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Sammanfattning:  
 

Jag hade som mål att försöka påverka elevers inställning till matematik genom att flippa 

klassrummet med filmade föreläsningar på nätet, för eleverna att se innan lektion, för att 

kunna använda klassrumstiden till att behärska kunskaperna från föreläsningarna. Genom att 

flippa klassrummet hade jag också en förhoppning om att kunna påverka klassrumsklimatet 

på ett sådant sätt att elevernas tankar och funderingar kom fram på ett tydligare sätt i 

klassrummet och att fler deltog i det matematiska samtalet. För att flippa klassrummet så 

valde jag att spela in mina föreläsningar och tillhörande problem på video för att sedan lägga 

ut på youtube.com för eleverna att ta del utav. Jag har genom att tolka elevenkäter och 

intervjuer med lärare och elever kommit fram till att det är går att påverka elevernas 

deltagande i undervisningen och klassrumsklimatet genom att flippa klassrummet. Eleverna 

uttrycker i intervjuer att de gärna skulle ha ett lektionsupplägg som liknar ett flippat klassrum 

men resultat visar att den matematiska kulturen i klassrummet är djupt rotad och kommer att 

ta lång tid att ändra. Jag kommer att göra det ett litet steg i taget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: alternativ undervisning, flippat klassrum, klassrumsklimat, ZPD.
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1 INLEDNING 
 

Genom att undervisa en klass med metoden Flipped Classroom kommer jag försöka påverka 

elevernas arbetssätt och deltagande så att de kan utveckla sina kunskaper och påverka sin 

egen läroprocess i en sådan riktning att de själva styr över den. 

Metoden Flipped Classroom innebär att eleverna tar del av förläsningar på nätet innan de 

kommer till lektion och att tiden på lektionen används till att behärska kunskaperna i samspel 

med lärare och klasskamrater. Möjligheten att få undersöka hur ett sådant arbetssätt tas emot 

av elever är också en bidragande faktor till min vilja att skriva och göra detta arbete.  

 

Det finns ett antal anledningar till att jag som blivande matematiklärare blivit intresserad och 

motiverad till att göra just detta arbete. Många elever upplever att matematik är ett tråkigt 

ämne som syftar till att memorera fakta, lära sig metoder för att lösa uppgifter, genomföra 

uträkningar mekaniskt och att ämnet därför saknar mening och verklighetsanknytning (Boaler 

2000).  

 

Min uppfattning är att traditionell matematikundervisning från läroböcker inte stimulerar 

elever att tänka själva. Fokus är snarare att lära sig procedurer än att lösa problem. Enligt min 

mening, skulle detta kunna bero på att Piagets teorier om att tillägnandet sker före 

tillämpandet har varit rådande inom svensk skola sedan tidigt 60-tal. Problemlösning finns 

med i många läromedel, men oftast i slutet av boken, vilket gör att endast ett fåtal elever 

hinner med att arbeta med problemlösning. Oftast är de elever som hinner med 

problemlösning, de som redan kan tänka matematiskt och de som tycker att matematik är 

stimulerande. De elever som skulle behöva stimuleras hinner oftast inte dit och tappar då i 

motivation då de fastnar i det mekaniska räknandet. 

 

Min erfarenhet är även att eleverna i dagens skola är ovana vid att arbeta i grupp och förklara 

hur de kommit fram till sina lösningar. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att, för att få 

eleverna att prata matematik, så är klassrumsklimatet viktigt. Ett klassrum där det är ”högt i 

tak” är en förutsättning för att kunna lära av varandra. Genom andras upplevelser och 

förklaringar kan man förstå sina egna tankar. Den samlade kunskapen i klassrummet är större 

än varje enskild elevs kunskap och alla kan lära och förstå mer genom att ta del av andras 

tankar och funderingar. Kunskapsnivån i de flesta elevgrupper är relativt homogen vilket gör, 

att eleverna har lättare att förstå varandras problem än exempelvis lärarens. Elevernas språk är 

också på en sådan nivå att det är lättare för eleverna att kommunicera sin förståelse med 

varandra än med läraren. Vikten av att försöka ”lyssna på” och ”förstå” vad andras 

förklaringar innebär, gör att interaktionen mellan eleverna är viktig och värd att utveckla. 

 

Syftet är att undersöka om man med hjälp av metoden Flipped Classroom kan påverka 

klassrumsklimatet, som i sin tur kan påverka elevernas inställning till matematik.  
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1.1 Bakgrund 

Definition av begrepp som är viktiga för undersökningen. 

 

1.1.1Traditionell matematikundervisning 

Matematikundervisningen i Sverige och övriga västvärlden har under många år sett liknande 

ut. Traditionell matematik innebär att läraren föreläser för eleverna om ett visst moment i 

matematiken, läraren beskriver en metod för hur man löser ett relaterat problem och hur man 

ska tänka för att få rätt svar. Eleverna övar sedan på att lösa liknande tal med samma metod. 

(Anderson 2007 s.2) beskriver detta som: 

 

Just go in, have your work done. First the teacher explains how to do it. Like for the 

Pythagorean Theorem, for example, she tells you the steps for it. She shows you the 

right triangle, the leg, the hypotenuse, that sort of thing. She makes us write up notes so 

we can check back. And then after that she makes us do a couple [examples] and then if 

we all get it right, she shows us. She gives us time to work. Do it and after that she 

shows us the correct way to do it. If we got it right, then we know. She makes us move 

on and do an assignment. 

 

 

En viktig del i att den traditionella undervisningen är att eleverna är fokuserade på uppgiften. 

Läraren har en genomgång som syftar till att ge eleven en metod att lösa en viss typ av 

problem. Eleven arbetar sedan med att lösa många uppgifter av liknande karaktär där 

svårighetsgraden succesivt ökar. Fokus måste vara hög för att inte missa vissa steg av metoder 

och procedurer för att lösa uppgifter (Stiegler, Hibert 1999). Lösningsgraden ska vara hög för 

att inlärningen ska vara god, många fel ses som problem med tidigare inlärning.  

 

1.1.2 Klassrumsklimatet 

Hagland et al (2005) anser att det i en väl fungerande klass är det högt i tak och 

klassrumsklimatet öppet på så sätt att många aktivt blir deltagande i undervisningen och vågar 

räcka upp handen och dela med sig av förslag till lösningar, enkla och korta eller krångliga, 

korrekta eller felaktiga. Alla elever ska våga delge sina tankar, funderingar och även 

ifrågasätta en visad lösning. Eleverna lär av varandra och individuella skillnader berikar 

lektioner och samtal enligt Hagland et al (2005). Ett sådant klimat är en förutsättning för ett 

elevcentrerat lärande och att kunna arbeta enligt metoden Flipped Classroom. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 
1.2.1 Den proximala utvecklingszonen – ZPD 

Jag kommer att använda Vygotskys teori (1978) om ZPD för att analysera elevernas arbetssätt 

och deltagande i diskussionsdelen. 

 

Enligt Chaiklin (2003) är ett utav Vygotskys största bidrag till kunskapen om inlärning, teorin 

om den proximala utvecklingszonen(ZPD – Zone of proximal development). ZPD definieras 

som; 

 

“the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through problem 
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solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky, 

1978, p. 86) 
 
Förenklat och översatt till undervisningsmetodik; vad ett barn kan göra under ledning av 

lärare eller klasskamrat idag kan barnet göra själv imorgon. 

Den vanliga förklaringen på konceptet ZPD förutsätter att en mer kompetent person 

interagerar med en mindre kompetent person, för att lösa en uppgift på ett sådant sätt att den 

mindre kompetenta personen blir oberoende i sin lösning av en uppgift, som till en början 

krävde samarbete. Inom det generella konceptet brukar man framhålla tre aspekter som 

särskilt viktiga. Dessa tre aspekter tillsammans representerar den allmänna definitionen av 

ZPD; 

1. generella aspekten(lämplighet för att lära alla typer av ämnen),  

2. assistans aspekten (inlärningen är beroende av en mer kompetent person) och 

3. potential aspekten(egenskap hos eleven som avgör bäst och enklaste lärande). 

 

Den första aspekten fokuserar på att en person kan lösa en viss typ av uppgifter ensam, men 

att samma person kan lösa en annan typ av uppgifter i samverkan med andra. Aspekten 

refererar till utvecklingsnivåer och typen av uppgifter är en indikator på vilken 

utvecklingsnivå som krävs för att lösa dem. Det antas ofta, att det är menat att ZPD går att 

applicera på alla typer av inlärning och begreppet har utvecklats till att kunna innefatta all typ 

av utvecklingsbar förmåga, eller situationer där individer deltar i aktiviteter och är i processen 

av att behärska eller förstå ett ämne. 

Den andra aspekten betonar hur ex. en lärare eller mer kompetent person bör interagera med 

en elev. Ibland beskrivs denna aspekt som den definierade aspekten, där begreppet ZPD är 

mer meningsfult än den där inlärning presenteras för en mindre kompetent elev, där lärare 

eller mer kompetenta elever direkt eller indirekt har en positiv inverkan på den mindre 

kompetenta eleven. 

Den tredje aspekten handlar om egenskaper hos eleven, inklusive begreppet elevens potential 

eller beredskap för att lära. Den här aspekten verkar ofta inspirerar eller skapa en förväntan 

av, att det är möjligt att kraftigt öka eller att underlätta en elevs inlärning om zonen kan 

identifieras ordentligt. Den tredje aspekten beskrivs som zonen där en persons potential för 

inlärning är störst eller en individs nuvarande potential för vidare intellektuell utveckling, en 

potential svår att mäta med konventionella intelligenstest. Aspekten tolkas ibland som att 

undervisning i ZPD bör vara det lättaste eller smidigaste sättet att lära för eleven ex., en boks 

läsbarhet för eleven som utmanar eleven utan att skapa frustration eller att eleven tappar 

motivation (Chaiklin 2003). 

 

 

1.2.2 Scaffolding 

Jag kommer att använda Vygotskys teori om Scaffolding för att diskutera gruppindelningens 

betydelse för att diskutera deltagandet. 

Vygotsky använder aldrig uttrycket Scaffolding i sina teorier men uttrycket grundar sig i 

Vygotskys teorier om stödstrukturerna kring ZPD och har utvecklats av Wood, Bruner, Ross 

(1976). Lipscomb, Swanson, West (2004) menar att termen Scaffolding utvecklades som en 

metafor för att beskriva stödet som en lärare eller mer kompetent person (elev) ger för att 

stödja inlärning. 

Begreppet har utvecklats till en ”verktygslåda” som kan användas för att stödja elevers 

inlärning, där kooperativ inlärning, är en viktig del som syftar till grupparbete och dialogen 

mellan elever. En annan aspekt av Scaffolding är utformningen av problem. Lärarens val av 

problem kan komma att påverka elevens delaktighet i lektionen. Problemens svårighetsgrad 



 4 

kan göra eleven frustrerad. För svåra problem och för lätta problem kan ha effekten, att eleven 

väljer att inte delta i undervisningen. 

 
 

1.2.3 Peer instruction 

Enligt Mazur(1991) ligger problemet med konventionell undervisning i presentationen av 

materialet. Vanligtvis kommer den direkt från litteratur och/eller föreläsningsanteckningar 

och ger studenter få anledningar att delta i lektioner. Den traditionella presentationen 

levereras nästan alltid som en monolog inför en passiv publik, vilket utgör ett problem. Endast 

exceptionella föreläsare har förmågan att håll studenters uppmärksamhet i en hel 

föreläsningsperiod. Det är ännu svårare att ge studenter en rimlig möjlighet att kritiskt granska 

de argument som levereras. Konsekvensen av dessa föreläsningar blir en förstärkning av 

studenternas känsla, att memorera fakta och en mängd olika exempel är det viktigaste steget i 

att behärska ett område. 

 

För att adressera dessa missförstånd angående inlärning, utvecklades en metod kallad – Peer 

Instruction av Eric Mazur (1991). Metoden involverar studenter i sin egen inlärning under 

föreläsningar och riktar deras fokus mot grundläggande koncept. Föreläsningarna varvas med 

konceptfrågor, kallade ConcepTests, designade för att exponera vanliga svårigheter i att förstå 

materialet. Studenterna ges 1-2 min att tänka på frågan och formulera ett eget svar; sedan får 

de 2-3min till att diskutera sina svar i grupper om 3-4 personer, för att försöka enas om det 

korrekta svaret. Diskussionerna för att åstadkomma detta följer en tydlig struktur: tänk själv, 

diskutera och dela med dig av tankarna. Denna process tvingar studenter att tänka igenom de 

argument som utvecklas och gör det möjligt för dem (och föreläsaren) att bedöma deras 

förståelse av koncepten redan innan de lämnar klassrummet. 

 
1.2.4 Undervisningskultur 

Stigler, Hiebert (1999) studerade TIMSS-rapporten (1994) och konstaterade att amerikanska 

skolor halkat efter resultatmässigt och de resurser man dittills satt in, inte gett önskad effekt. 

Stigler och Hiebert (1999) menar att de flesta resurser (läroplaner, kursplaner) som tillsatts 

misslyckas, eftersom de inte påverkat kvalitén på undervisningen i klassrummet. 

De undersökte om det fanns skillnader i hur man undervisade i de olika länderna. Man 

filmade mängder av slumpvis utvalda lektioner i Japan, Tyskland och USA för att söka efter 

skillnaden som gör skillnaden. De fann stora skillnader i hur lärare undervisar i de olika 

länderna och att det fanns stora möjligheter att utveckla undervisningen i de länder som halkat 

efter i TIMSS-rapporten. De fann att en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till, i 

utvecklingen av undervisningen i de olika länderna, är de kulturella skillnaderna i 

undervisning som finns i de olika länderna. 

 

 

1.2.5 Flipped Classroom  

Enligt Arfstrom, Hadam, McKnight och McKnight (2013) innebär metoden att läraren låter 

eleverna ta del av undervisningsmaterialet innan lektioner och att tiden på lektionen används 

till att bemästra kunskapen från föreläsningarna. De flesta lärare som arbetar med Flipped 

Classroom idag spelar in sina föreläsningar på film och lägger upp filmerna på youtube.com 

eller annat socialt media. När eleverna sedan kommer till klassrummet så har eleverna 

möjlighet att bearbeta materialet i klassrummet i lärarens och övriga elevers närvaro.  

De två amerikanska högstadielärarna Aaron Sams och Jonathan Bergman nämns ofta som 

utvecklare av en undervisningsmetod, nu mer känd som Flipped Classroom. 2007 började de 

spela in sina föreläsningar och lägga ut dem på online på nätet för de elever som missat 



 5 

lektioner. Onlineföreläsningarna började spridas till andra än de som först avsetts och 

Bergman och Sams ombads föreläsa runt om i USA om sin metod. Lärare runt om i USA 

började använda filmade föreläsningar och podcasts för att undervisa elever utanför 

lektionstid för att använda lektionstiden till bearbeta och behärska kunskapen från 

föreläsningarna. 

De två drivande faktorerna bakom metoden var de låga resultaten, i matematik, engelska och 

naturvetenskap, som traditionell undervisning gav och elevernas ökade tillgänglighet till 

onlineföreläsningar och teknologi. 

Arfstrom et al (2013) beskriver att lärarna på Clintondale High skapade 3st 

onlineföreläsningar varje vecka. Eleverna såg föreläsningarna hemma eller i skolan. 

Lektionstiden användes till att göra laborationer eller andra aktiviteter som illustrerade de nya 

kunskaperna. Detta gav eleverna möjlighet att ge direkt feedback till lärarna på material eller 

uppgifter de inte förstått. Lärarna i sin tur får mer tid att hjälpa elever och förklara svåra 

problem. Eleverna upplevde mindre frustration över att inte förstå läxor och hemuppgifter. 

Lärarna kunde hjälpa eleverna förstå sådant de fastnat på i föreläsningarna. 

Resultaten på Clintondale High före och efter undervisning med metoden visar på mycket 

goda resultat i både matematik och engelska. 

 

 

1.3 Flipped Classroom – en översikt inom Sverige 
För att få en uppfattning av vad som görs i Sverige idag har jag tagit två exempel på lärare 

som undervisar enligt metoden idag. Jag kommer att använda mig av dessa för att analysera 

mina resultat av deltagande och arbetssätt i diskussionsdelen. 

 
1.3.1 Hur gör man i praktiken? 

Sammanfattning av föreläsning med Daniel Barker från Stockholms universitet 130126. 

Referat hämtat från www.youtube.com/watch?v=faDRIkHENJs  

 

Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Efter att 

ha undervisat traditionellt i 10 år flyttade han fokus från sin egen undervisning, till elevernas 

lärande med hjälp av digital teknik och media. Metoden som Barker använder kallas för 

Flipped Classroom och innebär att eleverna förbereder sig hemma, inför lektionerna, genom 

att titta på filmade föreläsningar på internet. Barker(2013) beskriver hur han får eleverna att 

titta på filmerna, vad som sedan händer på lektionerna och hur relationen till eleverna har 

förändrats.  

Barker beskriver att han använder metoden för att skapa mer elevcentrerade lektioner, där 

lektionstiden används till att hjälpa eleverna att behärska kunskapen som levererats i filmerna. 

Barker menar också att metoden är rättvisare än traditionell undervisning, eftersom att alla 

elever har olika förutsättningar att få hjälp med läxor och hemarbete. Barkers berättar om sin 

bakgrund som lärare och hur han utvecklats mer än vad elevernas resultat gjort och hans 

försök att förstå logiken i detta. Analysen blev att något var fel i metoden han använde, trots 

goda omdömen från elever. Insikten som blev vändpunkten var att han själv lade mer tid på 

att föreläsa materialet för eleverna än vad eleverna lade på att behärska materialet. Han sökte 

en ny metod och fann Flipped Classroom. 

Barker beskriver hur han producerar och distribuerar sina filmer, och hur han jobbar med 

exempel och problem som fångar elevernas intresse (Angry Birds och Mythbusters), för att få 

eleverna att vilja se filmerna. Han beskriver också hur han jobbar med metoden och hur han 

utvecklat metoden med avseende på att öka elevernas delaktighet. Barker menar att elevernas 

delaktighet i undervisningen är avgörande för hur mycket de lär sig. Vanliga 

missuppfattningar är att filmerna är den avgörande skillnaden, men Barker menar att den 

http://www.youtube.com/watch?v=faDRIkHENJs
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avgörande skillnaden är vad man gör av den större mängden tid i klassrummet. Enligt Barker 

bör den användas till att låta eleverna lära av varandra och överföra kunskaperna till nya 

sammanhang, så kallad Peer Instruction. 

 

 

1.3.2 Intervju med initierad 

Nedanstående sammanfattning bygger på en intervju med Mikael Bondestam per 130830. 

 

Mikael Bondestam arbetar som gymnasielärare i matematik och data på Polhemsskolan i 

Gävle sedan år 2000. Han har sedan hösten 2009 undervisat enligt metoden Flipped 

Classroom. Syftet är att vinna tid, dvs. föreläsningstiden kan komprimeras under 

lektionstimmen då eleverna har tagit del av materialet på förhand. Den vunna tiden används 

till att hjälpa eleverna med uppgifter samt att fördjupa diskussionerna.  

 

Filmerna som eleverna är ombedda att ta del av innan lektionstillfället innehåller enklare 

exempel. Beroende på avsnitt kan lektionen börja med en kortare utökning av föreläsningen 

alternativt svårare exempel. Enligt Bondestam(Bilaga 1) gör detta att fler elever är engagerade 

i lösningarna, och därmed mer aktiva på lektionen. De kortare inledande föreläsningarna på 

lektionen gör att eleverna lyssnar mer uppmärksamt och inte tappar fokus och koncentration.  

 

Bondestam framhäver följande framgångsfaktorer för att lyckas nå fram till eleverna: 

- Se till att engagera eleverna i undervisningen och att de aktivt tar del av förläsningar. 

Filmens längd och redigering är viktig för detta. Eleverna är vana vid filmtrailers och 

musikvideos max 5 min långa.   

- Se varje elev som en unik person som lär på sitt eget sätt. Läraren måste trots detta ha 

full kontroll på kursplanen och vilka moment som kurserna ska innehålla. 

Undervisningssättet innebär att det är svårt att planera hur man ska sig till målet men 

att man vet vilka stationer man måste passera på vägen.    

- Se till att varje elev vet var de är och framför allt hur de tar sig till målet (formativ 

bedömning). Examinationsuppgifterna och hela undervisningen är till stor del styrd av 

de nationella proven. Detta gör att det är svårt att frigöra sig från den traditionella 

undervisningen. De nationella proven innehåller många uppgifter snarare än få 

komplexa uppgifter som testar fler färdigheter.  

 

Bondestam betonar även vikten av att se detta som ett projekt som tar tid och inte förvänta sig 

snabba resultat. Det är en klar fördel om man även kan involvera föräldrarna i ett tidigt skede.  

 

Bondestam finner sin inspiration till att undervisa enligt flipped classroom främst på 

facebook.com samt twitter.com i form av olika grupper och personer som delar med sig av 

tips och idéer. Inför nya kapitel kan även youtube.com användas som inspirationskälla för att 

finna intressanta föreläsningar av andra lärare och infallsvinklar på avsnitt som med fördel 

kan användas rakt av eller egenhändigt berättat.  

 

Bondestam menar att det optimala klassrumsklimatet är där alla elever undervisar varandra 

och läraren handleder eleverna med kursplan och styrmedel i bakfickan.  

Bondestam menar att det är viktigt att lyssna på eleverna och inte döma deras tankar utan att 

ha förhört sig om hur de har tänkt. Erfarna lärare vet var fallgroparna finns i avsnitt och 

specifika problem vilket gör att de kan förutse hur en lektion kommer att utvecklas.  
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Responsen har varit mycket bra från elever, inte bara i de egna kurserna utan elever från hela 

Sverige, där elever varit mycket tacksamma över hjälpen de fått. Elever som inte förstått på 

lektionen kan gå igenom föreläsningen i lugn och ro hemma, det kan vara svårt att fokusera i 

helklass då mycket annat försiggår i klassen eller livet som helhet. Filmen kan spelas, pausas, 

backas och återspelas för att eleverna ska förstå.  

Bondestam menar att det finns en fara i att engagerade lärare, som brinner för sitt ämne också 

svävar ut på föreläsningar och följer upp elevers trådar och resonemang vilket gör 

föreläsningar ännu längre till nytta för några få men knappast för en hel klass.  

 

 

 

1.4  Frågeställningar 
På vilket sätt påverkar metoden Flipped Classroom klassrumsklimatet och indirekt: 

a) Elevernas arbetssätt?  

b) Elevernas deltagande i undervisningen?  

 

 

  

2 METOD 

2.1 Urval 
Studien genomfördes i en medelstor stad i mellersta Sverige 
2.1.1Klassbeskrivning 

Jag har valt att genomföra undersökningen i en klass, där jag arbetat som matematisk 

resursperson under ett år. Jag upplever mig ha ett förtroende och en relation till de flesta i 

klassen, vilket jag bedömde som en god förutsättning att lyckas med undersökningen. Klassen 

består av 25 elever i ÅK 8, fördelade på 5 flickor och 20 pojkar. Ett flertal elever har 

svårigheter med matematik, har dåligt självförtroende och går till specialpedagog för att få 

hjälp med att nå målen. Min uppfattning är att många elever i klassen, oavsett betyg och 

självförtroende, har en negativ inställning till matematik. Detta påverkar även 

klassrumsklimatet, som är relativt slutet och endast ett fåtal elever är delaktiga i lektionen. De 

som räcker upp handen delger oftast endast svaret på den givna frågan och inte tankegångar 

eller funderingar som breddar eller fördjupar diskussionerna. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

 

2.2.1 Enkät  

Enkätfrågorna (8st) konstruerades utifrån frågeställningarna kring inställningen till 

matematik, undervisningsformen och klassrumsklimatet (se enkäten i bilaga 1).  

Eleverna fick värdera varje fråga på en 6-gradig skala där 1 generellt var ett lågt betyg och 6 

var ett högt betyg. En 6-gradig skala valdes för att eleverna skulle behöva ta ställning för eller 

emot och att de inte skulle kunna ta ett medelvärde, vilket skulle kunna göras i en 5- eller 7-

gradig skala. Till varje fråga fanns ett kommentarsfält där eleverna ombads kommentera om 

de hade några synpunkter. 

Undersökningen har genomförts genom enkätfrågor till hela klassen innan lektionsserien för 

att ta reda på klassens uppfattning angående inställning till matematik, undervisningsformen 
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och klassrumsklimatet. Efter lektionsserien genomfördes samma enkätundersökning för att 

finna eventuella förändringar beträffande dessa frågor. Enkäten följdes upp med hjälp av 

intervjuer med ett antal utvalda elever för att få en djupare insikt i elevernas uppfattningar. 

Elevenkäten genomfördes under mentorstid och beräknades ta ca 10 minuter att göra.  

 

Frågorna 3, 4 och 5 finns inte redovisade i resultatdelen, då dessa frågor inte svarar på frågor 

intressanta för undersökningen. Resultatet på frågorna finns dock med i ett översiktligt 

diagram av resultatet på alla enkätfrågor. 

 

2.2.2 Elevintervjuer 

Intervjuerna genomfördes på skolan och i en så neutral miljö som går att finna på elevernas 

egen skola, bildsalen och slöjdsalen användes för att dessa ligger något avsides och därmed 

även mindre utsatta för störande ljud, spring och andra störande moment. 20 minuter avsattes 

för varje intervju. Intervjuerna spelades in med en iPhone och intressanta delar 

transkriberades. 

En grupp på sex elever, 2 flickor och 4 pojkar, valdes ut för individuella intervjuer före och 

efter lektionsserien. Syftet med intervjuerna var att på ett djupare plan försöka förstå elevers 

uppfattning om klassrumsklimatet. Eleverna valdes ut innan enkätundersökningen och urvalet 

baserades på erfarenheten av hur dessa elever fungerade i klassrummet och deras 

förkunskaper. Avsikten med att intervjua dessa elever var att få med ett brett spektrum av 

åsikter från elever med olika förkunskaper.  Intervjun baserades på ett öppet intervjuformulär 

med 6st frågor (bilaga 2) och tänkbara följdfrågor. 

 

 

2.2.3 Lärarintervju 

En intervju med elevernas ordinarie lärare genomfördes efter lektionsserien, för att få dennes 

uppfattning om hur eleverna mottagit undervisningen och hur klassrumsklimatet varit under 

lektionerna. 

 

 

2.2.4 Observation 

Vid varje lektionstillfälle genomfördes observationer av mig som lärare. Observationerna 

noterades skriftligt och intressanta observationer, som inte täcks av övriga analysmetoder, 

finns med i resultatet. 

 

 

 

2.2.5 Visningsfrekvens 

Vid två tillfällen genomfördes tester för att se hur många som sett filmerna innan de kommit 

till lektionen. Testen genomfördes före lektion 1 och före lektion 4. Alla elever fick en bit 

papper där de skulle markera med ett kryss om de sett filmen och lämna blankt om de inte sett 

filmen. 

  

2.3 Procedur 

Lektionsserie med Flipped Classroom 

Som verktyg för att skapa ett öppnare klassrumsklimat har jag spelat in och publicerat 6st 

föreläsningar och matematiska problem på youtube.com. Dessa filmer bygger till stor del på 

inspiration hämtad från Barker (2013) och intervju med Bondestam (Bilaga 1) 
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2.3.1 Filmerna  

Målet med filmerna var att hålla elevernas fulla koncentration under hela filmen. Barker 

(2013) menar att filmerna behöver vara korta (max 10 min), levande och kärnfulla för att 

lyckas med det. Filmerna är inspelade i en tagning, då jag skriver och ritar den kunskap jag 

vill förmedla i ett skissblock i A3-format. Filmerna har därefter redigerats i Windows Movie 

Maker med avseende på hastighet, för att i efterhand kunna matcha talhastigheten med skriv 

och rithastighet. Allt med syftet att kunna rita och skriva synkroniserat med talet. Efter att ha 

skissat mina föreläsningar så har jag spelat in en berättarröst över den redigerade filmen. 

Effekten blir att jag skriver lika fort som jag talar och ritar. Föreläsningarnas längd varierade 

från 2- 6 minuter. 

Innan filmerna har spelats in, har ett manus gjorts till varje föreläsning för att se över vilka 

kunskaper jag vill förmedla med andra ord vad jag ska rita, skriva och säga.  

I och med att filmerna innehåller information som delges eleverna skriftligt, muntligt och 

visuellt, så är det viktigt att eleverna tar del av hela filmen.  

 

Att skriva och rita allt på förhand och läsa in en berättarröst i efterhand, var också ett 

alternativ. Detta föreläsningssätt som skulle kunna liknas vid en powerpoint- presentation 

med berättarröst, valdes bort då jag bedömer att detta inte är lika levande. Genom detta sätt 

skulle också eleverna få all information i första bilden av presentationen och sedan inte lockas 

att se resten av presentationen, vilket jag ville undvika.  

 

Ett tredje alternativ som valdes bort var att prata och skriva samtidigt. Detta föll på att det inte 

går att skriva och rita lika fort som att tala, vilket gör att filmen blir hackig, för lång och 

ostrukturerad. Eleverna riskerar att tappa fokus. Denna metod skulle vara som att filma min 

föreläsning live och då skulle poängen med filmerna till stor del gå förlorad. 

 

2.3.1.1 Föreläsningarna 

Efter samtal med Mikael Bondestam och att ha studerat Barker (2013) tog jag beslutet att 

börja varje filmklipp med en föreläsning med problemet i sikte. Föreläsningen är en kort 

sammanfattning av grunderna i det behandlade området. 

Inspirationen till föreläsningarna är hämtad från elevernas egen textbok, Khan academy och 

diverse klipp på youtube.com. Föreläsningarnas främsta syfte har varit att ge en 

grundläggande förståelse för det centrala innehållet i Lgr 11 (2011), som gäller geometri för 

grundskolans årskurser 7-9. 

 

2.3.1.2 Matematiska problem 

Problemen är av öppen karaktär på så sätt att de kan lösas på olika sätt och att det finns flera 

svarsalternativ till varje fråga. Det finns flera anledningar till att problemen har flera 

svarsalternativ, en är att eleverna ska ha en möjlighet att gissa på ett alternativ och bedöma 

rimligheten i svaret. Att jämföra de olika svarsalternativen och argumentera för sitt svar är en 

annan anledning. Svårighetsgraden på problemen har medvetet varit utanför elevernas 

kunskapsnivå för att utmana alla elever. De flesta av problemen är tagna från Känguru 

matematik (2013).  

 

2.3.2 Publicering 

Filmerna har publicerats på min egen kanal(Marcus Norgren) på youtube.com och spridits till 

eleverna, via klassens egen facebooksida, samt via skolans egen kommunikationsplattform 

Schoolsoft och via veckobrev till föräldrarna, samt muntligt i klassrummet. 24 av 25 elever är 

medlemmar av facebook-gruppen och den 25e eleven är medveten om publiceringarna.  
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Filmerna är distribuerades via Schoolsoft och emailade veckobrev vilket var direkt riktat till 

vårdnadshavare som sedan förhoppningsvis delat detta med sina ungdomar. Förhoppningen 

har också varit att vårdnadshavarna tagit del av föreläsningar och problem och diskuterat detta 

med sina ungdomar.  

 

2.3.3 Lektionsupplägg 

Förhoppningen har varit att alla elever ska ha sett föreläsningen och tagit del av problemet 

innan de kommer till lektionen. Väl i lektionssalen delas eleverna in i grupper om 4 eller 5 

elever. Indelningen är gjord för att grupperna ska vara så likvärdiga som möjligt, det vill säga 

en mix av elever med olika betyg. Hänsyn har även tagits till hur olika personligheter fungerar 

tillsammans i grupp.  

Gruppen har som uppgift att på lektionen redovisa sina lösningar för varandra, har någon i 

gruppen inte förstått så är elevens uppgift att förklara för de övriga i gruppen vad man inte 

förstått och att de andra i gruppen hjälper till att förklara hur de tänkt och löst uppgiften. 

När gruppen sedan är nöjd med sin lösning och sitt svar så presentarar de lösning och svar för 

läraren. Läraren går runt i klassen och lyssnar i grupperna för att höra på olika lösningar. 

Läraren väljer i slutet av detta moment ut en eller flera grupper som redovisat lösningar som 

har varit intressanta och varierade med avseende på lösningsmetod. Tanken med detta är att 

eleverna ska inse att det finns flera sätt att lösa uppgifterna. Förhoppningen med detta är att 

också att eleverna ska inse att deras bidrag är viktiga för hela klassen, att deras tankar inte är 

fel utan bara en variant på lösning. Även en felaktig lösning kan bidra till att gruppen kommer 

närmare en riktig lösning. 

 

2.3.4 Gruppindelning  

Sammansättningen av grupper är viktig för att om möjligt skapa ett öppet klimat 
i gruppen och även klassen. Målet var att se vilka elever som fungerar bra tillsammans samt 

se till att det finns olika kompetenser i gruppen. Vissa elever i klassen är och anses av övriga 

klassen, ha mer kunskap än andra och målet har även varit att få jämbördiga grupper 

kunskapsmässigt.  

 

2.4 Analysmetoder 
Vygotskys teori om ZPD (1978) kommer att användas för analys av arbetssättet. Vygotskys 

teori om Scaffolding används för att analysera gruppindelning och deltagande. Stiegler och 

Hiberts begrepp om undervisningskultur (1999) kommer att användas för analys av arbetssätt, 

deltagande och visningsfrekvens. 
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3 RESULTAT 

3.1 Resultat av elevenkäten 

 
Diagram 1: Resultat av frågorna 1 och 2 gällande elevernas inställning till matematik före och 

efter lektionsserie. Den blå stapeln beskriver vad eleverna tyckte före lektionsserien och den 

röda vad eleverna tyckte efter lektionsserien. Se frågorna nedan. 

 

Fråga 1: Vad tycker du om matematik? 

Resultatet på fråga 1 visar att eleverna tycker att matematik har blivit roligare efter att de har 

tagit del av undervisningen. 

 

Fråga 2: Hur stor nytta kommer du att ha av matematik i ditt framtida liv? 

Resultatet på fråga två visar att klassen som helhet tycker att nyttan av matematik har minskat 

efter lektionsserien. 

 

 
Diagram 2: Resultat av frågorna 6, 7 och 8 gällande klassrumsklimatet före och efter 

lektionsserien. Den blå stapeln beskriver vad eleverna tyckte före lektionsserien och den röda 

vad eleverna tyckte efter lektionsserien. Se frågorna nedan. 
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Fråga 6: Hur stor roll spelar dina klasskamraters kunskaper för dina studier? 

Resultatet visar att elevernas klasskamraters kunskaper spelar större roll efter undervisningen 

än före. 

 

Fråga 7: Brukar du våga uttrycka hur du tänker i klassrummet på matematiklektioner? 

Resultatet visar att eleverna oftare vågade uttrycka sig i klassrummet efter undervisningen än 

före. 

 

Fråga 8: Hur skulle du beskriva det klimat som råder i klassrummet under en 

matematiklektion? 

Resultatet visar klassrumsklimatet har blivit sämre efter lektionsserien. 

 

 

 
Diagram 3: Resultat av elevenkät före och efter lektionsserien. Se frågorna (Bilaga 2) 

 

Resultaten av alla frågor sammantaget visar att eleverna reagerat på undervisningen. 

 

3.2 Resultat av observation 
Vid observation av alla lektioner i lektionsserien noterades att fler elever aktivt deltog i 

undervisningen än de gjort tidigare. Detta vid en jämförelse med observationer av traditionella 

lektioner. Vid observation av lektion 3 märktes en tydlig nedgång i delaktighet jämfört med 

tidigare lektioner. Vissa elever uttryckte en frustration över att andra i gruppen inte sett 

filmerna och därmed inte kunde bidra med funderingar och förslag på lösningar till 

problemen. 

 

3.3 Resultat av elevintervju 
Eleverna beskriver matematik som något som nödvändig inom vissa yrken och något som är 

viktigt vid fortsatta studier.  

Fem elever beskriver upplägget på en lektion som en matematiklektion traditionellt ser ut, 

genomgång av läraren framme vid tavlan, klassen räknar tillsammans igenom exempel på 

uppgifter där färdigheterna tränas. Sedan räknar klassen i egen takt resten av lektionen. 

När eleverna ombeds att beskriva hur de skulle vilja att en lektion ser ut, beskriver flera elever 

att de skulle vilja räkna uppgifter först, därefter ha genomgång för att sedan avsluta med att 

räkna igen.  
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I elevintervjuerna efter lektionsserien nämner flera av eleverna att de tillsammans med sina 

föräldrar har sett filmerna och löst problemen. När de har stött på något de inte förstått har de 

gått tillbaka till filmerna eller fått problemen förklarade av sina föräldrar. De beskriver också 

att de inte tagit med sig sina upplevda problem och svårigheter tillbaka till gruppen i skolan 

för att delge sina kompisar i gruppen trots att de också beskriver att de tror att kompisarna 

skulle kunna dra fördel av att förstå vad de själva inte har förstått. 

 

 

3.4 Resultat av lärarintervju 
Läraren upplever att fler elever har varit delaktiga i diskussionerna än innan lektionsserien. 

Läraren uttrycker att vissa av problemen var för svåra för vissa elever, vilket resulterade i att 

dessa elever blev passiva och inte deltog i grupparbetet. Läraren konstaterar att aktiviteten var 

låg i vissa grupper och tror att det skulle vara fördelaktigt med mer kunskapshomogena 

grupper och nivåanpassade problem till varje grupp. Läraren tror även att en viktig faktor för 

att lyckas med metoden är att få eleverna att se filmerna. 

 

3.5 Resultat av Visningsfrekvenstest 
Ca 80 % av eleverna har sett filmerna inför lektion och satt sig in i problemen. 

Visningsfrekvensen var i stort sett lika vid båda filmerna. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning 
 

4.1.1 Observationer 

Resultatet av mina observationer är att deltagandet har ökat i klassen som helhet men att vissa 

av problemen var för svåra för delar av klassen, vilket gjorde att deltagandet minskat i delar 

av klassen. Vissa observationer tyder också på negativa effekter av metoden då deltagandet 

påverkats negativt till följd av att 20 % av eleverna inte sett filmerna i förväg.  

 

4.1.2 Enkät 

Resultatet av fråga 6 och 7 i elevenkäten visar att elevernas arbetssätt och deltagande har 

förändrats till följd av undervisningsmetoden. 

 

4.1.3 Intervju elever  

I elevintervjuerna efter lektionsserien nämner flera av eleverna att de tillsammans med sina 

föräldrar har sett filmerna och löst problemen. När de har stöt på något de inte förstår har de 

gå tillbaks till filmerna eller fått problemen förklarade av sina föräldrar.  

 

4.1.4 Intervju lärare  

Läraren upplever att fler elever har varit delaktiga i diskussionerna än innan lektionsserien. 

Läraren uttrycker att vissa av problemen var för svåra för vissa elever, vilket resulterade i att 

dessa elever blev passiva och inte deltog i grupparbetet. Läraren konstaterar att aktiviteten var 

låg i vissa grupper och tror att det skulle vara fördelaktigt med mer kunskapshomogena 

grupper och nivåanpassade problem till varje grupp.  

 

4.1.5 Visningsfrekvens 

Ca 80 % av eleverna har sett filmerna inför lektionerna. 

 

4.2 Tillförlitlighet 
Undersökningen är begränsad i omfång vilket gör att relevansen och resultatet av kan 

ifrågasättas. Urvalet är representativt för elever i en svensk årskurs 8, även om antalet flickor 

är lågt i gruppen. Detta kan påverka resultatet negativt, då flickor i undersökningar har högre 

betyg och enligt mig, därmed en positivare inställning till ämnet.  

Frågorna i enkäten täcker frågeställningarna även om vissa frågor har varit svåra att förstå för 

eleverna. Klassrumsklimatet är ett sådant begrepp som eleverna har svårt att skilja från 

arbetsro. Två andra frågor i enkäten rör dock klassrumsklimatet och kan användas, och vara 

mer relevanta för frågan om deltagandet påverkats, än den fråga som direkt nämner 

klassrumsklimatet. Elevenkäten har distribuerats på samma sätt före och efter lektionsserien 

vilket talar för en god reliabilitet. Ett följebrev eller en instruktion hade kunnat bifogas för att 

säkerställa att eleverna förstått alla frågor, något som skulle kunnat öka reliabiliteten på 

undersökningen. 

Resultaten täcker mer än väl det område som valts att undersökas. 

Undersökningens lilla omfång och bristen på information kring elevenkäten är två anledningar 

till att resultatet av undersökningen kan ifrågasättas. 
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4.3 Teoretisk tolkning  

 
4.3.1 Arbetssättet 

Resultaten från observationer, elevintervjuer och lärarintervju visar att elevernas arbetssätt har 

påverkats av metoden Flipped Classroom. Eleverna och läraren beskriver att det är fler i 

klassen som är med och diskuterar lösningar och funderingar på lektionerna med denna metod 

än det var tidigare. Jag tolkar det som att metoden involverar eleverna i undervisningen och 

möjliggör en interaktion mellan eleverna som liknar Vygotskys ZPD (1978), där eleverna i 

klassen bidrar till kunskapsutveckling på ett sätt så att eleverna har mer utbyte av varandra 

och läraren än tidigare. Vygotsky menar att en enskild elev kan lösa en viss typ av uppgift 

ensam, men att samma elev kan lösa en annan typ av uppgift i sammanverkan med andra mer 

kompetenta elever eller läraren. Uppgifterna som eleverna arbetat med, har medvetet gjorts 

svåra för att tvinga eleverna att diskutera olika typer utav lösningar och metoder för att lösa 

uppgifterna. Eleverna beskriver också till viss del att de har ändrat sina arbetssätt för att lösa 

uppgifterna, de har sett filmerna flera gånger för att öka sin förståelse av föreläsningarna, de 

har frågat sina föräldrar om hjälp när de stött på problem hemma och filmerna inte hjälpt samt 

att de diskuterat sina lösningar med kamraterna i gruppen i en större utsträckning än tidigare. I 

de fall där eleverna med hjälp av sitt nya arbetssätt kunnat verka inom sin ZPD har problemen 

varit på en bra nivå och stimulerat elevernas inlärning. 

Andra observationer och lärarintervjun visar också på en frustration hos vissa elever. 

Vygotsky menar att om problemen är för svåra för att utmana eleverna, kan problemen istället 

skapa en frustration som gör att eleverna tappar motivationen. Särskilt tydligt blev detta i 

observationen av lektion 3, då många elever tyckte att problemet var ”omöjligt” och därför 

blev frustrerade och tappade i motivation till att delta aktivt i undervisningen. 

 

 

4.3.2 Deltagande: 

Resultatet av min undersökning visar att undervisning med metoden Flipped Classroom har 

påverkat elevernas aktiva deltagande i undervisningen. Elevintervjuer, lärarintervju och 

observationer visar att eleverna i större utsträckning deltar i undervisningen än tidigare. 

Lipscomb et al (2004) menar att begreppet Scaffolding, som bygger på Vygotskys teorier om 

ZPD, innebär att eleverna lär av varandra och att mer kompetenta elever har en viktig 

stödjande funktion för mindre kompetenta elever. Detta skulle kunna liknas vid den situation 

som skapas då man delar in eleverna i grupper och låter dem lösa uppgifter tillsammans. Vid 

gruppindelningen blir det då viktigt att se till att det finns elever med olika kunskapsnivå i 

gruppen för att eleverna ska kunna dra nytta av att arbeta i grupp.  

Lipscomb et al (2004) menar även att begreppet Scaffolding har en vidare betydelse som 

innefattar stödjande strukturer, där problemens utformning är en del i en stödjande struktur 

som skapar möjlighet till inlärning. Problemens utformning har därför en direkt inverkan på 

elevernas deltagande i undervisningen, där resultatet av observationerna från lektion 3 stödjer 

Lipscombs teori om att eleverna kan bli frustrerade och omotiverade om problemen är för 

svåra. 

 

Resultaten av min undersökning visar att man kan påverka elevernas deltagande och arbetssätt 

med metoden Flipped Classroom, så att fler aktivt deltar i undervisningen. Trots att jag inser 

de stora kulturella skillnaderna mellan svensk skola och japansk skola, så tolkar jag Stiegler et 

al (1999) beskrivning av den japanska skolan som ett föredöme som kan användas som 

måttstock och strävansmål för undervisning i Sverige. I den japanska skolan, enligt Siegler et 

al (1999), ses elevernas individuella skillnader som naturliga karaktärsdrag i en grupp och en 

tillgång i undervisningen för både elever och lärare. De individuella skillnaderna är 
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fördelaktiga för klassen eftersom de skapar en mängd idéer och lösningsmetoder som kan 

användas som material för diskussion och reflektion. Variationen av olika idéer och metoder 

ger eleverna möjlighet att jämföra och konstruera samband mellan dem. I Japan tros alla 

studenter tjäna på variationen av idéer som skapas av deras klasskamrater. Som ett tillägg kan 

nämnas att individualiserad undervisning ses som begränsande och en förutfattad mening om 

elevens förmåga till inlärning: alla studenter bör ha möjlighet att lära av samma material. Den 

beskrivning som Stiegler et al (1999) ger av ett japanskt klassrums stämmer väl överens med 

Lipscombs et al (2004) beskrivning av begreppet Scaffolding. Resultatet av detta arbete visar 

att undervisning med metoden Flipped Classroom har påverkat elevernas arbetssätt så att det 

kan liknas vid vad Lipscomb et al (2004) menar med Scaffolding, det vill säga att mer 

kompetenta elever och läraren görs tillgängliga i klassrummet för de som behöver den 

stödjande funktion som Scaffolding innebär och det ökar möjligheten för alla elever att arbeta 

i sin proximala utvecklingszon. 

 

Resultatet från observation och lärarintervju visar att vissa elever varken ändrat sitt arbetssätt 

eller deltagande och där gör jag samma tolkning som Stiegler et al (1999), att kulturen i den 

svenska skolan är djupt rotad och att en förändring över tid är vad som krävs för att ändra på 

kulturen. Undervisningskulturen i den svenska skolan är något som är svårt att definiera men 

som Stiegler et al (1999) menar påverkar mycket mer än vad man tror. Kulturen grundar sig i 

hur man bedrivit undervisning i Sverige under en längre tid. Kulturen innefattar alla deltagare 

i undervisningen och hur den påverkar undervisningen i klassrummet. Lärare och elever 

interagerar efter invanda mönster som är djupt rotade i både lärare och elever, lärarna agerar 

ofta efter mönster nedärvda från egna erfarenheter av undervisning och eleverna vet inget 

annat efter att ha gått i skolan i flera år. Försök att bryta dessa mönster stävjas av ofta av 

kollektivet genom att kompensera på i andra områden av undervisningen för att komma 

tillbaks till det trygga mönster eleverna känner igen. Försöka att göra förändringar kan slå 

tillbaks i form av sämre inlärning och resultat till följd av att eleverna inte är mottagliga för 

förändringar.  

Stiegler et al (1999) menar att kontexten som skapar kulturen består av långt många fler saker 

än vad läraren gör i klassrummet, de tar upp det fysiska klassrummet, lärarens mål, material, 

böcker, centrala och lokala direktiv, elevernas roller, lektionens placering i schemat och andra 

faktorer som påverkar hur läraren undervisar. Stiegler et al (1999) menar att framgångsfaktorn 

inte särskilt stor om jag som lärare ändrar på någon av dessa faktorer enskilt.  

Den del av kulturen som jag tror har störst inverkan på undervisningen och klassrumsklimatet 

är det faktum Boaler (2000) pekar på, att elever i Sverige och USA förväntar att svara rätt på 

frågorna från läraren och där individuella misstag är hinder för effektiv undervisning.  

 

4.3.3 Gruppindelning 

Resultatet av lärarintervjun visar på ett glapp mellan forskning och verkställande lärare i den 

studerade klassen, där läraren i intervju (bilaga 4) beskriver att kunskapshomogenagrupper 

och nivåanpassade problem troligen skulle stimulera fler elever till ett aktivt deltagande i 

undervisningen. Lipscomb et al (2004) beskriver begreppet Scaffolding som att mer 

kompetenta elever och läraren är viktiga för utvecklingen av kunskaper och för en ökad 

inlärning. Vissa elever i klassen är och anses, av övriga klassen, ha mer kunskap än andra och 

målet var att skapa jämnbördiga grupper kunskapsmässigt. Läraren och de mer kompetenta 

eleverna bidrar till att alla elever i gruppen arbetar närmare sin proximala utvecklingszon. 

Analysen blir att sammansättningen av grupper är viktig för att om möjligt skapa ett öppet 

klimat i gruppen och även klassen, ett öppet klimat i gruppen som borde leda till ett mer aktivt 

deltagande, där fler elever delar med sig av sina lösningar och funderingar kring dem. Detta i 

sin tur kan sägas vara påverkat av elevernas arbetssätt, ett arbetssätt som innebär mer 
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diskussion mellan eleverna. Målet var att se vilka elever som fungerade bra tillsammans samt, 

se till att det fanns en kunskapsmässig variation i gruppen, så att vissa var mer kompetenta 

och fungerade som stödstruktur enligt Lipscombs et al (2004) definition av Scaffolding.  

 

 

 

 

4.3.4 Påverkan av vårdnadshavare 

En aspekt som kan ha påverkat resultatet av undersökningen är hur pass involverade elevernas 

vårdnadshavare har varit. I distributionen och publiceringen av filmerna har jag medvetet 

velat engagera vårdnadshavare i sina ungdomars studier. Barker (2013) menar dock att 

metoden Flipped Classroom även är en rättvisare metod ur perspektivet att alla inte har 

samma möjligheter att få hjälp hemma. Barker menar, att med de filmade föreläsningarna, 

finns hjälp tillgänglig för alla, närsomhelst och varsomhelst och att han i och med den 

frigjorda tiden i klassrummet är tillgänglig för frågor i större utsträckning än tidigare. 

 
4.3.5 Visningsfrekvensen 

Resultatet av visningsfrekvenstesterna visar att ca 80 % av eleverna såg filmerna och att 20 % 

inte såg dem. Detta kan bero på att eleverna inte är vana vid sättet att undervisa, att eleverna 

är skolade i en miljö där undervisningen sett ut på ett visst sätt under en längre tid. Stiegler et 

al (1999) menar att undervisning är kulturellt betingat och eleverna är inte vana vid att tänka 

själva, utan har vant sig vid lektionsupplägget; genomgång, demonstration av lösningsmetod 

och eget räknande. 

 

 

4.3.6 Vidare forskning 

Denna studie genomfördes under en kort tidsperiod och resultaten kan inte sägas vara 

statistiskt säkerställda, för att kunna dra några riktiga slutsatser anser jag att undervisning med 

metoden Flipped Classroom behöver göras över tid och på ett större underlag av elever. För 

lärare på högstadiet som är intresserade av metoden Flipped Classroom kan denna 

undersökning användas som en inspiration till att engagera eleverna i större utsträckning. 

Förslag till vidare forskning skulle också kunna vara att undersöka det glapp mellan forskning 

och undervisande lärare som denna undersökning visat på. Glappet i denna undersökning som 

visade på att undervisande lärare vill arbeta med nivågrupperade, kunskapshomogena 

grupper, när forskningen visar att gruppindelning bör baseras på varierande kunskaper för att 

elever lär utav varandra. Hur gruppindelningen påverkar resultatet skulle vara en intressant 

fråga att undersöka. 
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5 SLUTSATS 
Fokus för alla systemförändringar bör vara elevens inlärning. Barker (2013) menar att, om 

förändringar som görs inte leder till att eleverna lär sig mer eller lättare är det onödigt att göra 

dessa förändringar. Resultatet av min undersökning visar att jag i begränsad och inte 

statistiskt säkerställd grad kunde påverka elevernas deltagande och arbetssätt. Jag inser att 

mitt försök att undervisa med metoden Flipped Classroom och sättet att föreläsa varken 

behöver göras över tid för att kunna påvisa om eleverna lär sig mer eller lättare. 

Det jag tar med mig och kommer att försöka ändra på är att utnyttja elevernas individuella 

skillnader för att berika inlärningen för alla elever.  

Anledning till att det kan vara svårt att se något resultat som stödjer om eleverna lärt sig mer 

eller lättare är det som mycket forskning visar (Boaler 2000, Stiegler & Hibert 1999) att 

kulturen i den svenska undervisningstraditionen är djupt rotad sedan lång tid tillbaka. 

Eleverna är vana vid att en matematiklektion ser ut på ett visst sätt och att alla deltagare i 

lektionen spelar en viss roll. Försök att ändra dessa mönster har till och med visat sig kunna 

försämra resultatet i visa klasser.  

Förändringen behöver ske över tid och i små steg. Förändringen behöver börja i lägre åldrar, 

gärna med föräldrarna engagerade och insatta i vad undervisningen innebär och vad som 

förväntas av dem och möjligheter som finns med undervisningen. 

Även om gymnasieelever är mognare och tar ett större ansvar för sina studier, så sitter 

kulturen i, efter många år i svensk skolan. Mikael Bondestam (intervju 130830) beskriver det 

väl när han säger;   

 

”Jag har flippat klassrummet men jag upplever inte att eleverna har gjort det”. 

 

 Eleverna kommer till gymnasiet efter 9 år i grundskolan och är vana vid en viss typ av 

undervisning där deras och lärarens insats förväntas vara på ett visst sätt, lektionerna följer ett 

visst mönster och proven ser ut på ett visst sätt. Det kommer att ta tid att ändra kulturen i 

svensk skola men det är hög tid att ändra från ett lärarcentrerat lärande till ett elevcentrerat 

lärande och ju förr desto bättre. 

Stiegler et al (1999) menar att klassrumslektionen är den bästa arenan för att utveckla 

undervisning. Förbättringarna syns först och främst i klassrummet. Utmaningen blir att 

identifiera vilka förändringar i undervisning som gör skillnad för elevernas inlärning i 

klassrummet och, när förändringarna identifierats, hur kunskapen kan spridas till lärare som 

står inför liknande problem och har samma mål i klassrummet. 

 

När eleverna, före lektionsserien, ombeds att beskriva hur de skulle vilja att en lektion ser ut, 

beskriver flera elever att de skulle vilja räkna uppgifter först, därefter ha genomgång för att 

sedan avsluta med att räkna igen. Eleverna ger inget svar på hur ett sådant upplägg på lektion 

skulle kunna fungera i praktiken. En tänkbar utveckling skulle kunna vara att teknikens 

landvinningar gör att eleverna i framtiden kan ta del av kunskap när de vill och hur de vill, 

vilket gör att vi lärare måste fråga oss vad vår roll blir och vilken roll skolan som mötesplats 

kommer att ha i framtiden. Min slutsats efter detta arbete blir att vi avskaffar skolplikten och 

inför läroplikt, eleverna behöver inte komma till skolan om de inte vill. Med ny teknik kan de 

utbilda sig själva vart de vill och närsomhelst. Jag tror dock på skolan som mötesplats, där 

elever och lärare möts och utbyter tankar och idéer för ökad inlärning i Vygotskys proximala 

utvecklingszon.  

 

Jag har hört att barn aldrig svarar fel, de svarar bara på en annan fråga. Detta uttalande får mig 

att undra vilken fråga de svarade på och om den frågan kan lära oss något om den 

gemensamma frågan. 
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5.2 BILAGOR 

Bilaga 1 
Sammanfattning av intervju med Mikael Bondestam 130829. 

Mikael Bondestam jobbar som gymnasielärare i matematik och data på Polhemsskolan i 

Gävle sedan år 2000. Han undervisar mest i högskoleförberedande program med mer 

motiverade elever. Från början undervisade han med traditionella föreläsningar – nytt kapitel, 

föreläsning samt räkneexempel på tavlan, på de frågor som ställdes till elever var det få i 

klassen räckte upp handen. Föreläsningen tog lång tid av lektionstiden vilket gav lite tid att 

jobba med uppgifter. Hösten 2009 började han lägga upp filmer på youtube.com, 

komprimerade föreläsningar på under 5min, innehållande kärnan av vad området handlar om. 

Syftet var att eleverna skulle titta innan lektionerna, för att kunna ha kortare föreläsningar på 

lektionstid och att använda den vunna tiden till att hjälpa eleverna med uppgifter samt att 

fördjupa diskussionen när han visste att eleverna hade en grund att stå på. Lektionen kunde 

börja med en kortare utökning av föreläsningen beroende på avsnitt, men framför allt innehöll 

filmerna enkla exempel vilket gjorde han kunde börja lektionerna med att ta upp svårare 

problem. Genomgångarna av de svårare problemen gjorde att fler elever var engagerade i 

undervisningen, då många elever tidigare upplevt lätta problem som icke stimulerande. De 

kortare föreläsningarna på lektionen gjorde också att eleverna lyssnade mer uppmärksamt på 

det som sades, de långa föreläsningarna gjorde att eleverna tappade fokus och koncentration. 

Eleverna ombads se på filmerna för att sedan kunna diskutera föreläsningen och exemplen på 

lektionen, vilket gjorde att eleverna röster hördes lika ofta som hans eller oftare. När han väl 

sa något, så lyssnade eleverna mer uppmärksamt. Upplägget byggde på ett omsesidigt 

förtroende, lyssnade han på dem så lyssnade de på honom. Han hoppas att den 

katederundervisning som Jan Björklund(Fp) talar om i sin retorik är den som handlar om hur 

läraren leder diskussionen i klassrummet och för eleverna framåt i sin diskussion. Om 

eleverna är mer delaktiga i lektionen, så är den mer intressant för dem. Materialet som 

används är hämtat från läroboken och nätet. På nätet har utbudet av föreläsningar från andra 

lärare på senare år har ökat, lärare från hela världen lägger ut sina föreläsningar på nätet för 

andra lärare att ta del utav. 

 

Föreläsningar från andra lärare kan också användas som inspiration inför nya avsnitt i 

undervisningen, där det går att hitta bra exempel och även att få insyn i hur andra lärare 

undervisar samma avsnitt, som en form av auskultation där man tar del av andra lärares 

lektioner. Filmer från nätet går att använda i den egna undervisningen men filmer som 

används återkommande varje år gör han helst själv. Eleverna har inga synpunkter på vem som 

gjort filmerna, så länge läraren som gör dem är engagerad, kunnig och framställer materialet 

på ett intressant sätt. Filmer på youtube är ett naturligt inslag i deras vardag och endast en 

förlängning av klassrummet, läraren är viktig. Bra pedagogik syns lika bra på film som i 

verkligheten. En viktig poäng med flipped classroom eller filmade föreläsningar är att kunna 

öka elevaktiviteteten på lektionerna och minska lärarstyrningen.  

Ett av Bondestams projekt för framtiden är att eleverna filmar sina redovisningar av de 

svårare uppgifterna. Förhoppningen med detta är att engagera eleverna i större utsträckning. 

Om engagemanget för lektionen försvinner för eleverna, så märks det på frekvensen av 

mobiltelefoner och småprat i klassrummet. 

Fördelen med att kunna jobba mer elevcentrerat är, att eleverna styr mer över sin egen 

utveckling och läraren har frigjort mer tid till att se varje elevs behov och möjligheter till 

utveckling. Detta kräver att läraren har full kontroll på kursplanen och vilka moment som 

kurserna ska innehålla. Undervisningssättet kommer att innebära att det är svårt att planera 

hur man ska sig till målet men att man vet vilka stationer man måste passera på vägen. Det är 

också viktigt att kommunicera med eleverna om var de är i resan mot målet, alla elever kan 



 21 

vara på olika ställen i sin utveckling, men det kräver att läraren har koll på vart eleverna är i 

förhållande till målet och att läraren förmedlar hur och vad eleven ska göra för att nå målen.  

Examinationsuppgifterna och hela undervisningen är till stor del styrd av de nationella 

proven. Detta gör att det är svårt att frigöra sig från den traditionella undervisningen. De 

nationella proven innehåller mycket uppgifter snarare, än få komplexa uppgifter som testar 

fler färdigheter. Det optimala klassrumsklimatet är där alla elever undervisar varandra och 

läraren handleder eleverna med kursplan och styrmedel i bakfickan. Elever som läser samma 

kurs är lika gamla och har samma kultur och kommunicerar därför ofta bra med varandra då 

deras språk är jämnbördigt, språket kanske inte är matematiskt korrekt men de förstår 

varandra. Det omvända vore att läraren förklarar matematisk korrekt, men eleven förstår inte 

läraren. 

Bondestam menar att det är viktigt att lyssna på eleverna och inte döma deras tankar utan att 

ha förhört sig om hur de har tänkt. Erfarna lärare vet var fallgroparna finns i avsnitt och 

specifika problem vilket gör att de kan förutse hur en lektion kommer att utvecklas. 

Skillnaden mellan exempelvis Japan och Sverige i avseendet matematiklektioner handlar 

mycket om kultur där Japanska elever är vana vid en viss typ av undervisning där man räknar 

få och stora problem som är och komplexa, medan vi i Sverige är vana vid att räkna många 

problem av liknande karaktär med målet att lära sig proceduren, att rakt av kopiera ett sådant 

upplägg i ett något av länderna skulle förmodligen inte sluta lyckligt. 

Det finns oändligt med inspiration till att undervisa enligt dessa alternativa pedagogiker. 

Inspiration finns på facebook.com och twitter.com i form av olika grupper och personer som 

delar med sig av tips och idéer. Grupper och personer med gemensamma intressen finns det 

gott om, det gäller att hitta de som du tycker är pedagogiskt kunniga och duktiga inte bara i 

Sverige utan i hela världen och följa deras flöden. Inför nya kapitel kan youtube.com 

användas som inspirationskälla för att finna intressanta föreläsningar och infallsvinklar på 

avsnitt som med fördel kan användas rakt av eller egenhändigt berättat. Föreläsningarna 

spelas in med webkamera och headset, mjukvara för redigering spelar mindre roll vad utan 

bör främst vara något program som man känner sig bekväm att jobba med. Filmerna läggs ut 

på en youtube.com kanal där eleverna finner filmerna upplagda i en spellista som följer 

bokens eller kursens upplägg. 

 

Responsen har varit mycket bra från elever, inte bara i de egna kurserna utan elever från hela 

Sverige, där elever varit mycket tacksamma över hjälpen de fått. Elever som inte förstått på 

lektionen kan gå igenom föreläsningen i lugn och ro hemma, det kan vara svårt att fokusera i 

helklass då mycket annat försiggår i klassen eller livet som helhet. Filmen kan spelas, pausas, 

backas och återspelas för att eleverna ska förstå. Om förläsningar i klassen blir långa kan det 

vara svårt för eleverna att komma ihåg allt, hinna anteckna eller spela in. Filmerna ger nya 

möjligheter till eleverna som missat lektioner.  

 

Kollegorna på skolan undervisar fortfarande på traditionellt sätt och spelar inte in sina 

föreläsningar i förväg, men hänvisar ofta elever till att titta på Bondestams filmer inför prov 

eller om de missat något. Vid auskultation så ser de flesta lektioner som kollegorna ger ut som 

traditionella lektioner, där läraren enligt Bondestam förmodligen skulle tjäna på att göra något 

kortare föreläsningar. Ämnet är känsligt och få lärare är öppna för feedbacken att prova 

alternativa undervisningsmetoder. De lärare som hänvisar till filmerna gör det med syfte på att 

eleverna kan se dem i efterhand och inte i förväg för att tjäna tid och vara effektivare i 

klassrummet. Bondestam menar att det finns en fara i att engagerade lärare, som brinner för 

sitt ämne också svävar ut på föreläsningar och följer upp elevers trådar och resonemang vilket 

gör föreläsningar ännu längre till nytta för några få men knappast för en hel klass. Det är av 

stor vikt att eleverna har sett filmen och viktigt att i början av lektionen ställa några 
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kontrollfrågor på filmen som klargör om eleverna har sett filmen eller inte. De som inte sett 

filmen ges möjlighet att se filmen på lektionstid efter genomgången, via en smartphone eller 

liknande. Det kan inte förutsättas att hela klassen har sett filmen och vid introduktionen av 

sådant arbetssätt är det viktigt att nöta på och arbeta konsekvent för att vänja elever vid detta 

likväl som de är vana vid 20minuters föreläsningar. Vid de traditionella föreläsningarna är 

eleverna tvingade att lyssna på hela föreläsningen aktivt eller passivt, filmföreläsningarna 

kräver ett aktivt lyssnande från eleverna och ett större engagemang. Vilket till en början kan 

vara jobbigt för vissa elever, men ett engagemang från eleverna är en avgörande 

framgångsfaktor för att lyckas oavsett ämne. 

 

Bondestam framhäver några framgångsfaktorer för att lyckas nå fram till eleverna: 

- Se till att engagera i eleverna i undervisningen och att de aktivt tar del av förläsningar. 

Bondestam menar att filmernas komprimerade format gör att eleverna ”orkar” var 

aktiva i större utsträckning, än i traditionell undervisning där eleverna förvisso är 

närvarande men lätt blir passiva om föreläsningen blir lång eller att de tappar fokus.  

- Se varje elev som en unik person som lär på sitt eget sätt. Trots detta är det viktigt att 

läraren har kontroll på vad kursplan och kursmål säger. 

- Se till att varje elev vet var de är och framför allt hur de tar sig till målet(formativ 

bedömning). Detta engagerar eleverna, om målet är oklart för eleverna är det lätt att 

bli de oengagerade. 

 

Enligt Bondestam syftar matematik som helhet handlar om att lösa problem, analysera en 

situation, se samband och mönster och därefter lösa problemet. Elever som inte ser har målet 

klart för sig ser sällan målet och syftet med att lära sig matematik. Målet kan för dessa elever 

vara att räkna ut boken. Läraren måste vara tydlig med målet för kursen och att förmedla till 

eleven vad eleven måste utveckla för att nå målen. Matematik i ett vidare perspektiv handlar 

om logiskt tänkande och att lösa problem. Många elever som inte ser helheten, utan jobbar 

mot målet att lösa många tal och lär sig också matematik i form av aritmetik, en process för 

att lösa uppgifter vilket kan vara nog så viktigt men dock endast en liten del av matematiken. 

Eleven lär sig att hantera verktyget innan de applicerar det på problemet. Det omvända skulle 

vara att ta sig an ett problem och fundera vilket verktyg behövs för att lösa problemet. Många 

elever tröttnar i processräknandet. Den analytiska förmågan hos eleverna utvecklas och 

förfinnas ju äldre de blir. 

 

För att lyckas med att flippa klassrummet menar Bondestam att det är viktigt att jobba över tid 

och inte förvänta sig snabba resultat, om möjligt se till att engagera föräldrar i ett tidigt skede 

vilket skulle öka chansen att eleverna ser filmen innan de kommer till lektionen. Filmens 

längd och redigering kommer att var viktig för att fånga elevernas intresse. Eleverna är vana 

vid filmtrailers och musikvideos max 5 min långa. På youtube finns gott om exempel på 

lärare som gör för långa förläsningar, målet med att spela in filmer är att kunna utnyttja den 

digitala tekniken för att spara tid till att hjälpa eleverna i klassrummet.  

 

Sammanfattning av intervju med M. Bondestam 130829 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Elevenkät Berlin åk 8 

Tjej   Kille 
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1. Vad tycker du om matematik? Ringa in en siffra.  

Tråkigt     Kul 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

2. Hur stor nytta kommer du att ha av matematik i ditt framtida liv? 

Ingen     Stor 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

3. Vad tycker du om att lösa uppgifterna i boken?  

Tråkigt     Roligt 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

4. Vad tycker du om att lösa matematiska problem muntligt? 

Tråkigt     Roligt 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

5. Vad tycker du om att lyssna på lärarens genomgångar? 

Inte givande     Givande 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

6. Hur stor roll spelar dina klasskamraters kunskaper för dina studier? 

Ingen     Stor 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: På vilket sätt? 

 

7. Brukar du våga uttrycka hur du tänker i klassrummet på matematiklektioner?  

Aldrig     Alltid 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: 

 

8. Hur skulle du beskriva det klimat som råder i klassrummet under en 

matematiklektion? 

Dåligt     Bra 

1 2 3 4 5 6 
 

Kommentar: På vilket sätt? 
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Bilaga 3 
Intervjuer med elever i Berlin åk 8. 
Frågor som användes före lektionsserien: 

 

Vad är matematik för dig? 

När kommer du att ha användning för matematik? 

- Hur skulle du beskriv en matematiklektion? 

- Vad tycker du om en sådan lektion? 

- Hur skulle du lägga upp en lektion om du var lärare? 

Vad tycker du om att diskutera matematik? 

- Vilka diskuterar du med? 

-  När diskuterar du? 

- Vad diskuterar du? 

Vad är problemlösning för dig? 

Hur skulle du beskriva det klimat som råder i klassrummet under en matematiklektion? 

- Vågar du säga vad du tänker i klassrummet? 

 

 

Intervju med Elev 1 

Marcus Hur skulle du lägga upp en matematiklektion om du var lärare? 

 Typ samma sak 

M Vad tycker du om att diskutera matematik, muntlig matematik? 

A Det är väl ok 

M När behöver du muntlig matematik? 

A När jag pratar med läraren. Och med kompisar.  

M Vad diskuterar ni? 

A Svaret och hur de andra har löst problemet 
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M Vad är problemlösning för dig? 

A Man kommer på lösningen till ett problem. Det är ngt man gör hela tiden. 

M Hur skulle du beskriva klimatet som råder i klassrummet? 

A Det beror på vad man säger. 

M Vågar du säga vad du tänker i klassrummet? 

A Om jag kan så säger jag väll. 

M  Om du inte kan då? 

A  Ja då säger jag inget, då försöker jag tänka och kolla på tavlan vad det kan bli. 

M Vad får du för svar på dina egna tankar? 

A Ibland blir det bra och ibland blir det svårare, beror på talen. 

M Mellan 5 och 10st är med och räcker upp handen. Varför är det inte fler som är 

med? 

A Oftast räcker man handen om man kan. 

M Men om man funderar över ngt? Om man inte kan svaret men vill lösa 

problemet? 

A Då frågar man eller så chansar man. 

M  Om klimatet är öppet så borde fler räcka upp handen om problemet är svårare. 

M Vad krävs för att fler ska var med och diskutera? Hur ska vi få fler att räcka upp 

handen? 

A Man måste våga göra fel. 

M Varför vågar man inte göra fel? 

M Vad skulle det betyda om fler var med och diskuterade? 

A Det är väl bra. 

M Vad skulle vara bra med det? 

A Då lär man sig av misstagen eller fel. 

M Vilka är det som lär sig utav misstagen. 

A Den som gjorde misstaget men också jag kanske får reda på min fundering, 

kanske också andra. 

 

Intervju med elev 2 

M Vad behöver man lära sig för att vara bra på matematik? 

IS Mest nöta, nöter man så kommer det in i skallen till slut. 

M Beskriv en matte lektion. 

IS Mest jobba med boken, genomgångar också. 

M Om du fick bestämma, hur skulle en matematiklektion se ut då? 

IS Först jobba med boken, sen kan man ha genomgång mitt i lektionen och sen 

räkna. 

M Vad tycker du om att diskutera matematik? 

IS Ja det är kul att diskutera i små grupper. 

M Vilka diskuterar du med då? 

IS Den jag sitter bredvid. 

M När väljer du att diskutera? 

IS När man inte fattar och läraren har fullt upp. 

M Vad diskuterar ni? 

IS  Hur man kan lösa talet. 

M Hur jobbar du med facit? 

IS Om man ser svaret kanske man förstår hur man ska göra. 

M Vad är problemlösning för dig? 

IS Svårare uppgifter, typ b-delen på proven. Skillnaden är att man inte talar om hur 

precis hur man ska göra. Man får klura lite. 
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M Hur många är med och diskuterar i klassrummet? 

IS Det är oftast samma som pratar. 

M Vad krävs det för att fler ska vara med och diskutera? 

IS Att man ska respektera varandra, inte skratta om ngn gör fel. 

M Vad skulle ni som klass tjäna på om fler var med och diskuterade? 

IS Jag tror att alla skulle tjäna på om fler var med. Och då kan lärarna gå igenom 

mer om man inte fattar, fler gånger och till slut fattar man. 

 

 

Intervju med elev 3 

M Hur skulle du beskriva en matematiklektion. 

R Först genomgång på tavlan vad lektionen ska handla om, göra ngn uppgift i 

grupp som man sitter och pratar om, sen kanske man jobbar i boken enskilt. 

M Du går till specialpedagog, vad är det för skillnad mellan lektionen där och i 

helklass? 

R Det jag just beskrev är i helklass. 

M Hur ser ser det ut hos SP? 

R Först genomgång på ngt som kommer på prov eller som vi jobbar med, så att vi 

är säker på det och kommer kunna det och sen om alla vill så jobbar vi i boken. 

M Hur gör ni för att bli säkra på att alla kan det? 

R  SP brukar skriva upp tal på tavlan och förklara hur man kan tänka och så får 

man gå upp till tavlan och skriva ut talet(lösa talet?). 

M Skillnaden är alltså att ni är mer engagerade framme vid tavlan? Pratar du med 

SP eller pratar du med de andra eleverna? 

R Man pratar liksom för hela gruppen. 

M Får alla göra så eller vem bestämmer vem som pratar? 

R Vi brukar gå runt i gruppen, så alla får chansen. 

M Vad tycker du om de olika lektionerna? 

R Båda lektionerna är bra men hos SP får jag mer hjälp och personliga förklaringar 

men det får man även i helklassen. 

M Om du var lärare hur skulle du lägga upp lektionen? 

R Ex. bråk, då skulle vi gå igenom ngr tal på tavlan och göra uträkningar och sen 

kanske vi göra ngt mattespel, ha bråk i olika grupper olika stationer och sen 

jobba i boken. 

M  Vad tycker du om att diskutera matematik? 

R  Jo det tycker jag är roligt för då får man höra de andras åsikter och vad de 

tycker, och så får man komma fram med det man tycker själv och så får man 

höra vad de i gruppen tycker om det. 

M Vad diskuterar ni? 

R  Vi diskuterar hur man kan tänka för att inte göra uppgiften så krånglig, ibland 

kan man göra den krångligare än vad den är och då kan man få knep av den man 

pratar med. 

 

M Hur löser du problem? 

R Jag kollar på uppgiften och kollar vad som kan stämma, vad som är rimligt.  

M En gissning eller uppskattning? 

R Ja, och sen brukar jag kolla om svaret är rätt och om det inte är det så kan man 

tänka om och få till svaret. 

M Hur vet du om du fått rätt svar? 
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R  Kolla med kompis, läraren eller kolla facit, för att få ledtrådar om hur man löser 

talet. 

M Vad skulle det innebära om fler var med och diskuterade? 

R Man kan ju få hjälp själv, få höra vad de andra tycker och få igång diskussioner 

så man kommer fram till det bra och det kanske släpper för en själv om alla 

diskuterar. 

M Vad krävs för att fler skulle vara med och diskutera. 

R Man kanske måste ta det där klivet och våga råka upp handen så att det blir fler 

och då kanske det släpper för vissa också så att de också vågar räcka upp 

handen. 

M Skulle man kunna lägga upp det på annat sätt för att få fler att vara med? 

R Kanske gruppuppgifter, 5-6st i varje grupp gör att man vågar diskutera mer och 

sen kanske det blir bättre när man pratar i helklass sen. 

 

 

Efterintervju Berlin  

Vad tyckte du om filmerna? 

- Vad tyckte du om hastigheten på filmerna? 

- Hur skulle du göra filmerna? 

Hur mycket tid lade du på att se filmerna?  

- När såg du filmerna? 

- Var såg du filmerna? 

- Hur såg du på filmerna? Läxa? 

Vad tyckte du om problemen? 

- Hur jobbade ni med saker du inte förstod? 

Vad tyckte du om undervisningen? 

- Hur skulle ditt lektionsupplägg se ut? 

Hur upplevde du klassrumsklimatet under lektionerna? 

- Tog du med dig dina funderingar från hemma tillbaks till din grupp i klassen? 

 

 

Efterintervju  med elev1  

 

Marcus Vad tyckte du om filmerna? 

Elev Bra, bra förklarat. 

M Vad tyckte du om hastigheten på filmerna? 

E Helt Ok, kanske lite långsammare, så att man hinner med mer. 

M När såg du filmerna? 

E Efter skolan, dagen före lektionen. På dator, ofta med mamma. 

M Vad tyckte du om längden på filmerna? 

E Helt Ok, kanske något längre. 

M Vad tyckte om problemen i varje film? 

E De var bra men de var ganska svåra. 

M Hur gjorde när du löste problemen? 

E Diskuterade och försökte lösa. Löste nästan alla. 

M Vad tyckte du om undervisningen? 

E Jag tyckte det var bra, kanske en mix. 

M Hur var klassrumsklimatet under lektionen? 

E Pratigt, men fler var med och diskuterade i grupperna. 

M Vad är din uppfattning om att se på filmer före lektion? Läxa eller förberedelse? 
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E Läxa, eller inte riktigt mer som en förberedelse för att kunna jobba på lektion. 

M Hur såg dina föräldrar på filmen? 

E De tyckte det var bra. Vi såg filmen tillsammans. 

M Hur mycket tid lade ni på film och problem?  

E Kanske 15 min, med papper och penna. 

M Var det lättare att diskutera med föräldrarna än kompisar? Varför? 

E Ja. De hjälpte till och förklarade. 

M Gick det att förklara de saker som ni redde ut för kompisarna på lektionen i 

skolan dagen efter?  

E Ja. 

M De saker du inte förstod som du, tog du upp de sakerna på lektionen också? 

E Nej. 

M Vad skulle ni ha tjänat på om du gjorde det? Om ni skulle tjänat på det? 

E Ja, hade väll alla förstått bättre. 

 

 

Efterintervju med elev 2 IS 

 

Marcus  Vad tyckte du om filmerna? 

Elev 2 Jag tyckte det var bra, ett annat sätt att jobba på. 

M Något särskilt som var bra med filmerna? 

E Ja det var ju som en genomgång fast man kollade på den. 

M Vad tyckte du om hastigheten på filmerna?  

E Bra, man han tänka innan du sa nästa sak, om ngt snabbare. 

M Hur lång tid lade du på att se filmerna? 

E Ca 15 min 

M Han du göra problemet då också?  

E Jag tittade sedan pausade jag filmen ungefär mitt i och gick igenom det, sedan 

tittade jag vidare. 

M Vilka tittade du med?  

E Med pappa, och mamma ibland. 

M Hur jobbade ni med filmen sedan? 

E Vi löste uppgifterna med papper och penna. 

M Hur jobbade ni med sakerna som du inte förstod? 

E Vissa gånger tog vi hjälp utav internet och annars kunde pappa förklara och 

sedan gjorde vi uppgiften. 

M De saker på filmen som du inte förstod och som ni jobbade med hemma, tog du 

med dig de frågorna tillbask till gruppen i klassrummet? 

E Ja det gjorde jag. Jag hade med mig papper som jag skrivit hemma. 

M När såg du filmerna? 

E Några dagar i förväg, på smartphone, tillsammans med pappa(mamma). 

M Vad tyckte du om problemen? 

E JA det var bra problem, de var svåra men det gick att lösa dem ändå. Så det var 

bra nivå på dem. Kunde vart svårare. 

M Vad tyckte du om undervisningen i klassen? 

E Jag tyckte det var jättebra. 

M Vad tyckte du om den grupp du hamnade i? Hur jobbade ni tillsammans i 

gruppen?  

E Ja vi diskuterade ganska mycket. 

M Hur upplevde du klassrumsklimatet under lektionen? 
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E Jo, bra, vissa lektioner pratade man ju bara om det. Och andra lektioner för 

mycket om annat. 

M Hur såg du på filmerna och det du behövde göra innan lektionen? Var det en 

läxa? 

E Nej, mer som en förberedelse än läxa, inför lektionen. Förberedelse är bättre än 

läxa. 

M Hur skulle ditt lektionsupplägg se ut med det nya perspektiv du nu fått? 

E Genomgång – Räkna bok – genomgång/sammanfattning. 

 

 

Efterintervju med elev 3 JF  

 

M Vad tyckte du om filmerna? 

E Bra, man kunde kolla om dem hela tiden om man inte förstod, tills man förstod. 

M Vad tyckte du om hastigheten? 

E Jag tyckte den var lagom, om något långsammare. 

M Hur lång tid lade du på att se filmen och jobba med problemet? 

E Inte så mycket tid, jag kollade på klippet och tänkte lite. Kanske 10 min. Dagen 

före, via youtube.com på smartphone. 

M Såg du problemen själv? 

E Nej, ibland såg mamma också. 

M Hur jobbade du med problemen? 

E Ibland skrev jag och ibland tänkte jag i huvudet och försökte lista ut det. 

M Hur gjorde du om du stötte på problem, om du inte förstod. 

E Antingen gav jag upp eller så frågade jag mamma eller pappa. 

M Hur såg hjälpen ut?  

E De förklarade och vi försökte komma fram till en lösning. 

M De saker som du fastnade på hemma, tog du med de till skolan och tog upp i 

gruppen. 

E Ja om någon hade fastnat på samma problem så kunde jag hjälpa dem med 

lösningen. 

M Hur såg du på jobbet med att se filmen? Läxa? 

E Ja lite som en läxa, eller förberedelse för lektionen. 

M Vilket föredrar du? 

E Förberedelse inför lektionen. 

M Vad tyckte du om problemen? 

E Dom var ganska svåra. Men det var roligt att jobba på det här sättet. 

M Vad tyckte om undervisningen på lektionen? 

E Jag tyckte det funkade bra och gick bra. Då kunde man hjälpa varandra och 

förstå varandra och alla tänkte ju liksom olika. 

M Hur funkade gruppen som du var i? 

E Vissa gånger bra vissa gånger dåligt. Beroende på dagsform för vissa personer. 

M Hur uppfattade du klassrumsklimatet? 

E Ja tyckte det var pratigt men på ett bra sätt utan att det störde.   

M Hur uppfattade du engagemanget hos övriga i klassen?  

E Kanske lite mindre engagemang vissa lektioner.  

M Hur skulle ditt upplägg på en lektion se ut nu när du fått ett nytt perspektiv på 

undervisning? 

E Jag skulle ha en mixa av de olika stilarna, film och genomgång på tavlan, lite 

läxa och variation på muntlig redovisning och att arbeta i boken. 
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Efterintervju med elev 4 LG 

 

Marcus Vad tyckte du om filmerna? 

Elev Jag tyckte de var bra, de var tydliga och bra genomgångar men problemen var 

väldigt svåra. Genomgångarna var jättebra. Bra hastighet och längd, men de 

längre var något bättre. 

M Vad var det för skillnad mot en vanlig genomgång? 

E Jag kunde pausa, och läsa igen om det hela igen. 

M Hur var ljud och ljus i filmen?  

E Ljudet var ngt konstigt, som i en burk, i en film och ljuset var något sämre i en 

annan. 

M När såg du filmerna? 

E Vissa filmer såg jag på facebook direkt är de kom ut, andra dagen före lektion 

och någon såg jag precis före lektion. 

M Vad påverkade när du såg filmerna? 

E När jag såg dem kvällen innan så kunde jag mer, jag kollade 2 gånger(ca 10min) 

på filmerna. När jag kollade på facebook så hann jag glömma bort ganska 

mycket av den. 

M Var och hur såg du filmerna? 

E På mobilen, i soffan. Själv. 

M Hur såg du på filmerna? Läxa? 

E Nej, en genomgång och ett problem som man skulle klura ut. Jag klurade på det 

lite och det var ganska svåra uppgifter men jag hade en tanke innan lektionen 

och det var bra, de som inte hade sett filmerna hade inte ett försprång. Om man 

hade gjort det så visste man vad det handlade om. Det var bra att det fanns på 

mobilen så man slapp ta hem saker. Det var inte jobbigt. 

M Hur jobbade du med problemen? 

E  Jag ritade någon gång med pappa annars klurade jag och ritade med papper och 

penna. 

M Hur gjorde du när du inte förstod? 

E Jag försökte spola tillbaka någon gång och kolla igen om jag kunde förstå. 

M Hur fungerade lektionen? 

E Lektionerna fungerade inte så bra i och med att det inte var så många i min 

grupp som hade sett filmerna. Men jag frågade lärarna och då fungerade det 

bättre för hela gruppen. Det du gjorde bättre de sista lektionerna var att du 

visade filmen i början av lektionen och då blev det mycket lättare när alla hade 

sett filmen. 

M Det var alltså avgörande för lektionen om man hade sett filmen eller inte? 

E Ja annars visste man ju ingenting. 

M De problem som du hade hemma hade hemma kom de upp i klassrummet ngn 

gång? 

E Ja nån gång så kom det upp ngt som jag inte förstått hemma och då förklarade 

ngn i gruppen det som hade förstått. 

M Vad tyckte du om undervisningen i klassrummet? 

E Jag tyckte det var bra men det var svåra uppgifter som tog lång tid att räkna ut 

och diskutera. Det var bra att få skriva och rita på tavlan. 

M Hur skulle du vilja att en lektion såg ut? 
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E Som med filmerna, att det är bra genomgångar så att man slipper ta det på tavlan 

och så. 

M Varför är inte det bra, vad är nackdelarna med genomgångar på tavlan. 

E Att det är tråkigt och att det är samma personer som svarar. Att man ibland 

frågar mycket så att man förstår. Jag tycker att det är tråkiga föreläsningar. 

M Vad var det som var skillnad med filmerna? 

E Ja det var nytt och så visste man vad lektionen skulle handla om. Först ha en 

liten genomgång om det är något som är jättesvårt och om det är ngt som många 

frågar på. Sen kanske man jobbar i ngn bok eller ett häfte eller ngt mattespel, då 

skulle fler tycka att det är roligt. 

M Varför är det viktigt att genomgången är kortare? 

E Ja, att man inte skriver upp massor med grejer och tal för då blir det så att man 

tröttnar och då lär man sig inget, bättre med en kort genomgång i början och 

sedan ha en genomgång i mitten när man har räknat, om det var ngt tal man inte 

förstod eller grejer som många fråga på. 

M Hur uppfattade du klassrumsklimatet under lektionen. 

E Så där, ibland stökigt och svårt att få igång diskussioner framför allt om man 

några inte hade sett filmen. 

 

 

Efterintervju med elev 5 RL 

 

M Vad tyckte du om filmerna?  

E Jag tyckte de var bra men det var ngn gång jag inte hann kolla så många gånger 

men jag försökte kolla så många gånger jag kunde. 

M Vad var det som var bra med filmerna? 

E Jag tyckte det var tydligt förklarat och att man kunde förstå uppgifterna ganska 

lätt. 

M Vad tyckte du om produktionen av filmerna? 

E Det var bra, lagom fort, man såg och hörde bra. 

M Vad är skillnaden mot en vanlig genomgång? 

E Man fick mer förklarat och mer var ritat och man kunde förstå lättare. 

M På grund utav att jag ritade också? 

E Ja, det tyckte jag var bra och då fortstod man mer. 

M Görs inte det normalt? 

E Jo, men jag tyckte att man förstod mer på filmerna. 

M När såg du filmerna? 

E Jag började kolla långt innan lektionen, inte bara kvällen innan. Så att man satte 

sig in i problemet tidigt. 

M Hur många gånger såg du problemet? 

E Jag kanske såg dem 3 gånger och så pausade jag mellan. 

M Hur gick du tillväga för att lösa problemen? 

E  Först kollade jag igenom hela filmen sen skrev jag ner uppgiften på papper. Sen 

kunde jag kolla lite mer på filmen och pausa och kolla lite till. Jag skrev ner 

ganska mkt fakta bredvid uppgiften och då gick det rätt så bra. 

M Hur gjorde du om du stötte på problem? 

E Om jag inte kunde själv tog jag hjälp av min syster. Hon skrev lite mer fakta och 

berättade hur man kunde tänka för att göra det ganska enkelt. 

M Vad tyckte du om problemen? 

E Vissa var ganska svåra men jag tyckte det var kul att klura på dem. 
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M Vad var problemen för dig? Läxa? 

E Jag tog det som en uppgift och läxa att sätta sig in i problemet. 

M Vad tyckte du om undervisningen på lektionen? 

E Det gick bra att jobba i gruppen, vi sammarbetade och lyssnade på varandra om 

vad man tyckte. 

M Hur skulle du vilja lägga upp en lektion? 

E Genomgång på tavlan av det som var svårt så att folk inte fastnar sen jobba i 

boken och så. 

M Hur ska man veta vad folk fastnar på? 

E Man kan om det är uppgifter är svåra och som de fastnar på. SÅ kan man ta det 

på tavlan, muntligt och så. Sedan räkna och sen sammanfatta lektionen, vad vi 

har lärt oss och så. 

M Hur upplevde du klassrumsklimatet på lektionen? 

E Jo det funkade. 

M Hur fungerade arbetet i gruppen? 

E I början pratade inte alla men efter ett par lektioner förstod vi vad det handlade 

om och då pratade alla. 

M Det du fastnade på hemma, tog du med dig det till gruppen och förklarade? 

E Nej det gjorde jag inte. 

M Varför inte? 

E Om andra hade fastnatt på samma sak du hade jag nog gjort det. Om det var ngn 

annan som fastnat på ngt jag kunde då förklarade jag det, hur man kunde tänka. 

 

 

Efterintervju med elev 6 MB 

 

M Vad tyckte du om filmerna? 

E Ja de var bra, man förstod dem bra. Du förklarade och ritade, då är det lätt att 

förstå. 

M Vad var särskilt med ritandet? 

E JA med hagen så ritade du upp en hage och då var det lättare att förstå än om du 

bara skulle suttit och pratat och skulle ha tänkt själv och ritat ut. 

M Var det något annat som stack ut med filmerna? Längd, ljud, ljus, hastighet? 

E De var lagom långa, man orkade lyssna på hela och i övrigt bra. 

M När såg du filmerna och hur? 

E Jag såg dem på datorn direkt när de kom ut och dagen före lektionen för att inte 

glömma bort. 

M Såg du dem med någon? 

E Ja ibland såg mamma också. 

M Såg du filmerna som en läxa? 

E Nej det var något man skulle se för att kunna förstå på lektionen, mest för en 

själv. 

M Hur mycket tid lade du på att se filmerna? 

E Jag kunde kolla på det och sen fundera lite på det. 

M Vad tyckte du om problemen? 

E Det funderade jag mest bara på och klurade lite, men jag vet inte om jag kom 

fram till ngt svar varje gång. 

M Löste du problemen i huvudet? 

E  Nja, halvt kanske. Jag gissade på det som lät mest rimligt. 

M Hur gjorde du med det du inte förstod? 
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E De hoppade jag över. 

M Vad tyckte du om undervisningen? 

E Den var bra, Ngn i gruppen var bra och då diskuterade vi och han förklarade. 

M Hur skulle ditt upplägg på lektion se ut? 

E Jag tyckte det här var bäst hittills, jag lärde mig mer även om det var svåra 

uppgifter. Det kan var skönt att jobba i boken men jag tycker inte att man får ut 

lika mkt av det. 

M Vad är skillnaden mellan genomgångarna på film och de i klassrummet? 

E I klassrummet orkar inte jag lyssna, filmerna kan jag bestämma när jag ville 

kolla. 

M Vad är det som gör att du inte orkar i klassrummet. 

E Det är för långa genomgångar. 

M Hur lång kan de vara? 

E Max 10min, eller om man kör en rast i 5min efter. 

M Var inte mina föreläsningar för korta då? 

E Nej de var bra. 

M De saker du inte förstod hemma, tog du med dem till gruppen? 

E Ja, de tog jag med och fick förklarat för mig i gruppen. 

M Förstod du då och var det ngn skillnad på när de förklarade. 

E Jag förstod för de tänker lite annorlunda än vuxna och förklarade så jag förstod. 

M Varför är det lättare när de förklarar? 

E Hon förstår hur jag tänker om jag tänker på ngt konstigt sätt. 

 

 

Bilaga 4 

 
Intervju med lärare 

 

Marcus Vad tyckte du om filmerna? 

Lärare Jag tyckte filmerna var bra och tydliga, bra för eleverna att kunna pausa och 

spola tillbaks och se igen. Redigeringen av filmen gör föreläsningen 

komprimerad vilket gör att eleverna kan behålla fokus genom hela 

föreläsningen. 

M Vad är största fördelen med att föreläsa på tavlan? 

L Att man kan ta upp spontana frågor från eleverna under föreläsningen. Samtidigt 

så kan de fråga fort om saker och inte lyssnar på hela genomgången. Fördelarna 

med filmerna är att de kan lyssna flera gånger och få en bättre förståelse genom 

att lyssna igen. 

M Vad är de största nackdelarna med filmerna? 

L Att de inte förbereder sig genom att se filmerna. Men det är ju lika med 

föreläsningarna i klassrummet, det finns de som inte lyssnar på det heller och 

det blir samma nackdel, även om det är lättare att se de som inte lyssnar i 

klassrummet. Hittar man någon bra modell för att se de som har varit in och sett 

filmerna så blir det lättare. 

M Vad tyckte du om problemen? 

L Problemen var bra. Problemet kan vara att hitta rätt nivå, de problem som kom 

användes i klassrummet kunde ibland vara för svåra för vissa. Kanske skulle 

man ha haft nivågrupperade uppgifter efter kompetensnivå, så att alla kunde 

bidra med något. Fler delfrågor med lätta i början och en progression i 

svårigheten. Problemlösningen sker ändå i steg och det kanske skulle bli lättare 
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för eleverna att se sambanden om delfrågorna var tydligare och mer 

strukturerade. Målet blir först att lära eleverna hur man arbetar med problem och 

sedan gradvis få dem att jobba mer självständigt med större problem. Inte börja 

med ett stort problem som eleverna uppfattar som omöjligt. 

M Vad tyckte du om undervisningen? 

L Mycket eget ansvar och det fungerade bättre när vi såg filmen i klassrummet och 

sen gick igen om och sammanfattade för de som ej sett filmen och på så sätt 

kunde bidra till gruppen.  

M Hur uppfattade du klassrumsklimatet? 

L Väldigt varierat i grupperna. Det kommer alltid att finnas ett fåtal som inte 

kommer att säga något oavsett. Fördelen med muntliga uppgifter är att fler 

kommer till tals, jag som lärare märker fler som pratar och resonerar. 

M Vad kunde jag ha gjort annorlunda? 

L Mer nivåanpassade frågor. Samtidigt är det svårt hur man ska göra grupper. 

Blandade grupper eller homogena grupper? Gör man mer homogena grupper so 

kanske man ska ge olika frågor till olika grupper så att de får en som de faktiskt 

förstår. Om man skulle ha blandade frågor så får man se till att de svagare får 

svara på de lättare frågorna. Med homogena grupper så kanske man skulle få till 

ett öppnare klimat i klassrummet då de svagare kunnat komma fram, förutsatt att 

problemen skulle vara mer på gruppens nivå och fler skulle. I en blandad grupp 

finns risken att de duktigare eleverna kliver över de svagare eleverna utan att 

hjälpa. 

M Några av eleverna som går till specialpedagog och arbetar med matematik 

beskriver ett klimat i den gruppen som mycket öppet där alla i gruppen bidrar 

och förklarar de man inte förstå. Så fungerar det inte i det stora klassrummet. I 

det stora klassrummet sitter elever(förmodat flera) med funderingar som de inte 

uttrycker till klassen utan hellre tar individuellt med läraren, vilket tar mycket 

längre tid än om läraren tog upp dessa funderingar i helklass. Hur får vi ett 

öppnare klimat i klassrummet? 

L Kanske att man efter genomgången har frågor på uppgiften där alla elever måste 

nämna det som man tycker var svårast, så man får ett grepp om vad de tycker är 

svårast. I en vanlig föreläsning tar man upp de vanligaste frågorna som brukar 

komma på området men problem med enskilda uppgifter kanske man kan finna 

bättre system för. Kanske en lista där eleverna får skriva upp uppgifter som man 

fastnar på. 

M Hur uppfattar du att eleverna tar emot denna undervisning? 

L Alltid ett litet motstånd mot något nytt men samtidigt lite spännande att få göra 

på ett annorlunda sätt. Eleverna kan känna en viss oro inför betygssättning när 

de inte riktigt vet vad man kommer att gå på. Över lag så tror jag att det här nya 

sättet att få gå och förbereda sig innan lektionen skulle ha gått bättre om man 

hade gjort det över längre tid. Genom att de har svårt att förbereda sig till prov 

så kan det bli ännu svårare att förbereda sig till lektion. 

M Hur såg du på uppgiften att se filmen i förväg? Läxa? 

L Nej inte som en läxa, mer en uppmaning att det ska vi göra istället för att 

använda boken.  

M Vad tar du med dig från denna undervisning? 

L Absolut de inspelade föreläsningarna som de kan ta med när de ska läsa till prov 

och sådant så att de kan titta på saker som jag gått igenom, hemma, inte bara 

läsa i en bok utan man får höra och se exempel om och om igen. Det är 

förmodligen tidskrävande så man får göra så många man hinner. Men man 
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måste börja någonstans. Muntlig matematik är också nyttigt att de lär sig då man 

lär sig mycket av att förklara för andra, även bra inför nationella provet i 9an där 

det finns en muntlig del. Begreppsuppfattningen blir tydligare vi muntlig 

redovisning, för att kunna förstå de skriftliga genomgångarna i boken så måste 

man förstå begreppen. För att kunna använda orden i rätt sammanhang måste 

man förstå dem. 

 

 


