna mer. Där finns 

också lite problemlösningar som kan vara utmanande. Ingen av dem använder dock 

matematikboken med tillhörande lärarhandledning från pärm till pärm, utan plockar utifrån 

läroplanen. Matematikboken används dock som grund och räknas i av eleverna nästan alla 

lektioner. 

 

Två av de tre lärarna betonar också vikten av att fundera på undervisningsgruppen vid 

planeringen av en lektion så att planeringen blir på rätt nivå för just de eleverna. För en av 

lärarna innebär det här att lärarhandledningen nästan aldrig används. Ofta hämtas snarare 

inspirationen till lektionen på nätet eller genom egna funderingar av den här läraren. Därefter 

skrivs huvudpunkterna för lektionen ner och olika sätt att komma fram till samma svar tänks 

igenom för att alla elever ska ha möjlighet att hitta något sätt de fastnar för. Ibland ingår det 

att filma genomgången till en lektion men ibland skrivs tankarna bara ner på papper för att 

användas på lektionen. Sen ingår det att hitta passande uppgifter för alla elever att jobba med. 

Den här lärarens elever har en matematikbok men är inte låsta vid den utan använder ofta 

annat material. 
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Vid förberedelser och planering av en flipped classroom-lektion brukar samtliga lärare 

fundera igenom vad de vill förmedla med filmen och leta idéer i lärarhandledning eller på 

nätet. Ibland använder de sig av ett färdigt filmklipp, två av lärarna har även gjort egna filmer 

ibland. När de gör egna filmklipp använder de en smartphone eller surfplatta som de monterar 

på en ställning. De nämner att de oftast använder papper och penna som de förklarar och ritar 

med under tiden de filmar. Två av lärarna nämner vikten av att bara ha det de vill lära ut i 

fokus, även om de har filmat sig själva vid tavlan också. Den tekniska biten gör lärarna lite 

olika. En av dem ritar, berättar och filmar samtidigt för att klippa ihop filmen i ett 

filmredigeringsprogram efter. En annan filmar ritande och skrivande skilt för att lägga in 

berättande efteråt. Detta görs för att spara tid i den korta film som ska läggas ut. Samtliga 

lärare tycker att det är viktigt att filmen är kort och koncis, ungefär fem minuter, för att 

eleverna ska hålla koncentrationen och kunna se filmen igen ifall det behövs. 

 

Det är dock inför intervjutillfället bara en lärare som pratat med eleverna ifall de ser filmen en 

eller flera gånger. Då hade några av eleverna svarat att de tittade flera gånger för att förstå och 

hänga med. ”Några elever tittade flera gånger då de tyckte att det var lite knepigt och inte 

förstod riktigt allt. De tittade alltså igen om de inte hängde med.” (Lärare 1). Alla lärare 

uppfattade ändå att eleverna faktiskt ser filmen, då de helt enkelt vet vad det handlar om när 

de kommer till lektionen. 

 

3.1.3 Hur ser en matematiklektion med flipped classroom ut? 
De intervjuade lärarnas berättelser om sina flipped classroom-lektioner tar sin början vid olika 

tillfällen. En av lärarna betonar vikten av att hitta elevernas engagemang redan innan de ska 

se en genomgång hemma så att eleverna faktiskt vill lära sig och är intresserade av att titta på 

en film hemma. En annan lärare börjar beskrivningen av sin flipped classroom-lektion med att 

berätta att eleverna alltid får en introduktion om vad de ska se för film till nästa lektion och 

blir påminda om att ta hem sin iPad så att de kan titta på filmen. Den tredje läraren nämner det 

alla lärare har gemensamt, att de diskuterar och pratar om filmen de sett hemma. Till exempel 

hur de tyckte att filmen var och hur det kändes. De pratar med eleverna om vad de har förstått 

och inte har förstått, tar upp frågor och kontrollerar att de har sett filmen hemma. Sen har de 

en kort genomgång på tavlan och förtydligar delar som har varit svåra att förstå eller bara är 

extra viktiga. Eleverna får vara aktivt delaktiga så att det går att se att eleverna hänger med. 

Två av lärarna tar också upp att eleverna gärna får delge varandra sina erfarenheter och 

berätta hur de uppfattat det de lärt sig till varandra. En form av socialt lärande. Alla lärare har 

en avslutande del där eleverna räknar uppgifter i boken eller på papper. 

 

Något som bara en lärare nämner i sin lektion är problemlösning och ytterligare testningar av 

innehållet de sett på den filmade genomgången. De eleverna får ha någon form av frågesport 

eller problemlösning i grupp där eleverna behöver ta ställning till olika påståenden och fakta. 

Uppgifterna är sällan rena räkneuppgifter. 
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Tabell 3. Lärarnas flipped classroom-lektioner utgående från rubrikerna i 

litteraturgenomgången. 
 Inför 

lektionen 

Gemensam 

genomgång 

Aktivt 

lärande 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Peer 

instruktion 

Repetition 

Lärare 

1 

Eleverna får 

information 

om vad de 

ska se på 

hemma. De 

får ta hem 

sin iPad.  

De pratar 

om filmen. 

Hur de 

tyckte att det 

var och hur 

de kändes. 

Genomgång 

på tavlan. 

Eleverna är 

aktivt 

delaktiga. 

De får 

tillfälle för 

frågor. 

Eleverna får 

berätta om vad 

de sett på 

filmen och 

delge varandra 

erfarenheter. 

 De räknar 

i boken 

kring 

området. 

Lärare 

2 

 De pratar 

om det de 

sett hemma. 

Kontrollerar 

att de har 

sett filmen.  

Ser vad 

eleverna 

förstod och 

förtydligar 

det som är 

svårt.  

Genomgång 

på tavlan. 

Eleverna 

får tillfälle 

för frågor. 

  Uppgifter 

av samma 

typ att 

räkna i 

boken. 

Lärare 

3 

Försök att 

fånga 

elevernas 

intresse, så 

att de vill se 

filmen. 

En kortare 

genomgång 

av de 

viktigaste 

för att se om 

eleverna 

hänger med. 

Eleverna 

får 

möjlighet 

till frågor 

och 

funderingar 

som de vill 

dela med 

sig av. 

Uppgifter 

tillsammans i 

par. 

Frågor kring 

temat på 

kahoot.it eller 

liknande där 

det handlar om 

att svara på 

frågor med fyra 

alternativ på 

tid. Typ 

textuppgifter 

med 

problemlösning 

som eleverna 

behöver ta 

ställning till. 

Räkna på 

egen hand. 

 
Vid de två observationstillfällena hade eleverna sett en film om tidsenheter och omvandling 

mellan dem. Filmen tog upp hur sekunder lästes av på ett stoppur och hur detta såg ut i digital 

form. Den nämnde också hur många sekunder det går på en minut och hur många minuter det 

går på en timme samt hur det är möjligt att omvandla tidsenheter mellan varandra. 

 

När eleverna kom till de lektionerna som observerades började båda lärare med att ställa 

frågor till eleverna kring filmen. De frågade om eleverna hade förstått samt hur de hade gått 

till väga när de sett filmen. Några elever hade sett filmen flera gånger och några sa att de inte 

riktigt hade förstått allt. Vid repetition på tavlan visar det sig dock att alla elever i båda klasser 

räcker upp handen vid samtliga frågor. En elev påpekar också att tid är annorlunda mot alla 

andra enhetsomvandlingar de gjort tidigare, då det alltid handlat om att multiplicera och 
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dividera med 10, 100, 1000. Båda grupper diskuterar också längden på filmen med eleverna. 

De flesta eleverna hade upplevt filmen lagom lång, men någon tyckte att filmen var lite för 

lång, då matteläxor i övriga fall gick fortare att göra. 

 

En grupp får efter diskussioner och genomgång på tavlan göra en lek som handlar om att 

uppskatta tid. Eleverna ska sitta på en plats och läraren meddelar när tiden börjar. Eleverna 

ska sedan ställa sig upp när de tror att en minut har gått och försöka komma så nära som 

möjligt. Flera elever ställer sig upp exakt på minuten. Övningen görs också med två minuter, 

vilket var lite svårare. Det visar sig efter övningen att vissa elever valde att räkna till 120 i ett 

svep, medan andra föredrog att räkna två gånger till 60. Någon skillnad i taktik jämfört med 

slutresultat kunde inte konstateras. 

 

När eleverna därefter började räkna i boken kunde de flesta elever arbeta med sina uppgifter 

utan hjälp. Boken upplevde dock två elever ur ena gruppen som lite otydlig då den inte 

nämnde om den digitala tiden visade sekunder eller minuter när det stod 00.20. Uppgifterna 

kring enhetsomvandlingen kunde också de flesta elever räkna utan svårigheter. Det enda som 

ställde till problem för någon elev var när tiden skulle göras om från sekunder till minuter 

istället för tvärt om. 

 

Placeringen av eleverna var också något som kontrollerades under observationen. Eleverna 

satt i den ena gruppen två och två, och i den andra klassrummet, i grupper av fyra. Eleverna 

hade goda möjligheter att samarbeta och fråga sina närmaste kamrater om hjälp, vilket skedde 

i några fall. Flera elever valde dock att lyssna på musik i lurar när de räknade i boken för att 

koncentrera sig på ett bra sätt. Under den tid då eleverna räknade i boken var det väldigt lugnt 

och tyst i klassrummen. Den mesta kommunikationen som skedde var mellan lärare och elev. 

 

3.1.4 Hur ser en traditionell matematiklektion ut för de intervjuade lärarna? 
Matematiklektionernas upplägg varierar mellan de intervjuade lärarna, men också mellan 

olika lektioner. En lärare är konsekvent och börjar alltid med en samling och gemensam 

genomgång, oavsett om eleverna ska börja med nytt eller fortsätta med något de kan. Det görs 

för att eleverna ska komma igång eller komma ihåg. Läraren ger då exempel och låter 

eleverna diskutera. Genomgången får inte vara för lång då eleverna måste hålla 

koncentrationen. Därefter får de arbeta aktivt i boken för att knyta ihop säcken på slutet och 

får individuella läxor. En annan lärare börjar också sina traditionella genomgångar med 

gemensamma samlingar då eleverna får lyssna och svara på frågor. Efter det får eleverna ofta 

arbeta praktiskt med det de lärt sig innan de räknar individuellt. Andra lektioner arbetar de 

bara praktiskt eller med problemlösning. Därtill kommer en lärare som varierar sitt arbetssätt 

beroende på åldern på eleverna. Yngre elever brukar alltid få börja lektionerna med att höra 

en mattesaga. Det är en berättelse som handlar om räkneområdet som är aktuellt. All 

genomgång sker då innan eleverna får böckerna att räkna i för att kunna hålla 

koncentrationen. Äldre elever får mer individuella genomgångar. En del elever får se ett 

Youtube klipp, en del får genomgång på tavlan men de som behöver får också helt individuell 

introduktion. De här eleverna räknar i olika takt och därför är det svårare med gemensamma 

genomgångar. Läraren försöker ofta göra laborationer och träna matematik praktiskt, men 

känner sig för bunden till boken för att göra det mer. 

 

3.1.5 Skillnader och likheter mellan en traditionell och en flipped classroom-

lektion 
Samtliga lärare upplevde skillnader mellan den traditionella undervisningen och flipped 

classroom. Lärarna nämnde allt från att ivern och motivationen var större med flipped 
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classroom till att eleverna hade jämnare förkunskaper och mer tid för praktisk övning i 

klassrummet. De pratade också om att diskussionerna blev fler med flipped classroom och att 

det var en fördel att eleverna kunde se i egen takt hemma, men också nackdelen med att inte 

ha möjligheten att fråga läraren direkt om de undrade något när de såg filmen. 

 

 
 

Figur 1. Likheter och skillnader som finns mellan den traditionella undervisningen och 

flipped classroom. 

3.2 Vad är lärarnas kontra elevernas inställning till flipped classroom i de yngre 

åren? 

Lärarna i den här studien var alla överens om att flipped classroom kan användas från tidig 

ålder eller egentligen när som helst. En lärare nämnde dessutom att just de och deras elever 

inte heller behövede fundera på tekniken för yngre elever, då skolan innehar iPads till alla. 

Två av lärarna gillade variationen i arbetssättet med flipped classroom och idén med att 

använda och utveckla metoden på andra lektioner än matematiken togs upp. Lärarna hade 

upplevt att eleverna var mer ivriga och hade större motivation att arbeta med flipped 

classroom än traditionellt i böcker. De hade också upplevt eleverna som positiva till metoden, 

eller neutrala. Ingen av lärarna hade upplevt att någon skulle tycka att det var negativt. Några 

åsikter av föräldrarna om metoden hade de inte heller hört.  

 

Eleverna i två av de här lärarnas klasser hade dock inte riktigt fullt samma åsikt som deras 

lärare upplevde att de hade. Tvärtom verkade inte alla ens ha fullständig vetskap om vad 

flipped classroom var. Av enkätundersökningens 11 elever, var det bara 8 elever som med 

säkerhet visste vad flipped classroom var för något, 7 av dem var medvetna om att metoden 

användes i deras klass ibland, den sista uppgav att de aldrig använt det. En elev påstod sig inte 

veta vad flipped classroom är och kunde således inte veta om metoden använts i klassrummet. 

De två sista eleverna var dock osäkra och uppgav att de inte var säkra på vad flipped 

classroom är. En av de här eleverna svarade dock att de använt metoden i klassrummet ibland 

medan den andra inte visste om de brukar använda den.  

 

De flesta elever var dock medvetna om att de ibland brukade få se en filmad genomgång i 

matematiken. När eleverna tittade på filmade genomgångar brukade majoriteten titta på en 

surfplatta. En elev uppgav dock att den aldrig sett någon genomgång och två elever visste inte 

vad de brukade använda när de tittade på en filmad genomgång. 
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3.2.1 Hur vill eleverna arbeta i matematiken? 
De flesta elever, nio stycken, uppger att de helst arbetar tillsammans med någon, en eller flera, 

i matematiken. Samtidigt är det bara fem av de här eleverna som upplever att de lär sig bäst 

genom det här arbetssättet. De fyra övriga eleverna ansåg att de lärde sig bäst genom att 

arbeta själva. De två elever som däremot uppgav att de helst arbetade själva, tyckte sig lära 

sig bäst genom att arbeta tillsammans med andra.  

 

Av de elever som ansåg sig lära sig matematik bäst tillsammans med andra var också viljan 

om att få arbeta mer i grupper i matematiken hög. Alla dessa individer svarade att det önskade 

att få arbeta mer i grupp. Det var också önskan hos en av de elever som ansåg sig lära sig mest 

genom att arbeta själv. Av resterande elever var det två som gärna ville göra mer laborationer 

i matematiken medan en elev inte visste på vilket sätt det kunde vara bra att arbeta mer av i 

matematikundervisningen. 

 

Tabell 4. Sammanställning av hur eleverna svarat i frågan om hur de helst arbetar i 

matematiken, hur de lär sig bäst och hur de önskar få arbeta. De svar som inkommit av tjejer 

har markerats med rosa i tabellen för att tydliggöra om det finns skillnader mellan killar och 

tjejers uppfattning av flipped classroom (se rubrik 3.2.3). 
Vill helst arbeta Lär sig bäst genom att 

arbeta 

Önskar mer av 

Tillsammans med en Tillsammans med en Arbeta i grupp  

Tillsammans med en Tillsammans med en Arbeta i grupp 

Tillsammans med en Tillsammans med en Arbeta i grupp 

Tillsammans med en Tillsammans med flera Arbeta i grupp 

Tillsammans med en Själv  Arbeta i grupp 

Tillsammans med en Själv  Laborationer 

Tillsammans med en Själv  Laborationer 

Tillsammans med en Själv  Vet inte 

Tillsammans med flera  Tillsammans med flera Arbeta i grupp 

Själv  Tillsammans med flera Arbeta i grupp 

Själv Tillsammans med en Arbeta i grupp 

 

3.2.2 Hur förstår eleverna matematiken på bästa sätt? 
Av de sex elever som uppgav att de alltid kan koncentrera sig vid genomgången i klassen var 

det bara hälften som uppgav att de koncentrerade sig lika bra vid en genomgång genom film 

hemma. De övriga tre uppgav dock att de oftast koncentrerade sig hemma också. Av de fem 

elever som uppgett att de oftast kan koncentrera sig vid genomgången i skolan var det en som 

uppgav att koncentrationen hemma var bättre. Tre av dem ansåg att de oftast kunde 

koncentrera sig hemma, alltså samma värdering som i skolan, medan en elev upplevde att den 

sällan kunde koncentrera sig hemma. Således verkade det som att sex av eleverna upplevde 

samma koncentration hemma och i skolan, fyra upplevde att koncentrationsförmågan oftare 

var bättre i skolan och en upplevde den som bättre hemma. I frågan om att förstå 

genomgången fanns det dock ingen, eller mycket litet samband mellan koncentrationen och 

förståelse hemma kontra i skolan. Bara två av eleverna som hade samma skattning av 

koncentrationen hemma och i skolan angav att det inte var någon skillnad i förståelsen på de 

båda ställena. Av de fyra övriga som skattade koncentrationen lika hemma och i skolan ansåg 

två att förståelsen var bättre hemma och lika många i skolan. Av de eleverna som ansåg sig att 

alltid koncentrera sig i skolan men bara oftast hemma ansåg en att förståelsen av en 

genomgång var bättre i skolan, en hemma och en såg ingen skillnad. Ingen skillnad på 

förståelsen ansåg även eleven som uppgav att koncentrationen alltid fanns hemma, men bara 

oftast i skolan. Den elev som oftast koncentrerade sig i skolan men bara sällan hemma ansåg 
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sig förstå bättre i klassen. Således ansåg fyra av eleverna att de förstod bättre i klassen, fyra 

hade ingen skillnad och tre förstod bättre hemma. Skillnaderna var verkligen små. Ändå 

upplevde de flesta av eleverna att de skulle vilja arbeta mer med flipped classroom. 

 

Tabell 5. Sammanställning hur eleverna svarat i frågan om hur ofta de anser sig kunna 

koncentrera sig vid genomgången i skolan kontra hemma i form av en filmad genomgång. De 

har också svarat på var de anser sig förstå genomgången i matematik bäst. De svar som 

inkommit av tjejer har markerats med rosa i tabellen för att tydliggöra om det finns skillnader 

mellan killar och tjejers uppfattning av flipped classroom (se rubrik 3.2.3). 
Koncentration vid 

genomgång i skolan 

Koncentration vid 

genomgång hemma 

Förstår 

genomgången bäst 

Alltid Alltid Ingen skillnad 

Alltid  Alltid Hemma 

Alltid  Alltid I klassen 

Oftast Oftast Ingen skillnad 

Oftast Oftast I klassen 

Oftast Oftast Hemma 

Alltid Oftast I klassen 

Alltid Oftast Hemma 

Alltid Oftast Ingen skillnad 

Oftast Alltid Ingen skillnad 

Oftast Sällan I klassen 

 
Det som eleverna uppgav som orsaker till att de inte kunde koncentrera sig vid en 

matematikgenomgång var i första hand att genomgången blev för lång, men några ansåg 

också att det kunde bero på att den var för svår eller att något störde dem. En elev tyckte 

dessutom att en tråkig genomgång kan leda till att koncentrationen brister. 

 

3.2.3 Finns det skillnader mellan killar och tjejers uppfattning av flipped 

classroom? 
Enkätundersökningen visade inget samband om killar eller tjejer skulle föredra ett visst 

arbetssätt i matematiken. Det gick inte att se någon könsskillnad mellan hur eleverna lärde sig 

bäst, eller var de kunde koncentrera sig bäst. Någon skillnad på hur tjejer och killar förstod 

matematiken bäst kunde inte heller utläsas. Eleverna hade väldigt individuella svar och några 

likheter mellan könen kunde alltså inte ses.  

3.3 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda flipped classroom i 

matematiken för yngre elever? 

Lärarna som intervjuades i den här studien var allom positiva till flipped classroom. De var 

alla överens om att arbetssättet fungerade bra för yngre elever och att det fanns 

utvecklingspotential i deras arbetssätt. En lärare hade bara upplevt fördelar med metoden, 

trots att planeringen kräver lite mer tid än till andra lektioner. De andra två hade både positivt 

och negativt att säga. Elevernas åsikter var också till största delen positiva i utvärderingen. 

 

Det positiva som nämndes av lärarna var att eleverna hade med sig en förförståelse hemifrån 

och att diskussionerna i klassen blev fler. Mer tid frigjordes också på lektionen så att det var 

möjligt att hjälpa eleverna snabbt på individnivå. Elever som var borta från lektionen av 

någon anledning kunde få exakt samma genomgång som alla andra genom att titta på en 

filmad genomgång, hemma eller senare i skolan. Att filmen går att se flera gånger och pausa 

upplevdes också som positivt, då elever som inte förstått ibland behöver se samma sak flera 
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gånger. En annan stor fördel som nämndes var att föräldrarna har möjlighet att se samma 

genomgång som eleverna och förhoppningsvis få bättre möjlighet att hjälpa barnen, samtidigt 

som de får en inblick i skolan och vad barnen gör där. Dessutom sade en lärare att metoden är 

perfekt för att kritiskt granska sig själv, att det är bra att titta på sin egen film några gånger för 

att granska om det som förmedlas kommer fram på ett tydligt sätt. 

 

Eleverna hade möjlighet att fritt formulera för- och nackdelar med flipped classroom och 

deras svar stämde relativt väl överens med lärarnas uppfattning. Eleverna upplevde ofta att de 

kunde mer när de kom till en lektion efter att ha sett en genomgång hemma, något som också 

ledde till att eleverna uppfattade matematiken roligare. De hade lättare att förstå när de kom 

till skolan och de fick mer tid på lektionerna. De nämnde också att de kändes som om de hade 

mindre läxor och aldrig fick läxor i boken, något de upplevde som positivt. Det enda negativa 

som eleverna själva skrev ner var att de saknade möjligheten att fråga om de inte förstod 

något. 

 

Lärarnas negativa åsikter av flipped classroom var förutom planeringstiden oron över att inte 

ha kontrollen över att eleverna faktiskt tittar på filmen, att eleverna inte kan ställa frågor 

direkt om de funderar över något och att de saknar direktkopplingen mellan eleverna som då 

måste komma i efterhand. Flipped classroom ställer dessutom krav på engagerade elever som 

vill se på filmen på förhand. En lärare nämnde också att metoden kräver att alla elever har 

tillgång till dator eller smartphone privat, något som kan göra att metoden slår snett.  

Några nackdelar hade dock lärarna försökt lösa redan genom att se till att alla elever hade 

möjlighet att se filmade genomgångar. De bad också eleverna skriva ner sina frågor då de 

tittade på en film för att kunna ställa frågorna direkt på lektionen sen. Dessutom resonerade en 

lärare att det inte är möjligt att kontrollera att alla barn i klassrummet lyssnar på en 

genomgång på tavlan heller. De kan se att eleven fysiskt är närvarande, men de kan inte 

garantera att de lyssnat och hört på det sagda ordet. 

 

Svårigheterna de upplevde med att använda flipped classroom på så unga elever var att få 

eleverna att förstå meningen med att se en filmad genomgång hemma när det finns så mycket 

annat roligt att göra. En annan svårighet var att inte göra filmerna för långa eller invecklade. 

Lärarna menade att alla elever behöver ha en möjlighet att ta till sig det de ser i filmen, och att 

de inte ska behöva kräva hjälp av någon vuxen. Filmen måste helt enkelt anpassas till 

elevgruppen så att alla ska ha möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen.  
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För- och nackdelar enligt eleverna:  För- och nackdelar enligt lärarna: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lärarna och elevernas åsikter om flipped classroom 

3.4 Hur bedömer lärarna elevernas utveckling i arbetet med flipped classroom? 

En frågeställning som kom till under intervjuarbetet med lärarna var hur de bedömer eleverna 

och deras utveckling när de arbetar med flipped classroom och inte har läxor. Vilket skedde 

på olika sätt för de olika lärarna. En lärare menade att eleverna alltid jobbar i sina läromedel 

oavsett hur lektionsgenomgången genomförts. Därför kan en progression utläsas i det arbetet. 

Någon specifik bedömning på flipped classroom har dock inte skett, något som går att 

utveckla menar läraren. En annan lärare menade att det är möjligt att lägga in uppgifter i en 

filmad genomgång som eleverna måste göra. Uppgiften kan vara gömd någonstans i filmen 

och på så vis kontrolleras också att eleverna faktiskt sett filmen, något som Zack et al. (2015) 

nämnde att flera lärare som använder flipped classroom gör. Annars syns det även när 
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eleverna kommer till klassen och ska räkna om de förstår vad de ska göra eller inte menar 

läraren. Den tredje läraren sade att utveckling och kunskapsnivån syns i klassen och att 

bedömning görs fortgående hela tiden, att en lärare känner sina elever och ser utvecklingen 

även utan läxor. Annars rekommenderas frågesport som en form av bedömning som även 

eleverna uppskattar menar läraren. 

 

”De har ännu jobbat i sitt läromedel oavsett hur genomgången sett ut, så jag kan inte bedöma 

specifikt flipped classroom, men ju mer man kan utveckla det och jobba med det, desto mer 

kommer det kanske.” (Lärare 1) 

 

”Det är om jag skulle lägga in en uppgift som de ska göra. Det kan vara en uppgift gömd 

någonstans i filmen som visar att de tittat. Dessutom ser jag om de förstår när de kommer till 

klassen och ska börja räkna.” (Lärare 2) 

 

”Utveckling och kunskapsnivå ser du i klassen. Känner du dina elever så ser du utvecklingen 

lika som om de skulle göra läxor. Jag gör en fortgående bedömning hela tiden. Annars 

rekommenderar jag att göra olika frågesporter med eleverna. Det uppskattar både eleverna 

och jag, samtidigt som jag ser vad de kan.” (Lärare 3) 

3.5 Sammanfattning av resultat 

Ingen av de tre intervjuade lärarna använder flipped classroom hela tiden i sin undervisning, 

utan använder det som variation i sin undervisning. Deras syn på arbetssättet handlar mer om 

att förbereda eleverna inför en ny lektion hemma, än om att göra en mental flipp där fokus 

ligger på elevernas lärande. Lärarna ansåg att filmen var den stora skillnaden mellan flipped 

classroom och traditionell undervisning. De tyckte dock att det flipped classroom gav mer tid 

och att det var lättare att ge individuell hjälp, att eleverna fick en bra förförståelse och att det 

blev mer diskussioner i klassrummet.  

 

Flipped classroom-lektionerna förbereddes genom att lärarna filmade egna genomgångar eller 

genom att hitta lämpliga filmer på nätet som rörde aktuellt kunskapsområde inom 

matematiken. Eleverna engagerades eller påmindes av lärarna innan lektionen att de skulle se 

en film hemma. På efterföljande lektion diskuterade elever och lärare vad de sett och hur 

filmen kändes. Eleverna fick också möjlighet till att ställa frågor och berätta om vad de 

förstått och inte förstått. Därefter följde en kortare genomgång på tavlan med det viktigaste ur 

filmen, sådant som var svårt eller behövde förtydligas. Eleverna hade dessutom möjlighet att 

delge varandra erfarenheter och tips som de använt sig av för att förstå. Slutligen fick alla 

elever räkna uppgifter av samma slag på egen hand. En av lärarna använde ibland 

problemlösning som följdfrågor till det de lärt sig genom den filmade genomgången. Samtliga 

lärare ansåg att flipped classroom kunde användas från tidig ålder. 

 

Alla lärare i den här studien tyckte att planeringen till flipped classroom-lektioner tar längre 

tid i anspråk, speciellt om filmen ska göras själv, men att de upplevde det som att det är värt 

det då eleverna visar en större iver, glädje och motivation. Andra fördelar de upplevde var att 

alla elever kunde se en filmad genomgång flera gånger och att alla elever kunde se samma 

genomgång även om de inte varit i skolan. Föräldrarnas möjlighet till insyn i skolan nämndes 

också som positivt samt möjlighet att granska sig själv som lärare vid egen filmade 

genomgångar. Både lärare och elever såg en fördel i att få mer tid på lektionerna och att 

eleverna hade en viss förförståelse när de kom till skolan. Eleverna ansåg också att de hade 

mindre läxor med flipped classroom och att de hade roligare. Den största nackdelen som både 

lärare och elever beskrev var möjligheten för eleverna att kunna ställa frågor till läraren direkt 
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om de inte förstod något i filmen. Andra nackdelar som nämndes av lärarna var att det inte 

gick att kontrollera att eleverna faktiskt tittar på filmen hemma och att problem uppstår ifall 

inte alla har en dator eller liknande hemma. 

 

Vid enkätundersökningen visade det sig att barn gärna jobbar tillsammans på matematiken 

och önskar att få arbeta mer i grupp. Samtidigt visade det sig också att eleverna hade helt 

olika åsikter om det var lättast att koncentrera sig på en genomgång hemma eller i skolan och 

var de förstod genomgången bäst. Någon skillnad mellan könen kunde inte utläsas. Dock var 

eleverna till största delen bara positiva till flipped classroom när de själva fick formulera för- 

och nackdelar. 

4 DISKUSSION 
I det här avslutande kapitlet diskuteras både metoden som används i den här studien och 

resultaten som framkommit. Avsnittet kommer att handla om såväl tillförlitlighet och förslag 

till förbättringar, som diskussioner kring teoretiska resonemang, tidigare forskning och de 

egna resultaten. Slutligen kommer förslag till vidare forskning inom det valda området att 

presenteras. 

4.1 Metoddiskussion 

I det här arbetet har en fallstudie gjorts för att studera hur flipped classroom används i skolans 

yngre år. För den här formen av arbete passar en kvalitativ undersökning bra. I en kvalitativ 

studie pratar respondenterna utifrån sina egna erfarenheter och ger således en bild av deras 

verklighet. För den här studien passade den här metoden bra då den baserats på lärarnas och 

elevernas personliga uppfattningar och erfarenheter kring flipped classroom. Då det finns för- 

och nackdelar med alla datainsamlingsmetoder valde jag dock att använda flera olika 

undersökningar där både intervjuer, klassrumsobservationer och enkätundersökning 

tillämpades. Dessutom har litteratur i form av både böcker, artiklar och avhandlingar lästs för 

att få en bakgrund och förförståelse för flipped classroom. Litteraturen nämnde mestadels bara 

de positiva effekterna av arbetssättet, även om försök gjordes att hitta nackdelar också. 

Kombinationen av de olika metoderna visade sig resultera i en stor mängd material, med 

ibland väldigt spretande resultat.  

 

Intervju som metod valdes i första hand och användes främst för att komma åt enskilda lärares 

åsikter och arbetsmetoder kring flipped classroom. Det kändes viktigt att ta reda på de olika 

lärarnas arbetsmetoder, synsätt och inställning till modellen för att få en uppfattning om vad 

elevernas erfarenheter bygger på. Däremot var intervjuerna få och det gick således inte att 

skapa sig en bred uppfattning om lärare i allmänhet. Fler intervjuer hade naturligtvis varit att 

föredra och det hade då kanske gått att få fram en mer rättvis bild av undersökningen.  

 

De deltagande observationerna gjordes för att få en bild av de sagda orden och för att 

komplettera informationen från intervjuerna. Metoden bidrog även till att samla ny 

information. Att filmen som eleverna tittade på inför lektionen inte gjordes av deras ordinarie 

lärare kan naturligtvis ha styrt elevernas handlande på lektionen. Utan den filmen hade dock 

den här delen av studien inte kunnat utföras. Eleverna har trots allt sett filmer som inte gjorts 

av sina lärare även tidigare. Min egen närvaro torde inte heller ha ändrat 

observationsresultatet nämnvärt då eleverna kände mig sen tidigare och var vana med min 

närvaro. 

 

Enkätundersökningen användes för att få elevernas syn på flipped classroom. Innan 

undersökningen förklarade jag dess syfte för eleverna och läste frågorna högt. Jag förklarade 
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hur de skulle fylla i enkäten och hur den var uppbyggd och uppmanade dem att ställa frågor 

om de inte förstod. Dock kunde jag i efterhand se att eleverna inte alls svarade som väntat 

eller som jag antog var logiskt. Det var inte så enkelt att göra en enkätundersökning för unga 

elever. Svaren var så pass spretiga att en utveckling av svaren hade varit intressant. Det var 

svårt att veta hur de unga eleverna tänkte när de skulle svara på frågor när de inte kunde 

kommunicera och resonera med andra. Att svaren känns ologiska för en vuxen betyder dock 

inte att eleverna inte förstått eller inte tänkt igenom sitt svar, tvärtom svarade de förmodligen 

väldigt ärligt på frågorna. Resultatet var därför väldigt intressant och svaren var inte så enkla 

att analysera som jag först hade trott. Resultaten krävde olika analyser och svaren 

sammanställdes både enskilt och tillsammans med varandra för att slutligen jämföras med 

både intervjuer och observationer. För att få en så rättvis bild som möjligt av de inkomna 

svaren och för att hålla en god tillförlitlighet var det även oerhört viktigt för mig att eleverna 

hade möjlighet att fråga om oklarheter fanns kring frågorna. 

 

Det finns delar som både ökar och minskat tillförlitligheten i det här arbetet. Undersökningen 

har relativt få deltagande, med enbart tre lärare och 13 elever, vilket gör att resultatet bara kan 

ses som representativt för just de här personerna och att några generella slutsatser inte kan 

dras. Urvalet av respondenter har också väldigt lite spridning geografiskt och kan således inte 

representera mer än den specifika gruppen. Det innebär att resultatet i den här studien 

dessvärre inte kan föras över till andra situationer. Problemet var att få tag på lärare som 

jobbade med flipped classroom med så unga elever som den här studien behandlar.  

 

I studien som gjordes var jag bekant med samtliga respondenter sedan tidigare vilket kan 

försvaga tillförlitligheten då resultaten kunde ha sett annorlunda ut om studien skulle ha gjorts 

av en annan forskare som haft en annan relation till personerna menar Bryman (2008). Den 

personliga relationen kan ha medfört att respondenterna svarat som de trodde att jag ville att 

de skulle svara och då kan de också ha valt att dela med sig åsikter och erfarenheter som inte 

var helt sanningsenliga. Däremot kan den personliga relationen också ha haft en positiv 

inverkan genom att alla kände sig bekväma i situationerna och vågade säga och stå för sina 

åsikter utan att förända sig samt fokusera mer på sin uppgift, något som Johansson & Svedner 

(2010) skriver om. Bryman (2008) påpekar också att då intervjuaren styr samtalet med frågor 

finns ofta ett maktförhållande mellan den och respondenten. Det här maktförhållandet hoppas 

jag minskar om respondent och intervjuare känner varandra. För enligt Kvale (1997) är 

intervjun en stund då respondenten och forskaren samarbetar för att producera en förståelse 

med varandra.  

 

Johansson och Svedner (2010) menar också att det är nödvändigt att vara lyhörd, öppen och 

respektfull som intervjuare så att respondenten känner förtroende för forskaren. Det är viktigt 

att hålla fokus på studiens frågeställningar och lyssna på vad respondenten verkligen säger 

samt vara mottaglig för svaren och lyhörd för vad som är viktigt för den intervjuade, utan att 

lägga in egna värderingar i det sagda ordet. Johansson och Svedner (2010) säger dessutom att 

det vid intervjuer är vanligt att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt ordentligt utan börjar 

fundera på nästa fråga som ska ställas. Då kan viktig information förloras och möjligheten till 

att ställa bra uppföljningsfrågor försvinner. Jag försökte genom alla intervjuer att vara lyhörd 

och följa med i respondentens svar för att inte missa intressanta synsätt eller åsikter. 

 

Anteckningar fördes under intervjuernas gång, men inga inspelningar gjordes. Om 

intervjuerna hade spelats in hade det dock varit lättare för andra att granska tillförlitligheten i 

den här studien. Intervjupersoner kan emellertid känna sig besvärade av att bli inspelade och 

resultatet blir då inte som förväntat. Det här påpekar Bryman (2008) kan vara en begränsning 
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i studiens tillförlitlighet i det fallet. Noggranna anteckningar har istället förts för att återge 

respondenternas svar så exakt som möjligt. Alla lärare har dessutom fått läsa igenom sina 

intervjusvar för att kunna rätta till eventuella fel eller brister för att resultatet ska hålla en så 

hög nivå som möjligt.  

 

Både Bryman (2008) och Johansson och Svedner (2010) påpekar att det är betydelsefullt att 

försöka att inte visa sin egen uppfattning och åsikt om studiens ämne då det i så fall kan 

finnas risk att det sätter sin prägel på resultatet. Ledande och vinklade frågor ska också 

undvikas, därför har öppna frågor så långt som möjligt använts i den här studien. Som 

intervjuare har jag försökt att vara så neutral jag kan men ändå känslig för respondenternas 

uppfattningar. Ambitionen har hela tiden legat på att lägga mina egna åsikter åt sidan och 

analysera det respondenterna sagt och gjort. 

 

De frågor som användes vid intervjuerna kändes som lyckade sett till studiens syfte. I 

efterhand kände jag kanske att det hade det varit intressant att lägga in en fråga om lärarna såg 

någon skillnad med att ta en färdig film eller göra egna. I övrigt kändes frågorna och 

variationen på dem bra. Vissa frågor fanns dock som behövde omformuleras eller förtydligas 

vid någon intervju men min tolkning är att svaren i de flesta fall överensstämde med frågans 

syfte. Frågorna vid intervjuerna ställdes, frånsett introduktionsfrågorna med standardiserade 

svar, i olika ordning vid intervjuerna och följdfrågorna skiljde sig åt utifrån vad varje lärare 

berättade om och lade fokus på. Följdfrågorna påverkades också av respondenternas 

uppfattning av frågorna och hur beskrivande svaren var. I slutändan har ändå samtliga lärare 

svarat på frågorna som hade betydelse för studiens syfte. 

 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i det här arbetet har jag kombinerat 

intervjuerna med deltagande klassrumsobservationer för att ha möjlighet att följa eleverna och 

lärarnas arbete med flipped classroom på nära håll. Vid deltagande observationer kan det som 

inte verbaliseras och det som respondenterna tar för givet bli tydligt (Bryman, 2008). 

Observationerna gav mig möjlighet att komma nära inpå respondenternas naturliga miljö och 

följa deras arbete i klassen. För att observationerna skulle bli så tillförlitliga som möjligt valde 

jag att så noggrant jag kunde försöka återge vad som hände och sades i klassrummen. Dock 

kan det resultat som redovisats här ovanför enbart sägas gälla de personer som deltagit vid 

observationstillfället och inte överföras till andra människor eller platser.  

 

Klassrumsobservationen gjordes efter att intervjuerna genomförts, och filmen som eleverna 

tittat på innan lektionstillfället var gjord av mig, vilket eventuellt kan ge en risk för att 

lärarnas, och således elevernas, agerande inte var precis som vanligt. Medvetenheten om att 

observationen förekommer medför också alltid en risk för att respondenterna beter sig mindre 

naturligt menar Bryman (2008). Dock har jag medverkat tidigare på de två lärarnas lektioner 

och kan därför se likheter i både lärare och elevers beteenden sen tidigare. Således väljer jag 

också att lita på att lärarna visade upp en sann bild av sina lektioner och att min närvaro skulle 

vara av betydelse är inte så troligt.  

 

Efter att observationerna ägt rum gjorde jag en enkätundersökning med eleverna för att se hur 

väl lärarnas åsikter och tidigare forskning stämde med elever i skolans tidigare år. För mig var 

det viktigt att enkäten skulle vara enkel att förstå, att den inte var för lång och att 

enkätfrågorna anpassats till studiens syfte. Frågorna och utformningen av enkäten övervägdes 

noga både gällande innehåll och hur de formulerades. Med enkätundersökningen riskerade jag 

inte att eleverna skulle påverkas av lärare och varandra eller svara som de trodde att jag ville 

att de skulle svara, utan istället svara opartiskt. Enligt Johansson och Svedner (2010) passar 
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det dessutom bra med enkätundersökningar när faktafrågor ska besvaras. En fråga som jag i 

efterhand skulle ha velat ha med i undersökningen är ifall eleverna föredrog filmer gjorda av 

sin lärare eller andra. Det hade varit intressant att titta närmare på, då forskning finns som 

visar på att videoklipp gjort av den egna läraren är att föredra för eleverna (Zack et al., 2015) 

och att det är en trygghet för dem (Barker, 2013).  

 

Enligt Bryman (2008) är dock kvalitativa forskningar svåra att analysera och bemöta då 

forskningen är subjektiv. Den kvalitativa forskningen bygger ofta på att forskaren väljer 

inriktning beroende på sina intressen och uppfattningar. Det är trots allt frågorna, urvalet och 

metoderna i undersökningen som styr resultatet. Andra frågor och val hade kanske gett andra 

resultat. Pålitligheten i det här arbetet ligger ändå i att en fullständig och tillgänglig 

redogörelse finns kring alla arbetets delar. Urvalet, metoden, genomförandet av 

datainsamlingen och analysprocessen har beskrivits så noggrant som möjligt för att försöka nå 

så hög tillförlitlighet och äkthet som möjligt. Vetenskapsrådets etiska överväganden, 

forskningskrav och individskyddskrav (Vetenskapsrådet, 2002; 2011) som beskrivs tidigare i 

den här studien har också genomsyrat hela arbetet och analysprocessen. 

4.2 Resultatdiskussion 

I litteraturgenomgången i det här arbetet sammanställdes flipped classroom och flipped 

learning som ett begrepp, då de flesta författare och forskare ansåg att läraren måste förändra 

sin undervisningsmetod och synsättet på sig själv som lärare för att skapa ett bättre lärande. I 

min fallstudie kändes det dock som att lärarna lade filmen i fokus och såg flipped classroom 

som ett sätt att variera undervisningen. Inte som en metod för att skapa ett bättre lärande. 

Samtidigt var det kanske exakt det som lärarna var ute efter, att variera, och inte förändra. 

Lärarna utnyttjade hur som helst lektionstiden de fick med flipped classroom på ett positivt 

sätt. De valde att ha ett elevaktivt arbete och nämnde det positiva med att ha möjlighet att 

hjälpa eleverna på individnivå snabbt på lektionerna, något som också Barker (2013) 

beskriver som viktigt när han pratar om flipped classroom.  

 

4.2.1 Hur arbetar lärare med flipped classroom i de yngre skolåldrarna? 
Alexanderson och Davidsson (2016) har tittat på de svenska ungdomarnas internetvanor och 

kommit fram till att internet ofta används av dagens unga både i klassen och utanför. De 

konstaterade också att internet är en viktig del av studierna. Isaksson (2016) menar dock att 

skolinspektionens granskning visat att digitala verktyg sällan används i undervisningen. Det 

här försöker lärarna i den här studien ändra på och de använder bland annat digitala verktyg 

när de arbetar med flipped classroom. Dock nämner två av lärarna att läroboken ofta styr just 

matematikundervisningen och planeringen av den, något som både Kronqvist och Malmer 

(1993) samt Skolverket (2014) påpekar att är vanligt. Två av lärarna i studien verkar förlita 

sig väldigt mycket till lärarhandledningen, men är dock noga med att ändå följa läroplanen i 

första hand. Åland har en egen läroplan och det finns ingen lärobok som följer just den exakt, 

således är lärarna väldigt medvetna om att de måste titta och jämföra med läroplanen själva. 

Ändå är det ofta läroboken som styr planeringen, speciellt för två av lärarna. Den tredje 

läraren var dock noga med att poängtera att lärarhandledningen styr väldigt lite. Läroboken 

användes inte heller slaviskt, utan annat material kunde ibland väljas före boken. 

 

När lärarna i den här studien skulle planera en flipped classroom lektion letade de ofta filmer 

och inspiration på nätet, ibland fick eleverna se en film av sin egen lärare och ibland av någon 

annan. När de kom tillbaka till klassen fick eleverna diskutera filmen och hade tillfälle att 

ställa frågor. Därefter har de en kort sammanfattning på tavlan. Barker (2013) rekommenderar 
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just det, att ge utrymme i början av lektionerna till frågor som eleverna har och ge en 

sammanfattning av det centrala i filmen som eleverna sett.  

 

Vid observationerna kunde jag se att alla elever räckte upp handen vid samtliga frågor som 

lärarna ställde i respektive klass. Självklart kan det finnas risk för grupptryck, och om 

eleverna ser att alla andra räcker upp handen, så vill de själva inte visa att de inte kan. 

Samtidigt var det här inget som påvisades vid observationerna, tvärtom kunde alla elever som 

fick svara på frågor också besvara dem rätt. Jag väljer således att tro att de flesta eleverna 

faktiskt hade en förståelse för det de skulle räkna. Vid en efterföljande diskussion tyckte även 

lärarna att det var häftigt att se alla händer i luften, då det inte var något som brukade ske alla 

matematiklektioner. När eleverna sedan skulle räkna i böckerna visade också de allra flesta 

elever goda kunskaper i räkneområdet. 

 

Bruér (2016) anser att det måste finnas utrymme för samspel och dialog i klassrummet för att 

utvecklas i matematik och Ahlberg (2001) menar att eleverna behöver känna sig delaktiga för 

att uppnå lärande. Under de lektioner som jag observerade kunde jag se både samspel mellan 

lärare och elev och en del kommunicerande mellan elever som då pratade med närmaste 

bänkkamraten när de arbetade med uppgifter i boken. Det här är dock ett moment jag tror att 

kan löna sig att utveckla. Eleverna själva efterfrågade att få arbeta mer i grupp, samtidigt som 

även forskning stöder dialogen mellan elever. Min uppfattning var ändå att eleverna inte fick 

så mycket möjlighet att lära av varandra, mer än vid de tips och idéer som uppkom som 

spontana upptäckter vid genomgång på tavlan. Vid intervjuerna påpekar ju dock två av lärarna 

ändå att eleverna gärna får delge varandra erfarenheter och förklara hur de tänker till de andra. 

Kanske behöver de visa och instruera eleverna på ett tydligt sätt hur detta kan göras möjligt? 

Möbleringen i klassrummen visade oavsett på ett tillåtande klimat för diskussioner. Något 

annat positivt som syntes väldigt bra under observationerna var hur lärarna fanns där för 

eleverna och stöttade dem på ett genuint och personligt sätt. Lärarna fanns där och instruerade 

spontant i avgörande ögonblick (Hamdan et al., 2013). 

 

4.2.1.1 Hur kan svårigheterna med flipped classroom lösas? 
Problem som uppstår i skolan är till för att lösas oberoende av arbetssätt. Ett av de problem 

som i huvudsak rör flipped classrooms vara eller inte vara är elevernas tillgång till digital 

teknik på fritiden och i hemmet. Lärarna i den här studien hade löst det problemet på olika 

sätt. Två av lärarna arbetade i en skola med ett-till-ett-satsning, det vill säga att alla elever 

hade en personlig iPad i skolan som kunde tas med hem. Filmen kunde laddas ner på deras 

iPad och internet blev då heller aldrig ett krav. Den tredje läraren hade turen att ha en klass 

där samtliga elever hade tillgång till internet i sitt hem. Det viktiga är såklart att fråga elever 

och föräldrar hur det fungerar med den digitala tekniken i deras hem. Det kanske går att tänka 

sig att de elever som saknar internet eller datorer kan låna från skolan, de flesta hem har trots 

allt den digitala tekniken och verktygen idag visar Alexanderson och Davidssons (2016) 

senaste undersökning. 

 

Ett annat dilemma som också två av lärarna i den här studien tar upp är svårigheterna att veta 

om eleverna sett genomgången hemma. De har löst problemen lite olika, men verkar ändå 

fundera på problemet. En av lärarna skulle gärna lägga in en fråga i filmen som eleverna ska 

svara för att ”garantera” att de sett filmen, något som också Ford (2015) tar upp som en 

möjlighet. Den läraren löser dock för tillfället problemet genom att hjälpa eleverna med en 

individuell genomgång. Det här tycker jag personligen tar värdefull lektionstid, samtidigt som 

just de eleverna kanske behöver den hjälpen och lär sig bäst på det sättet. En annan lärare låter 

eleverna titta på den filmade genomgången i klassen och ger istället läxor att räkna i boken 



 38 

efteråt om det behövs, något som Barker (2013) nämner som en möjlighet. Resultatet som 

både Barker (2013) och läraren i den här studien sett med metoden är att eleverna hellre skulle 

göra som sina kamrater och se filmen hemma än att få läxor efteråt. Lärarna i den här 

undersökningen tillägger ändå att de flesta eleverna ser filmen hemma, och det verkar inte 

vara ett stort problem för dem. Jag tror att hemligheten ligger i att väcka intresse hos eleverna, 

något som i alla fall en av de här lärarna och Barker (2013) också nämner som viktigt. 

 

Synsättet att lärarnas ställning i klassrummet skulle minska med flipped classroom då mycket 

av lektionstiden går åt till elevsamarbete (Hamdan et al., 2013) är ingenting jag kunde se eller 

höra om i den här studien. Dels användes inte flipped classroom riktigt på det sättet, men dels 

syntes också lärarnas stora kompetens i klassrummet, då de alltid fanns där vid rätt tillfälle för 

att hjälpa och stötta eleverna. Jag tror absolut att lärarna behövs där för sina elever, oavsett 

arbetssätt. Risken för oengagerade lärare som finner vinst i att plocka genomgångar av dålig 

kvalitet på nätet finns naturligtvis i flipped classroom, precis som att oengagerade lärare finns 

i all undervisning. Samtidigt tror jag att lärare som är inlästa på metoden vill använda den för 

att hjälpa eleverna att lära sig för framtiden, inte för att slippa undan lättare. Om lärare 

dessutom kan samarbeta tror jag att risken är mindre för att inte engagera sig än i annan 

traditionell undervisning.  

 

Något som dock är värt att tänka på är att elever kan känna stress över att själva behöva förstå 

en genomgång de ser på film (Zack et al., 2015). Wilson (2013) nämner också att elever kan 

uppfatta avsaknaden av föreläsningar som orimligt då de ökar förväntningarna på det 

personliga ansvaret. Jag tror därför att det är viktigt att förklara arbetssättet ordentligt för 

eleverna och göra klart för dem att de inte måste förstå allting, och att möjligheten att fråga 

samt förtydliga saker kommer efteråt i klassrummet. Eleverna behöver vara medvetna om att 

arbetssättet ger mer tid för individuell hjälp i klassen, något som de flesta elever är nöjda över 

(Wilson, 2013), men också att eleverna får mer tid för samarbete och diskussioner. Dessutom 

är det såklart viktigt som lärare att tänka igenom vilken grupp av elever som ska läras, så att 

filmen passar för just dem och så att de flesta kan tillgodogöra sig kunskapen på ett bra sätt. 

Det här talar naturligtvis för att lärarna själva ska göra sina undervisningsfilmer så att de 

passar gruppen av elever på bästa sätt. Forskningen har också visat att filmer gjorda av 

elevernas egen lärare är en fördel då eleverna känner en större trygghet och har lättare att 

uppfatta vad som är viktigt (Zack et al., 2015; Barker, 2013). En bra lärare försöker alltid 

möta behoven hos alla individer i ett klassrum och använda de verktyg som behövs för att 

hjälpa dem, och som Hamdan et al. (2013) påpekar finns mera tid för det här med flipped 

classroom-metoden. De flesta elever som arbetat med flipped classroom har dessutom känt att 

de har mer tid att arbeta i klassrummet (Wilson, 2013). Det kan den här studien också skriva 

under på.  

 

4.2.2 Vad är lärarnas kontra elevernas inställning till flipped classroom i de 

yngre åren? 
Trots flera olika försök lyckades jag inte hitta mer än tre lärare som arbetade med flipped 

classroom i matematiken med yngre elever. De lärarna arbetade inte heller med metoden hela 

tiden, utan snarare sporadiskt när det passade planeringen. Ändå tyckte samtliga lärare att 

flipped classroom är ett bra arbetssätt med flera fördelar och att metoden kan användas från 

tidig ålder. Lärarna upplevde eleverna som mer ivriga och att de hade en högre motivation till 

att räkna matematik när de använde flipped classroom. Forskningen bland äldre elever visar 

på samma sak, att de lärarna som använde metoden ansåg sig se en bättre attityd hos eleverna. 

Forskning bland yngre elever fanns dessvärre inte att tillgå. Några förbättrade prestationer, 
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trivsel i klassrummet eller provresultat kan tyvärr inte jämföras då lärarna i den här studien 

inte gjort någon specifik bedömning av arbetet med just flipped classroom. 

 

Elevernas åsikter var mycket intressant att ta del av och var den mest överraskande biten i den 

här studien. Resultatet visade att alla elever inte visste vad flipped classroom var för något. 

Om det innebar att eleverna inte fått ett namn på metoden eller om de inte tänkte sig den 

undervisningen som annorlunda än traditionell undervisning går dock inte att veta. Av de 

elever som svarat var det också svårt att dra några generella slutsatser då elevunderlaget var 

väldigt litet, samtidigt som svaren var väldigt varierande och spretiga. Det som dock gick att 

se var att de här eleverna över lag kunde koncentrera sig bra på matematikgenomgången, 

oavsett om den skedde i klassen eller hemma via en film. De flesta eleverna i studien tyckte 

dock att de lärde sig bäst då de fick arbeta tillsammans med en eller flera andra elever, när de 

fick ingå i sociala sammanhang. Det skulle eleverna gärna göra mer av i sin 

matematikundervisning. Det här är något som också forskningen talar för. Sterner (2015) 

menar att kommunikationen i matematiken har betydelse för att eleverna ska kunna förstå 

både sina egna och andras matematiska tankar och idéer. Rao och DiCarlo (2000) påpekar 

också att eleverna måste få tala om det de lär sig och vara aktivt engagerade i sitt lärande för 

att komma ihåg det de lär sig. Rao och DiCarlo (2000) har även kommit fram till att eleverna 

själva föredrar aktiva inlärningsstrategier. Barker (2013) anser dessutom att eleverna bättre 

kan befästa sina egna kunskaper då de får möjlighet att förklara vad de lärt sig till någon 

annan och att kunskap kan kopplas till en dialog med andra. Min åsikt är att den sociala 

aspekten tillsammans med aktivt lärande kan ge eleverna en mycket god kunskap i matematik. 

Peer instruction kunde också vara ett alldeles utmärkt komplement till flipped classroom då 

det arbetssättet främjar kritiskt tänkande, problemlösning och ger mer tid till diskussioner och 

möjligheter att lära av varandra (Rao & DiCarlo, 2000). Med peer instruction får eleverna lära 

av varandra och utveckla långsiktiga förmågor (Bruér, 2016). De lär sig att öva på sina 

kunskaper och använda dem i nya sammanhang (Barker, 2013). För att få en bra dialog i 

klassrummet är det dock, som Bruér (2016) nämner, också viktigt att ha en möblering i 

klassrummet som inbjuder till samtal. Med möbleringen i klassen kan läraren visa att 

elevernas kommunikation är betydelsefull för kunskapsutveckling (Bruér, 2016). 

 

Möbleringen i de båda klassrummen som användes vid observationerna i den här studien 

inbjöd, som tidigare nämnts, till samarbete och sociala relationer. Jag upplevde det här som 

positivt. Skolverket (2003) uppmuntrar även de till utrymme för kommunikation i klassen då 

eleverna blir medvetna om sitt eget kunnande och de matematiska begreppen utvecklas med 

hjälp av språket. Dialogen i skolan är dock viktig av flera anledningar. Framförallt med tanke 

på att gemensamma uppgifter som möjliggör kommunikation förebygger risken med att 

undervisningen blir bunden till en lärobok (Ahlberg, 2001). Något som framförallt en av 

lärarna i studien nämner som en brist i sin egen undervisning. Den läraren känner sig för 

bunden till boken för att våga göra annat. Det är dessutom en av de saker som Skolverket 

(2003) tar upp som en punkt som påverkar elevernas lust att lära sig. Andra punkter som tas 

upp i samma rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik, som stämmer väl överens 

med vad elever och lärare som deltagit i den här studien svarat och med fördel kan användas i 

flipped classroom är:  

 

• Att lärarna tydligt uttalat en önskan av att ha förmåga att motivera och inspirera.  

• Att lärarna ville ha en flexibel och varierad undervisning med anpassningar till olika 

elever.  

• Att lärarna önskade bra diskussioner och gemensamma samtal med och bland 

eleverna.  
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• Att eleverna efterfrågade mer laborativt arbete och att få arbeta i grupp. 

 

4.2.3 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda flipped classroom i 

matematiken för yngre elever? 
Både forskning samt lärare och elever i den här studien visar på att flipped classroom ger mer 

tid på lektionerna i ett klassrum. Den tiden skapas av att eleverna kommer förberedda till 

lektionerna. Väl förberedda elever ger i sin tur mer tid för varierad undervisning, individuell 

hjälp och fler diskussioner (Hamdan et al., 2013). Det här var något som lärarna i den här 

studien upplevde som en stor fördel. Eleverna som kom till klassen med en bättre förförståelse 

upplevde dessutom lektionerna som roligare och lättare att förstå. Det här stämmer helt 

överens med det som Hamdan et al. (2013) nämnde i sin studie, att elever som fått 

genomgång inför en lektion hemma lättare kan lära sig det nya materialet i klassrummet. 

Elever som dessutom har möjlighet att få den individuella hjälpen och stödet de behöver 

kommer att lära sig bättre samt känna en större motivation till matematiken är min teori. De 

flesta eleverna som gjorde enkätundersökningen i det här arbetet kände dessutom att flipped 

classroom gav mindre läxor och de uppskattade att slippa läxor i läroboken, något som 

ytterligare kan öka studiemotivationen hos elever. Om eleverna hade tyckt likadant om de 

alltid använt flipped classroom kan jag däremot inte veta, men variationen med olika typer av 

läxor är säkert en bidragande orsak till den positiva inställningen. Lärarna i sin tur kunde 

också se variationen mellan olika arbetssätt som en fördel i matematikundervisningen. 

 

En annan stor fördel som lärarna nämnde med flipped classroom var att eleverna själva kunde 

se en genomgång om de varit borta från en lektion av någon anledning. Att elever som varit 

sjuka eller bortresta kunde få exakt samma genomgång som resten av klassen bidrog även det 

till att värdefull lektionstid kunde läggas där det behövdes mest. Det var ju även på det viset 

som idén med flipped classroom föddes (Barker, 2013). Ibland kan en elev såklart behöva en 

individuell genomgång med läraren om den varit borta oavsett, men vetskapen om att alla 

elever ändå har samma grund att stå på kan vara en trygghet för en lärare tror jag. Sen finns 

det såklart elever som behöver mer tid och hjälp oavsett, men det kan inget arbetssätt ändra 

på. Flipped classroom ger bara fler möjligheter till att ge den individuella hjälpen, eller fler 

tillfällen att arbeta laborativt eller i grupp som eleverna i den här studien gärna skulle göra 

mer. 

 

Föräldraaspekten är även den en oerhört positiv del med flipped classroom. Ett bra samarbete 

mellan skola och hem är viktigt ur flera synvinklar, men det är också en skyldighet som 

skolan har. I Lgr-11 står det tydligt att skolan och hemmen ska samarbeta. Lärarna ska 

samverka med och informera föräldrarna om studieresultat, skolan och elevernas situation i 

den (Skolverket, 2016a). Genom flipped classroom ges föräldrarna möjlighet att se vad 

eleverna lär sig och blir mer involverade och delaktiga i elevernas skolarbete (Hamdan et al., 

2013). Dessutom är min erfarenhet både av att ha arbetat i skola och som förälder att de som 

är insatta i skolan och deras sätt att arbeta har lättare att hjälpa eleverna på ett bra sätt. Precis 

som skolan har lättare att hjälpa eleverna om de har en bra dialog med föräldrarna. 

 

Att ha möjligheten att se ett filmklipp flera gånger är ytterligare en positiv aspekt med flipped 

classroom. Eller att eleverna kan se på genomgången när de själva är motiverade och känner 

att de har koncentration. Zack et al. (2015) skrev att eleverna i deras studie upplevde 

möjligheten till att stoppa, spola tillbaka och pausa föreläsningarna som en av de mest 

positiva sidorna med filmerna i flipped classroom. Hur ofta yngre elever väljer att pausa, eller 

spela upp en sekvens flera gånger kan däremot diskuteras och ifrågasättas. Jag tror inte alltid 

att yngre elever förstår meningen med att se skolrelaterade material flera gånger om de inte 
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lyckats förstå det på en gång. Då är det nog bättre att, som tidigare nämnts, försöka tänka 

igenom och planera samt filma en genomgång på ett sätt som klassen och individerna i en 

grupp klarar av. Här kommer dessutom den viktiga biten att granska sig själv som lärare in. 

Ingen forskning som lästs inför det här arbetet tog upp fördelen med att granska sig själv som 

lärare för att bli bättre. Barker (2013) nämnde att det var bra att inte vara alltför självkritisk 

till sina filmer, men jag tror också att det är ett sätt att lära av sina misstag. Vad hade eleverna 

svårt att förstå? Vad var lätt att missförstå? Vad kan göras på ett bättre eller tydligare sätt? 

Allt kan naturligtvis inte passa alla elever, men att tänka på elevgruppen och kanske till och 

med göra förtydliganden till vissa elever innan eller efter en filmad genomgång ger 

förhoppningsvis de flesta elever en bra relation till matematiken. Dock kräver en bra 

genomförd film en ännu bättre planering. Planeringen är också något som både lärarna i den 

här studien och Barker (2013) anser att tar längre tid med flipped classroom. Det här kan 

naturligtvis ses som en nackdel med metoden. Däremot verkar både lärare i den här studien 

och Barker tycka att det är värt att lägga ner den extra tiden. 

 

Andra nackdelar som lärarna nämnde kring flipped classroom var att metoden krävde digital 

teknik och att det inte gick att kontrollera om eleverna såg på föreläsningarna hemma. Det 

problemet diskuterades också under rubriken: Hur kan svårigheterna med flipped classroom 

lösas? Personligen tror jag att problem med tekniken måste lösas beroende på arbetsplats. 

Någon universallösning finns inte idag och problemet med att få eleverna att se på en filmad 

genomgång inför en lektion vet jag inte om är ett så stort problem ändå. Eleverna ska ju inte 

se en film för lärarens skull, utan för sin egen. Klarar eleverna matematikens kunskapskrav 

utan att ha sett en genomgång har de kanske inget behov av att se den heller. Eleven behöver 

snarare andra och svårare utmaningar istället. Jag håller med Stenhag (2007) som påstår att 

matematik trots allt handlar om förståelse. 

 

En ytterligare nackdel som nämndes kring flipped classroom var lärarnas oro kring elevernas 

engagemang utanför skolan. Dock nämnde ingen av eleverna detta eller att de kunde känna 

press eller stress över att behöva lära sig själva eller förstå innehållet i den filmade 

genomgången på egen hand. Något som Zack et al. (2015) tycker att är värt att tänka extra på 

kring flipped classroom. Om nu inte att elevernas påpekade, om att de inte kan fråga saker de 

inte förstår direkt till läraren när de ser en filmad genomgång, kan ses som en del i det 

påstående. Vilket såklart är möjligt att göra. Om eleverna ska förstå den matematiska 

genomgången hemma behöver de få möjlighet att fråga om saker som är oklara. Det är bara 

en del av lösningen att få fråga direkt i början på följande lektion, för hos en del elever, 

speciellt yngre elever, kan behovet av att få fråga vara större än att försöka förstå själv. Någon 

universell lösning som passar alla går antagligen inte att hitta på det problemet. Alla lärare 

måste nog fundera vad som fungerar för deras elever och om det ställer till stora problem eller 

inte för just dem. Kanske kan elever med behov av kommunikation och direktkoppling se på 

genomgången i klassen eller fundera ut någon tvåvägskommunikation som går att genomföra 

för enstaka elever. Kanske kan några elever se tillsammans och förklara och fråga varandra? 

Den lösningen kan ge eleverna mer tillfällen för att lära av och med varandra samtidigt som 

den sociala relationen kan förbättras. 

 

Något som flera forskare påpekat är att relationen mellan elever och lärare kan förbättras med 

flipped classroom. Hamdan et al. (2013) uppgav att 80% av eleverna som använt flipped 

classroom berättade att de hade en bättre kontakt med lärare och kamrater med metoden och 

Wilson (2013) menade att flipped classroom kan leda till att elevernas attityder till både 

läraren och undervisningen kan bli positivare. Det här tror jag dock ofta handlar om äldre 

elever och inget jag kan associera till elever i skolans yngre år. I den här studien kunde jag 
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tydligt se ett underbart samarbete mellan elever och lärare som bara kan finnas mellan 

personer som känner varandra väl och är trygga med varandra. Lärarna som ingått i den här 

studien hade en nära relation till sina elever och undervisade dem på ett väldigt kunnigt och 

professionellt sätt. Det enda som jag skulle kunna rekommendera är att arbeta med mer 

problemlösning och samarbete elever emellan för att förbättra sin matematikundervisning, 

något som elever i Zack et al. (2015) studie uppgav som det mest fördelaktiga i flipped 

classroom. Peer instruction som ofta används tillsammans med flipped classroom, vilket har 

nämnts tidigare i det här arbetet, låter eleverna lära av varandra och utveckla långsiktiga 

förmågor och kunde således också vara en bra idé att lägga till i undervisningen ibland för att 

få eleverna att lära för framtiden och inte för kunskapskraven.  

 

Barker (2013) och Crouch och Mazur (2001) beskriver ofta flipped classroom och peer 

instruction som ett sätt att ersätta den traditionella undervisningen på. Jag skulle hellre se 

metoderna som ett komplement och en variation till all annan undervisning i skolan där 

flipped classroom kan ge eleverna nya sätt att lära och se på saker.  

4.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med flipped classroom i de yngre 

skolåldrarna, hur lärarnas och elevernas inställning till flipped classroom är och vilka för- och 

nackdelar det finns med metoden för yngre elever. De viktigaste slutsatserna i den här 

uppsatsen är att: 

 

• Lärarna som intervjuats i det här arbetet anser att flipped classroom med fördel kan 

användas med yngre elever. Lärarnas erfarenheter är positiva och de upplever att 

eleverna är mer ivriga och känner större motivation till matematiken när de arbetar 

med flipped classroom. Eleverna själva skulle gärna arbeta mer i grupp och göra mer 

laborationer, vilket flipped classroom kan ge möjlighet till genom att värdefull 

lektionstid frigörs med modellen. 

 

• Flipped classroom används för lärarna i den här studien som ett sätt att variera 

undervisningen och inte istället för traditionella lektioner. Läroboken tillsammans med 

läroplanerna är det som styr innehållet på lektionerna. Största skillnaden mellan 

flipped classroom och en traditionell lektion på de här lärarnas lektioner är, förutom 

genomgången som sker på film, den förförståelse som eleverna har med sig till 

lektionerna. Diskussionerna blir också fler och mer tid finns för praktiska övningar. 

 

• Den största fördelen med att arbeta enligt flipped classroom-metoden är att den ger 

möjlighet att erbjuda en mer varierad och individuell undervisning som i sin tur kan 

öka elevernas kunskaper och motivation. Även det kan ske då mer tid frigörs på 

lektioner till annat än genomgång på tavlan. Eleverna får alltså en mer aktiv studietid 

som ökar elevernas möjligheter till lärande. Flipped clasroom ger dessutom 

förutsättningar för ökat samspel mellan både lärare och elever samt elever emellan. 

Eleverna ges möjligheter att lära av och med varandra. 

 

• Föreläsningar på film kan underlätta för elever då de kan titta på dem vid önskat 

tillfälle, de kan se flera gånger och pausa filmen vid behov. Möjlighet finns dessutom 

för eleverna att se en föreläsning hemma vid frånvaro från skolan. Nackdelen med 

inspelade föreläsningar är att eleverna inte kan ställa frågor om de inte förstår eller 

undrar över något. De kan också ställa högre krav på elevernas eget ansvar och 

lärarens planering tar mera tid i anspråk. 
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• Lgr-11 uppmanar till att använda digital teknik i skolan (Skolverket, 2016a) 

Alexanderson och Davidsson (2016) har också tagit reda på att internet är viktigt både 

privat och i skolan för dagens elever. De uppmanar skolan att hänga med i den här 

samhällsutvecklingen. Med flipped classroom är det här möjligt. 

 

Min egen åsikt är att flipped classroom ger många fördelar gentemot en traditionell 

undervisning, men att variation alltid är att föredra. Det viktiga är att alla elever får 

förutsättningen att lära sig på ett sätt som passar dem och för att lära för sin framtid. Dock 

önskar jag att få se mer av flipped classroom även i de yngre skolåldrarna och att lärarna 

klarar av att förmedla motivation, lust och den glädje som finns i matematiken genom 

arbetssättet. Jag själv kommer troligtvis att använda mig av flipped classroom med mina egna 

elever i framtiden och jag hoppas att även andra lärare kan finna samma inspiration genom att 

läsa det här arbetet. 

4.4 Förslag till vidare forskning 

Under det här arbetets gång har flera olika frågor och funderingar kring flipped classroom 

uppkommit. Några kunde besvaras genom litteraturen och via de respondenter som deltagit i 

den här studien. Andra frågor behöver besvaras genom vidare forskning i området.  

 

Det vore intressant att vidareutveckla den här undersökningen genom att utföra den i en större 

omfattning, både genom att tillfråga fler människor med olika erfarenheter, andra 

boendeplatser och större klasstorlekar samt genom att genomföra undersökningen under en 

längre tid. Det finns dock också andra aspekter som skulle vara intressant att arbeta vidare 

med. 

 

Flipped classroom har de senaste åren växt till sig och fler och fler lärare blir medvetna om 

metoden och använder den i sin undervisning. Tyvärr visade det sig vara svårt att hitta lärare 

och elever som arbetar med flipped classroom i de yngre skolåren och forskning inom det här 

åldersspannet fanns inte heller att hitta. Således behövs ännu mycket forskning kring yngre 

elever och effekterna av arbetssättet med dem. Jag tycker därför att det också kunde vara 

intressant att utföra en långsiktig studie där en klass som arbetar med metoden följs under en 

längre tid. Det skulle naturligtvis vara bra om både lärare och elever intervjuas både innan och 

efter undersökningen och att resultatet går att jämföra med en annan grupp som arbetat 

traditionellt med matematiken. Resultaten måste sedan gå att jämföra med någon form av test 

både på kunskaper och trivsel med arbetssättet. 

 

En annan intressant aspekt som jag gärna hade forskat mera kring är ifall det finns något kön 

som gynnas mer av flipped classroom i skolan. Eller om intresse av digitala tekniker gynnar 

arbetet med flipped classroom. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till lärare 

 

Kan du berätta lite om vem du är? 

Hur länge har du varit lärare?  

Vad har du för utbildning?  

I vilken klass undervisar du och hur många elever har du i år? 

Hur arbetar du i matematiken? 

Vilken betydelse har lärarhandledningen för dig och arbetar ni efter någon bok? 

Vad är flipped classroom för dig? 

Varför har du valt att arbeta med flipped classroom?  

Hur länge har du arbetat med flipped classroom?  

I vilka teman inom matematiken har du valt att arbeta med flipped classroom?  

Vad är största skillnaden mellan att arbeta med flipped classroom och att arbeta ”traditionellt” 

med genomgångar i klassen? 

Vid vilken ålder tycker du att man kan börja använda flipped classroom? 

Hur lång tid tar planeringen med flipped classroom och är det någon skillnad mellan planering 

av ”traditionell” undervisning? 

Hur ser dina matematiklektionsplaneringar ut? 

Gör du egna filmer? 

Hur gör du när du filmar dina redovisningar?  

Hur långa blir filmerna ungefär?  

Vet du ungefär hur länge eleverna tillbringar till att se filmerna? 

Brukar du samarbeta med kollegor i planerandet och/eller genomförandet?  

Har eleverna andra hemuppgifter i matematik än genomgångar på film? 

Har ni traditionella genomgångar på tavlan förutom filmerna? 

Kan du berätta, med något exempel, hur en lektion med flipped classroom kan se ut?  

Hur upplever du att flipped classroom fungerar i undervisningen? 

Vilka för- och nackdelar upplever du med flipped classroom? 

Har eleverna haft några åsikter om undervisningen? 

Har föräldrarna haft åsikter om flipped classroom? 

Hur följer du upp och bedömer elevernas utveckling i arbetet med flipped classroom?  

Vilken är den största utmaningen med att arbeta med flipped classroom på så unga elever? 

Har du något mer du vill tillägga? 

 



 47 

Bilaga 2: Brev till föräldrarna 

 

Hej!  

 

Jag heter Madelene Holmberg och går sista terminen på grundlärarutbildningen på Högskolan 

i Gävle där jag utbildar mig till lärare med inriktning för yngre barn. Jag skriver just nu mitt 

examensarbete som handlar om flipped classroom inom matematiken. Flipped classroom 

innebär att eleverna ser filmade genomgångar inför en ny lektion istället för att ha läxor. 

Lärarens genomgång i klassrummet byter alltså plats med elevernas läxor. Detta för att frigöra 

tid i klassrummet för elevaktivt arbete och diskussioner. Det handlar om att placera eleverna 

och deras lärande i centrum. I flipped classroom går klassrumsarbetet från den traditionella 

katederundervisning till att vara centrerad kring en dialog mellan lärare och elever. Målet ska 

ligga på att eleverna kan använda det de lär sig i nya sammanhang, och inte bara lära sig inför 

specifika situationer som prov. Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevernas 

inställning till detta arbetssätt. För att få veta detta behöver jag kunna göra observationer i 

klassen när detta lärande sker samt göra en enkät där eleverna kommer att få svara på frågor 

om sin inställning till flipped classroom. Frågorna kommer att handla om matematik och 

undersökningen sker under skoltid. Observationen kommer enbart att antecknas och inte 

videofilmas. I examensarbetet kommer allt att behandlas anonymt och varken namnen på 

barnen eller skolan kommer att nämnas i arbetet. Enkäterna och observationsrapporten 

kommer sedan att förstöras när examensarbetet är klart. Det är frivilligt att delta i 

undersökningarna och det är okej att avbryta sitt deltagande utan förklaring. 

 

Jag vill gärna veta om ni tycker att det är okej att jag observerar ert barn och låter 

henne/honom vara med i enkätundersökningen. Därför får Ni gärna fylla i förfrågan här nedan 

och återlämna lappen till klassläraren. Har ni frågor är det okej att maila mig på: 

ofk13mhb@student.hig.se 

 

Med vänliga hälsningar: 

Madelene Holmberg  

 

_________________________________________________________________________  

 

___ Ja, mitt/mina barn får medverka i intervjun 

___ Nej, mitt/mina barn avstår intervjun.  

 

Vårdnadshavares namn: _______________________________  

 

Elevens namn: ______________________________________ 
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Bilaga 3: Elevenkät 

 

Jag är 

(  ) kille 

(  ) tjej 

(  ) annat 

 

Jag är född år 

200_ 

 

Jag går i klass 

(  ) 3 

(  ) 4 

 

Jag vet vad flipped classroom är 

(  ) ja 

(  ) nej 

(  ) kanske 

 

Vi har använt flipped classroom i vår klass 

(  ) alltid 

(  ) ibland 

(  ) aldrig 

(  ) vet inte 

 

Jag brukar titta på genomgångar via internet på 

(  ) dator 

(  ) mobil 

(  ) surfplatta 

(  ) jag har aldrig tittat på dem 

(  ) vet inte 

 

På matematiklektionen föredrar jag att arbeta 

(  ) själv 

(  ) tillsammans med en 

(  ) tillsammans med flera 

(  ) vet inte 

(  ) annat_______________ 

 

Jag lär mig matematik bäst genom att arbeta 

(  ) själv 

(  ) tillsammans med en 

(  ) tillsammans med flera 

(  ) vet inte 

(  ) annat_______________ 
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När vi har genomgång i klassen kan jag koncentrera mig 

(  ) alltid 

(  ) oftast 

(  ) ibland 

(  ) sällan 

(  ) aldrig 

(  ) vet inte 

(  ) annat_________________ 

 

När vi ser genomgång på film hemma, kan jag koncentrera mig 

(  ) alltid 

(  ) oftast 

(  ) ibland 

(  ) sällan 

(  ) aldrig 

(  ) vet inte 

(  ) annat_________________ 

 

Om jag inte kan koncentrera mig beror det på (flervalsfråga) 

(  ) den är för lång 

(  ) den är för tråkig 

(  ) det är för svårt 

(  ) någon stör mig 

(  ) jag kan koncentrera mig 

(  ) vet inte 

(  ) annat__________________ 

 

Jag förstår genomgången bättre 

(  ) i klassen 

(  ) hemma 

(  ) ingen skillnad 

(  ) aldrig 

(  ) vet inte 

(  ) annat__________________ 

 

Jag skulle vilja arbeta mer med flipped classroom 

(  ) ja 

(  ) nej 

(  ) vet inte 

 

Detta skulle jag vilja göra mer av i matematiken (flervalsfråga) 

(  ) arbeta i grupper 

(  ) lösa matematiska problem 

(  ) räkna mer i boken 

(  ) labba 

(  ) vet inte 

(  ) annat___________________ 
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Dessa fördelar upplever jag med flipped classroom 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dessa nackdelar upplever jag med flipped classroom 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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