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Flippad matematik 

Elevers uppfattningar av det inverterade klassrummet 

Rickard Fors 

Sammanfattning 

I det inverterade klassrummet flyttas genomgångarna från klassrummet till videofilmer som eleverna 

ser på hemma. Lektionerna ägnas till stor del åt sådant som annars hade utgjort hemarbete för eleven. I 

denna studie analyseras gymnasieelevers uppfattning av denna undervisningsmodell i matematikämnet 

med fokus på videogenomgångarna och förändringar i hem- och skolarbete.  

Det framkommer att elevernas uppfattningar av videogenomgångarna kan kategoriseras utifrån deras 

grad av aktivitet under videogenomgången samt deras beroende av relationen mellan elev och lärare. I 

en jämförelse mellan enkla filmer, digitala animationer och klassrumsgenomgångar framhålls de enkla 

filmernas tydlighet och fokus på matematik, samt klassrumsgenomgångarnas flyktiga natur. Dessa 

resultat diskuteras utifrån en kognitiv modell för överbelastning av arbetsminnet. 

Eleverna uppfattar att deras arbetsbelastning är lägre i det inverterade klassrummet än i ett traditionellt 

klassrum eftersom det finns mer tid för egen räkning i klassrummet. Dessutom uppfattas 

videogenomgångar som mer effektiva än klassrumsgenomgångar trots att de är betydligt kortare.  

Den tid som frigörs när klassrummet inverteras har inte förändrat elevernas sätt att arbeta inom 

matematikämnet. Elevers respons på förändrade undervisningsvillkor analyseras med hjälp av en 

kognitiv teori för elevers reglering av sitt eget lärande. Utifrån denna teori diskuteras hur lärare kan ta 

tillvara på de ökade tidsresurserna och förändra elevers tänkande om matematik och deras lärande. 
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Inledning 

En i författarens mening vanligt förekommande form av matematiklektion i den svenska 

gymnasieskolan kan delas upp i två faser. Först går läraren igenom ett eller flera teoretiska begrepp 

med hjälp av exempelvis matematiska härledningar, demonstrationer och riktade frågor till eleverna. 

Syftet med genomgången är att förbereda eleverna på nästa fas av lektionen: det egna arbetet. Här 

förväntas eleverna omsätta teorin i en praktik som i matematikämnet ofta består av arbete med 

uppgifter enskilt eller i mindre grupper. 

Ett praktiskt problem med klassrumsgenomgångar är fördelningen av lärarens mest dyrbara resurs: tid. 

Ju längre tid som spenderas på genomgången desto mindre tid har eleverna tillgång till läraren under 

deras arbete med uppgifter. Förflyttas arbetet med uppgifterna till hemmet i form av läxor blir eleven 

beroende av resurserna som finns i hemmet och forskning visar att elever med låg socioekonomisk 

status kan missgynnas av mycket läxor (Statistics Norway, 2010).  

Om eleverna dessutom upplever sig ha en hög arbetsbörda blir hemarbete i ett ämne ofta 

bortprioriterat för något annat ämne som för stunden upplevs viktigare. Skolans tidsplaner gäller 

enbart under skoltid. Hur eleven fördelar sin tid hemma kan påverkas av annat än skolans uppfattning 

om vad man bör lägga tid på. 

I den anglosaxiska världen har en undervisningsmodell som kallas ”flipped classrooms”, ”flip 

teaching” eller ”inverted classrooms” fått mycket uppmärksamhet under senare år (Pink, 2010; Toppo, 

2011). Detta begrepp, som vi i denna studie benämner inverterade klassrum, syftar på en 

undervisningsmodell i vilken eleverna innan lektionen tar del av lärarens genomgång i form av en 

video eller en multimediemodul. Eleverna kommer då förberedda till lektionen och kan direkt arbeta 

med uppgifter. Ett sätt att beskriva arbetsformen är alltså att eleverna gör läxan under lektionen och får 

genomgången hemma (Lage, Platt & Treglia, 2000).   

En anledning till aktualiseringen av denna undervisningsmodell är den ökande förekomsten av bärbara 

datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner i klassrummet samt möjligheten att relativt enkelt 

producera och dela med sig av elektroniskt undervisningsmaterial. Khan Academy och MIT 

OpencCourseWare är två exempel på organisationer som producerar kostnadsfria videoföreläsningar 

inom främst matematik och naturvetenskap och publicerar dem på YouTube. Sammanlagt har deras 

videor över 170 miljoner visningar och flera skolor arbetar aktivt för att integrera Khan Academy 

(2012) i deras undervisning . 

Att låta elever ta del av multimediamoduler innan lektioner har tidigare visat sig resultera i förbättrad 

konceptuell förståelse i fysikämnet (Chen, Steltzer & Gladding, 2008; Sadaghiani, 2011) och studier 

visar att elever föredrar att ta del av multimediamoduler jämfört med att läsa i läroboken (Sadaghiani, 

2012).  Dessa studier gäller emellertid amerikanska förhållanden på universitetsnivå och studier av det 

inverterade klassrummet i den svenska gymnasieskolan saknas. 

Frågan är hur eleverna uppfattar denna undervisningsmodell och i vilken mån styrdokumentens mål 

berörs i deras beskrivningar.  I detta självständiga arbete studeras elevernas uppfattningar av det 

inverterade klassrummet som det praktiseras i en svensk gymnasieklass.  Fokus ligger på elevernas 

uppfattning av modellen och sitt eget lärande och inte på lärarens uppfattning av deras lärande eller 

prestationer.  
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Det inverterade klassrummet 

Inom ramen för ett större projekt i en gymnasieskola där surfplattor integreras i undervisningen har en 

lärare inlett ett pilotprojekt för att invertera klassrummet. Avsikten är att låta videogenomgångar 

ersätta klassrumsgenomgångar och frigöra klassrumstid. Klassen, som går andra terminen av första 

året på naturvetenskapsprogrammet och läser kurs 2c i matematik har arbetat i det inverterade 

klassrummet i cirka fyra månader, motsvarande hela kursen. Den första terminen, under kurs 1c, 

bedrevs undervisningen huvudsakligen med vanliga klassrumsgenomgångar. Antagningspoängen vid 

skolan är hög och eleverna kan generellt sägas vara mycket studiemotiverade. 

Undervisningsmodellen i praktiken 

Till varje lektion som behandlar ett nytt begrepp inom matematiken så förbereder läraren ett antal 

videogenomgångar. Eleverna åläggs ansvaret att se på dessa genomgångar på egen tid innan lektionen. 

Filmerna finns tillgängliga på YouTube och är länkade från lärarens hemsida där eleverna kan läsa 

vilka filmer de ska se inför en lektion, vad lektionen kommer att ägnas åt och vilka uppgifter de 

kommer att arbeta med under lektionen. Under inledningen av lektionerna projicerar läraren hemsidan 

på tavlan. Lektionerna fortsätter ofta med en genomgång av en uppgift som ligger på en högre nivå 

tidigare, eftersom den grundläggande nivån klarats av i filmerna. Eleverna kan sedan välja vilken nivå 

de vill börja på när den individuella räkningen tar vid och har någon elev inte sett genomgångarna kan 

de göra det nu. Givetvis finns en variation i undervisningen men avsikten är att ge bilden av en ganska 

typisk lektion.  

Videogenomgångarna 

Genomgångarna filmas med hjälp en mobiltelefon och visar ett vitt papper, lärarens händer och penna 

och ibland en miniräknare (se figur 1, vänster). Under genomgångarna talar läraren om vad han gör 

och skriver och ritar samtidigt precis som vid en vanlig tavelgenomgång. Genomgångarna är väl 

förberedda och planerade för att få plats på ett papper som hela tiden syns i sin helhet. När flera 

begrepp eller tillämpningar avhandlas görs flera kortare filmer istället för en längre film. Vanligtvis är 

filmerna 5 till 10 minuter långa. Ingen speciell mikrofon eller ljussättning används och när videon är 

färdiginspelad laddas den upp direkt till YouTube utan efterbehandling.  

 

 

Figur 1. Vänster: Stillbild från en analog videogenomgång. Höger: Stillbild från en digital 

videogenomgång. 
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Vid några tillfällen har läraren producerat digitala genomgångar med hjälp av sin surfplatta (se figur 1, 

höger). I dessa genomgångar kan text klippas ut och flyttas, geometriska figurer kan skapas och för att 

uppmärksamma en viss del av skärmen kan en röd prick användas. 

Syfte och frågeställning 

Den gällande läroplanen betonar elevernas personliga ansvar för sitt lärande och vikten av ett reellt 

elevinflytande på skolans arbetsformer vilket inkluderar både planering och utvärdering (Skolverket 

2011). Därför bör elever göras delaktiga i projektet i ett tidigt skede genom att man tar del av deras 

uppfattningar av undervisningsmodellen  

Elevers olikheter kan påverka hur de ser på utformningen av videogenomgångarna och dessa  

uppfattningar måste samlas upp för att få en bild av vad en ”bra” genomgång innebär för olika elever. 

Hur olika elever arbetar med genomgångarna och vilken vikt de lägger vid dem har didaktiska 

implikationer för läraren och bör därför klargöras. 

Främjar undervisningsmodellen elevernas lärande eller utgör den främst merarbete för eleverna? 

Denna fråga är kopplad till elevernas strategi för hemarbete och hur de resonerar kring sitt eget arbete 

och lärande. Genom att ta del av elevernas berättelser ges en grund för forskare och lärare att utforma 

teori och praktik för denna arbetsform. När undervisningsmodellen införs förändras även 

klassrumsarbetet och elevers uppfattningar av dessa förändringar har betydelse för lärarens 

klassrumspraktik. 

Elevernas skilda uppfattningar av arbetsformen blir dessutom en plattform för vidareutveckling av 

modellen inom ramen för fältskolans projekt.  

Därför formuleras följande öppna frågeställning: 

Vilka uppfattningar av undervisningsmodellen inverterade klassrum i ämnet matematik visar 

gymnasielever tecken på vad gäller:  

a) Videogenomgångarna 

b) Elevernas arbetsstrategier 

c) Effekterna på klassrumsarbetet  

Teori 

En teori för multimedialärande baserad på kognitionspsykologiska principer kommer att användas som 

teoretiskt raster genom vilket elevernas uppfattningar av videogenomgångarna belyses.  

Elevernas uppfattningar om undervisningsmodellens effekter på deras lärande samt arbete i hemmet 

och klassrummet kommer att analyseras utifrån en teori för hur elever själva reglerar sitt lärande.  
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Kognitiv belastningsteori och multimedialärande 

Scheman, automatisering och lärande  

En kognitiv teori för lärande fokuserar på de processer för informationsbehandling som är nödvändiga 

för att lärande ska ske. Att lära sig något kan enligt Sweller (1994) sägas omfatta två mekanismer: 

”schema acquisition and the transfer of learned procedures from controlled to automatic processing”. 

Framställningen nedan baseras på Swellers artikel (1994) om kognitiv belastning och dess relation till 

lärande.  

Ett schema är en kognitiv konstruktion som organiserar enskilda informationselement på ett sätt som 

blir användbart för en person. Utan scheman för begrepp som kaffe, kärlek eller ekvationslösning 

skulle det vi kallar kunskap inte existera, bara information. Ekvationslösning är ett exempel på en 

komplex process där olika personer har mer eller mindre utvecklade scheman som gör att man inte 

börjar från de mest grundläggande principerna varje gång en ekvation ska lösas. Istället existerar 

scheman för hur vissa ekvationer brukar lösas, vilka procedurer som är lämpliga, hur dessa procedurer 

utförs och i vilken ordning de ska utföras. 

Människan har något förenklat två typer av minnesbanker, långtidsminnet och korttidsminnet eller 

arbetsminnet. Medan långtidsminnet är enormt kan arbetsminnet typiskt hålla 5-9 informationsbitar 

samtidigt (Artino, 2008). Genom att organisera information i scheman klumpas enskilda 

informationselement ihop till större bitar och en större mängd information kan därför hållas i 

arbetsminnet. Istället för att behöva komma ihåg exakt hur en ekvations ser ut kan det räcka med att 

minnas ”andragradsekvation” och man har då ett fungerande schema i arbetsminnet. 

En process som ekvationslösning är för de allra flesta elever en kontrollerad form av 

informationsbehandling. I varje steg måste man tänka på vad som ska göras och hur det görs. Erfarna 

ekvationslösare kan dock automatisera vissa steg som för oerfarna kräver medveten kontroll. När en 

elev blir mer bekant med ett kunskapsområde kommer processer att automatiseras i högre grad och 

detta frigör kognitiva resurser som kan användas till annat. Inom ekvationslösning är ett typiskt 

exempel det som kallas ”flytta över termer” vilket grundar sig i en matematisk princip som säger att 

man kan addera ett godtyckligt tal till båda sidor av en ekvation. En oerfaren ekvationslösare måste 

explicit addera talet medan den erfarna istället noterar att resultatet blir att en term kan flyttas över till 

andra sidan om man byter tecken. Ju fler processer av denna typ som automatiseras desto snabbare, 

och mindre krävande för arbetsminnet blir ekvationslösning. 

Precis som förvärv av scheman innebär även automatisering att arbetsminnet avlastas eftersom 

informationsbehandling tar upp en stor mängd arbetsminne.  

Kognitiv belastning 

Att konstruera nya scheman är en process som sker i arbetsminnet och därför är graden av belastning 

på arbetsminnet avgörande för om effektivt lärande kan ske. Man kan skilja mellan tre typer av 

belastning (Artino, 2008): den intrinsiska belastningen som beror på materialet som ska läras in och 

elevens förkunskaper, den irrelevanta belastningen som kommer från det som egentligen är 

ovidkommande för lärandet, och den relevanta belastningen som resulterar av ytterligare kognitiva 

processer som abstraktion eller generalisering vilket underlättar schemakonstruktion. Följande 

exempel belyser dessa begrepp.  
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En elev får en genomgång i matematik som behandlar lösning av andragradsekvationer. Den 

intrinsiska belastningen beror på materialets natur, i detta fall andragradsekvationer och elevens 

existerande scheman för att exempelvis behandla ekvationer, samt i vilken grad dessa är 

automatiserade. Den irrelevanta belastningen är sådant som inte bidrar till schemakonstruktion eller 

automatisering men ändå tar upp arbetsminne. Detta kan utgöras av klassrumsdistraktioner eller 

komplikationer i framställningen som gör att eleven måste fokusera på hur bråktal fungerar när fokus 

ska vara andragradsekvationer. För en elev som inte automatiserat behandlingen av bråktal försvåras 

konstruktionen av scheman för andragradsekvationer.  

Om den intrinsiska och irrelevanta belastningen är tillräckligt liten finns plats för ytterligare relevant 

belastning. Läraren kan exempelvis introducera kopplingen mellan grafen för en polynomfunktion av 

andra graden, dess nollställen och lösningarna för motsvarande andragradsekvation. Att inrymma detta 

i schemat för andragradsekvationer kräver ytterligare kognitiv belastning men det stärker schemat 

genom att skapa fler kopplingar till andra begrepp.  

Effektiva lärsekvenser bör i ljuset av ovanstående fokusera på att minska den irrelevanta kognitiva 

belastningen och uppmuntra bruket av tillgängliga resurser till processer som associeras med relevant 

kognitiv belastning (Gerjets & Scheiter, 2003). 

Multimedialärande 

Utbildningspsykologen Richard Mayer är upphovsman till den kognitiva teorin för multimedialärande, 

CTML (eng. cognitive theory of multimedia learning), i vilken han applicerar kognitiv belastningsteori 

på multimedialärande (se exempelvis Mayer (2002) och Mayer & Moreno (1998, 2003)) . Figur 2 

sammanfattar denna teori som baseras på tre antaganden om hur människan lär sig: 

 Människan har två separata kanaler för informationsbehandling: en visuell och en verbal. 

 Människans arbetsminne är begränsat, vilket diskuterats ovan. 

 Lärande innebär betydande kognitiv informationsbehandling i visuella och verbala kanalerna. 

 

Figur 2. Schematisk bild av lärandeprocesser inom Mayers kognitiva teori för multimedialärande. 

Anpassad från Mayer (2002). 
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Informationsbehandlingen består främst av väsentlig informationsbehandling där det presenterade 

materialet ska förstås genom exempelvis organisation och integrering, oväsentlig 

informationsbehandling där samma processer ägnas irrelevant information och representationellt 

ihållande där verbala eller visuella representationer måste hållas i arbetsminnet. 

Utifrån ovanstående antaganden identifieras fem olika typer av kognitiv överbelastning och metoder 

för att undvika överbelastningen genom att minska den irrelevanta och den intrinsiska belastningen.  

1. Den visuella kanalen överbelastas av väsentlig information. Information kan då flyttas över från 

den visuella till den verbala kanalen för att avlasta den senare. Att lärande förbättras då ord ges 

verbalt snarare än visuellt kallas modalitetseffekten. 

2. Båda kanalerna överbelastas av väsentlig information. Materialet kan segmenteras i tid, så att 

elever får tid att behandla informationen, och elever kan få förträning för att göra dem bekanta 

med begreppen. 

3. Någon eller båda kanalerna överbelastas på grund av oväsentligt material. Rensar man bort 

oväsentligt (men kanske intressant) material ökar lärandet vilket kallas koherenseffekten. Det är 

också möjligt att introducera signaler i presentationen för att tydligt visa när information är 

särskilt viktig. 

4. Någon eller båda kanalerna överbelastas på grund av otydlig presentation. Begreppet uppriktning 

syftar på att placera skrivna ord och nära motsvarande grafik för att minska behovet av visuell 

avsökning. Lärande blir även mer effektivt när ord inte presenteras både skrivet och verbalt utan 

enbart verbalt så att informationsöverskott undviks. 

5. Någon eller båda kanalerna överbelastas på grund av representationellt ihållande. För att minska 

behovet av att hålla representationer i arbetsminnet är det fördelaktigt att synkronisera 

presentation av verbal och tillhörande visuell information. Materialet bör individualiseras så att 

elevernas förmåga att hålla mentala representationer inte överskrids.  

Sammanfattning 

Inom den kognitiva teorin för multimedialärande identifieras alltså 9 designprinciper som bör följas 

för att undvika kognitiv överbelastning inom multimediastödda lärsekvenser:  

 Avlastning: flytta information från visuell till verbal kanal 

 Segmentering: dela upp materialet i fler sekvenser 

 Förträning: säkerställ att elever har tillräckliga förkunskaper 

 Rensning: ta bort oväsentlig information 

 Signalering: visa tydligt när något är viktigt 

 Uppriktning: placera grafik och tillhörande ord nära varandra 

 Undvikande av överskott: använd enbart berättarröst istället för berättarröst och skriven text   

 Synkronisering: presentera grafik samtidigt som tillhörande verbal information 

 Individualisering: undvik presentationer som kräver alltför mycket mentala bilder 

Utöver detta finns en övergripande princip för multipla representationer som säger att lärandet blir 

mest effektivt då förklaringar erbjuds genom flera kanaler, exempelvis både i bild och med en 

förklaring i ord (Mayer & Moreno, 1998). Medan de förra principerna syftar till att undvika kognitiv 

överbelastning så syftar denna princip till att öka den relevanta kognitiva belastningen.  
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Självreglerat lärande 

Teorier för självreglerat lärande (eng. self-regulated learning) försöker modellera hur kognitiva, 

kontextuella och motivationella faktorer växelverkar och påverkar elevers lärande. Termen 

självreglerande syftar på elevens egna interna övervakning och reglering av sitt eget lärande. Man 

brukar ibland tala om självreglerande och icke-självreglerande elever men alla elever reglerar sitt 

lärande i någon utsträckning och teorin kan användas för att analysera lärande mer generellt om man 

är medveten om begränsningarna. I denna studie kommer Winnes och Hadwins teori för 

självreglerande lärande, från och med nu helt enkelt kallad SRL, att användas och framställningen 

baseras på författarens tolkning av Greenes och Azavedos (2007) teoretiska översiktsartikel av SRL. 

Fyra faser 

SRL hypotiserar att lärande sker i fyra faser: definition av uppgiften, bestämmande av lärandemål och 

planering, studietaktik och metakognitiva anpassningar. I den första fasen frågar eleven vad det är 

denne ska lära sig eller utföra och definierar en tydlig uppgift för sig själv. Eleven fortsätter i nästa fas 

med att producera lärandemål som ska uppnås och planer för hur dessa lärandemål ska uppnås. Först i 

den tredje fasen inleds det man vanligtvis kallar ”pluggande” och eleven inleder arbetet med de 

strategier som utarbetats.  

I alla dessa faser sker en ständig återkoppling där eleven jämför sina prestationer med någon lämplig 

norm. En norm är i detta fall något elevdefinierat mått på framgång för en given process i en fas.  I fas 

ett ska uppgiften definieras och om uppgiften som den definieras av läraren exempelvis är att lära sig 

”area- och volymskala inom ramen för kursen matematik 2c” måste eleven tolka detta och utarbeta en 

egen begriplig definition. En norm för denna definition kan vara att den ska vara tydlig och gå att 

översätta till lärandemål. 

I fas två utarbetar sedan eleven mål för sig själv och planer för hur dessa mål ska uppnås. 

Formuleringen av dessa mål påverkas av elevens uppfattning av vad uppgiften är men också 

exempelvis av elevens förväntningar på sig själv, elevens motivation och elevens förkunskaper. 

Lärandemålen i exemplet ovan skulle kunna vara ”jag ska kunna lösa alla tal på B-nivå i läroboken 

”eller ”jag ska förstå hur man går från area- till volymskala” och planen för detta skulle kunna vara att 

”arbeta med sidorna 102-103 i läroboken hemma på onsdag, fråga läraren om det jag inte förstår på 

torsdag och repetera torsdag kväll.” Normer för framgångsrika mål och planer kan vara att de ska gå 

att genomföra på given tid och att de är korrekta specificeringar av uppgiften i fas ett. 

I fas tre genereras lärandeprodukter som ska uppnå normerna i fasen, vilket kan vara direkta test av 

målen som definierades i fas tre, eller indirekta test där eleven känner att den förstår eller inte förstår 

något begrepp.  Om lärandet inte producerar lärandeprodukter som uppnår normen så reglerar eleven 

sitt lärande, exempelvis genom att ge sig själv mer tid (fas tre), omformulera målen (fas två) eller 

omformulera uppgiften (fas ett). 

I fas fyra, som inträffar efter att huvuddelen av lärandeperioden avslutats sker en självreflekterande 

process där eleven kan bestämma sig för att mer övergripande förändringar i exempelvis motivation 

eller strategier är nödvändiga. Denna metakognitiva fas kan alltså förändra hur eleven tänker på sitt 

eget lärande. Skillnaden mot den reglering som sker inom de tidigare faserna är att elevens hela 

självreglerande struktur kan förändras. Exempelvis kan en elev bestämma att läsande i läroboken inte 

fungerar tillfredsställande och att nya verktyg för lärande måste plockas in i elevens arsenal eller att 

eleven är bättre på matematik än den trodde och att målen därför bör ställas högre rent allmänt. 
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Den uppsättning kognitiva processer som växelverkar inom SRL sammanfattas av den engelska 

akronymen COPES: villkor (eng. conditions), operationer (eng. operations), produkter (eng. 

products), utvärdering (eng. evaluation) och normer (eng. standards). Dessa beskrivs i mer detalj 

nedan, undantaget normer som diskuterats ovan, med fokus på det som är relevant för just denna 

studie. Figur 3 sammanfattar SRL och visar den komplexa väv av processer som växelverkar.  

 

Figur 3. Schematisk representation av Winne och Hadwins teori för självreglerat lärande. Anpassad från 

Greene och Azavedo (2007). 

Villkor 

Villkoren för en uppgift kan delas upp i externa och interna. De externa uppgiftsvillkoren inkluderar 

exempelvis kontext, resurser och undervisningens natur. I vilket sammanhang sker lärandet; i 

klassrummet med hjälp av kamrater eller hemma med hjälp av en dator? Tillgängliga resurser i 

hemmet och i klassrummet kommer att påverka elevens lärande. Hur fri är eleven under uppgiften? 

Elever med lägre grad av självreglerat lärande behöver mer struktur i uppgifter för att lyckas väl. Hur 



9 

 

mycket tid finns att tillgå? Det har visat sig att elever spenderar mindre tid på komplexa 

matematikuppgifter än enkla uppgifter eftersom de upplevde att tiden ändå inte var tillräcklig för att 

lösa de svårare uppgifterna. Lärarens påverkan blir uppenbar genom undervisningens natur som 

påverkar elevers självreglerande lärande. 

Interna villkor syftar på information som eleverna hämtar från långtidsminnet, exempelvis motivation, 

tro på sin förmåga och förhandskunskap om ämnet, uppgiften eller lämpliga strategier. Motivation 

påverkar lärandet eftersom en intresserad elev lär sig på ett annat sätt än en elev som är motiverad 

externt genom exempelvis betyg. En genuint intresserad elev bör enligt SRL formulera lärandemål 

som rör uppgiften eller ämnet i sig medan en externt motiverad elev främst vill undvika misslyckande 

och formulerar därför mål som handlar om just detta.  

Elevens tro på sin egen förmåga att lösa uppgiften kommer att påverka de lärandemål som formuleras 

och även de strategier för lärande som används i fas tre. I fas fyra kommer graden av anpassning efter 

ett misslyckande bero på elevens initiala tro på sin förmåga. Om man misslyckas efter att ha förväntat 

sig att misslyckas finns inga starka incitament till förändring. 

Förkunskaper inom området påverkar bland annat eleven genom valet av strategier i fas tre. När 

området är okänt för eleverna tenderar de att använda ytliga lärandestrategier som att bara läsa 

informationen i läroboken om och om igen medan ökad kompetens inom området leder till mer 

kognitivt krävande strategier som omformulering av problem.  

Operationer och produkter 

De tekniker för informationsmanipulering som går under namnet operationer i SRL utgörs av 

kognitiva processer där information inhämtas och behandlas, vilket resulterar i produkter. I fas ett 

utgörs produkterna av uppgiftsdefinitioner, i fas två av lärandemål och planer, i fas tre av försök till 

lärande i form av studietaktik och i fas fyra av metakognitiva anpassningar av lärandet. 

Utvärdering 

Utvärdering utgör i någon mening grunden för SRL då det är denna process, tillsammans med 

tillhörande övervakning, som gör elevens självreglering möjlig. Man kan skilja mellan två typer av 

övervakning: metakognitiv och kognitiv.  

Metakognitiv övervakning kan sägas vara ett av målen med formativ bedömning (Jönsson, 2011). 

Eleven ska ges verktyg för att övervaka och reglera sin lärandeprocess. Utan hjälp tenderar elever att 

vara svaga i den metakognitiva övervakningen. 

Kognitiv övervakning syftar till att kontrollera specifika lärandeprodukter. Enligt SRL bör effektiv 

utvärdering inte enbart fokusera på det som sker i fas tre utan definitionen av uppgiften och 

utarbetande av lärandemål och planer är lika viktiga. Om en elev upptäcker att produkterna i fas tre 

inte uppnår normen bör produkterna i både fas ett, två och tre utvärderas för att se var den svagaste 

länken i kedjan finns.  

Utvärdering sker även på basis av externa normer, som resultat på prov eller feedback från lärare. I 

linje med SRL visar forskning att elevens lärande förbättras mest om utvärderingen ger specifik 

information vilka produkter som kan förbättras och hur (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 

2003). Exempelvis är det viktigt att klargöra om eleven förstått uppgiften, satt upp lämpliga mål men 

använt olämpliga strategier (problem i fas tre), förstått uppgiften men satt upp olämpliga mål (fas två), 

eller helt missförstått uppgiften och därför använt strategier lämpliga för en annan uppgift (fas ett). 
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Även metakognitiv utvärdering och feedback (fas fyra) kan ge positiva effekter på lärande (Jönsson, 

2011). 

Sammanfattning 

SRL erbjuder en förklaringsmodell för att analysera elevers respons på förändringar i exempelvis 

undervisningens natur och de tidsresurserna som finns tillgängliga. Detta gör teorin lämplig för att 

studera elevers uppfattningar av det inverterade klassrummet. Vilka förändringar uppfattar eleverna 

och hur har de anpassat sina lärstrategier, medvetet eller omedvetet, till detta? 

Metod 

För att förstå hur arbetet med och i det inverterade klassrummet går till genomfördes en informell 

intervju med klassens lärare och en matematiklektion observerades. Utifrån lärarens berättelse om sin 

egen undervisning och om klassen kunde ett antal mer konkreta frågeställningar formuleras och 

studiens syfte och frågeställningar tydliggjordes. Kunskap om arbetssättet och hur det förändrats under 

lärarens tid med klassen utgjorde en viktig grund för att planera och genomföra intervjuerna. 

Observationens syfte var att göra klassen bekant med den person som senare skulle intervjua dem och 

att göra intervjuaren bekant med eleverna och klassrumsdynamiken.    

Empirin samlades sedan huvudsakligen in genom kvalitativa semistrukturerade elevintervjuer vilka 

beskrivs nedan. 

Urval 

På grund av tidsbegränsningar fanns inga möjligheter att intervjua hela klassen och ett urval på 5-10 

informanter var därför nödvändigt. Målet med intervjuerna var att komma åt så många olika 

elevuppfattningar som möjligt, att hitta ett urval som återspeglar en maximal variation hos det 

fenomen som ska studeras.” (Dalen, 2008). Stickprovet är litet och ett slumpmässigt urval är då inte 

den bästa metoden för att erhålla maximal variation. 

Klassen delades av läraren in i tre grova prestationsnivåer baserat på en preliminär betygsprognos i 

den aktuella kursen Matematik 2c. I grupp 1 var betygsprognosen A, i grupp 2 var betygsprognosen B-

C och i grupp 3 var betygsprognosen D-E. Ur dessa grupper valdes två elever slumpmässigt från grupp 

1 och 2 och tre elever slumpmässigt från grupp 3. Gruppindelningen gjordes av läraren och hölls 

hemlig för intervjuaren till dess att intervjuerna var genomförda. På detta sätt minskade risken för bias 

under genomförandet av intervjuerna med avseende på förväntade svar av hög- respektive 

lågpresterande elever. 

Valet av prestationsnivå som urvalsinstrument motiveras av att detta är ett av få urvalsinstrument som 

var tillgängliga för att dela upp elever längs någon axel som kan tänkas samvariera med vissa 

uppfattningar av fenomenet som studeras.  
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Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju elever. Syftet var att få eleverna att 

beskriva sin livsvärld, alltså hur de själva upplever arbetet med undervisningsmodellen inverterade 

klassrum och inte att diskutera vetenskapliga frågor med informanterna (Dalen, 2008).  

För att inte styra eleverna mot önskade svar används en ”guldgrävarteknik” (Kvale, 1996). Eleverna 

fick svara på icke-specifika frågor och när ett svar berörde studiens intresseområden så följdes detta 

upp av intervjuaren genom att eleven ombads förklara vad denna menade. När eleverna inte naturligt 

kom in på studiens intresseområden ställdes mer direkta frågor. Vissa frågor av intresse hade eleverna 

aldrig reflekterat över och det blev därför nödvändigt att direkt be dem fundera över detta. 

Fyra faser i intervjun svarande mot olika frågeområden som beskrivs nedan. 

Inledande samtal 

I denna fas inleddes ett samtal om elevens motivation till att studera naturvetenskap och elevens 

attityd till skolan och matematikämnet. Syftet var att göra eleven bekväm med intervjusituationen och 

låta denna berätta fritt om skolan och matematikämnet. Typiska frågor under denna fas listas nedan. 

 Varför valde du NV-programmet? 

 Vad tycker du om matematik? 

 Hur pluggar du matematik? 

Videogenomgångar som redskap för lärande 

Genom att fråga elever hur man egentligen lär sig matematik i praktiken skedde en övergång från den 

inledande fasen till en fas som fokuserar på videogenomgångarna. Vissa elever började då självmant 

tala om videogenomgångarna medan andra behövde en direkt fråga för att ta upp ämnet. Eleverna 

berättade om hur de arbetade rent praktiskt med genomgångarna, vad de tyckte om utformningen och 

hur det är annorlunda från en vanlig klassrumsgenomgång, hur de uppfattade olika typer av 

videogenomgångar och om det är något de saknar. Nedan listas frågor som ställdes i denna fas. 

 Hur lär man sig egentligen matte? 

 Har du tittat på den senaste genomgången läraren lade upp? Vad tyckte du? 

 Vad tycker du om att man bara ser lärarens händer? 

Elevers strategier för lärande  

Samtalet i denna fas syftade åt att ta del av elevernas uppfattning av undervisningsmodellens påverkan 

på deras metakognition, arbetsstrategi och motivation. Eleverna diskuterade hur de upplever att 

modellen påverkat deras arbete med matematik hemma, hur de planerar sitt hemarbete och hur de ser 

på ansvarsfördelningen mellan elev och lärare. Samtalet inleddes med frågorna nedan. 

 Är det mycket att göra i skolan? 

 Jobbar du mycket med matematik hemma?  

 Hur bestämmer du vad du måste göra om du har många saker samtidigt som ska göras?   

Klassrumseffekter  

Genom att fråga vad eleverna gör under en vanlig lektion avsågs att komma åt elevernas uppfattning 

av hur modellen påverkat klassrumsdynamiken. Centrala frågor var hur elevernas och lärarens 



12 

 

tidsresurser fördelas och hur denna fördelning förändrats, samt om och i så fall hur dialogen i 

klassrummet har förändrats. Diskussionen inleddes med frågorna nedan. 

 Vad brukar du göra på mattelektionerna? 

 Vad gör du om du fastnar på en uppgift? 

Procedur 

Under observationstillfället presenterade intervjuaren kort sig själv och forskningsprojektet. I enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerades eleverna om att det var helt 

frivilligt att deltaga, att intervjuerna skulle anonymiseras helt och att informationen enbart skulle 

användas för forskningsändamål. Eftersom eleverna var minderåriga fick deras föräldrar ett brev med 

motsvarande information där de ombads ge sitt medgivande för sitt barns deltagande i studien. Alla 

berörda elevers föräldrar gav sitt medgivande. 

Intervjuerna genomfördes under en tvåtimmarslektion i matematik under ordinarie skoltid. Lektionen 

inleddes med att läraren förklarade hur intervjuerna skulle gå till, vilka elever som valts ut för 

deltagande och att deltagande var frivilligt. Ingen elev nekade till deltagande. 

Eleverna intervjuades individuellt i 10-15 minuter i en korridor utanför klassrummet. Innan 

intervjuerna startade informerade intervjuaren om att intervjuerna spelas in men att eleverna kommer 

att vara helt anonyma och att materialet inte kommer att spridas. Längden på intervjuerna varierade 

beroende på hur utförligt eleverna svarade, hur mycket de talade om saker som inte var centrala för 

studien och hur många intressanta uppfattningar de visade tecken på. 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades med fokus på mening och läsbarhet med viss hänsyn till elevernas sätt att 

uttrycka sig. En helt ordagrann transkribering skulle vara oläsbar men samtidigt finns risken att själv 

skapa mening och subjektivt tolka intervjupersonen när en alltför omfattande omformulering sker 

(Kvale, 1996). Som illustration av graden av omformulering ges nedan ett exempel på en ordagrann 

transkribering (utan kodning av eventuella pauser) och den transkribering som använts i denna studie. 

I transkriberingen ersätts lärarens namn av ”L”. 

Ordagrant  Jomen det är, det är liksom, jag tror min hjärna har liksom ställt in sig på att det 

är Ls röst jag ska se och Ls röst jag ska höra så det hade varit jättekonstigt tror 

jag. Alltså man skulle ju kunna arbeta ändå men det är liksom bara så här ah... 

tryggheten... alltså någonting liksom, alltså hur man säger. 

Transkribering  Ja, min hjärna har ställt in sig på att det är Ls händer jag ska se och det är Ls röst 

jag ska höra så det skulle vara jättekonstigt tror jag. Man skulle kunna arbeta 

ändå men tryggheten skulle inte vara samma. 

Efter transkribering har belysande elevcitat valts ut och kategoriserats i två nivåer. På den första nivån 

har citaten delats in i tre kategorier som svarar mot de tre faser som följde inledningsfasen i 

intervjuerna: videogenomgångar, arbetsstrategier och klassrumsarbete. Inom dessa kategorier har en 

undernivå av kategorier formulerats utifrån de uppfattningar som eleverna givit tecken på. Dessa 

kategorier diskuteras ingående nedan. 
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Metodens tillförlitlighet och validitet 

Tillförlitligheten av intervjuprocessen är beroende av att inte ställa ledande frågor vilket undveks så 

långt det var möjligt (Kvale, 1996). När det gäller transkriberingen av intervjuer är tillförlitligheten 

främst beroende av att undvika att addera, subtrahera eller förändra informanternas avsedda mening 

genom omformulering. Att helt undvika att leda informanterna är svårt, särskilt när man vill ta del av 

informantens uppfattning av aspekter av ett fenomen som informanten själv inte reflekterat över 

medvetet. Exempelvis var det ingen elev som självmant tog upp en aspekt som utmärker lärarens 

videogenomgångar, att man bara ser lärarens händer. Vill man ta del av elevernas uppfattning av just 

detta måste man först påpeka att videogenomgångarna skulle kunna se annorlunda ut. Det är alltså 

intervjuarna som synliggör en aspekt av fenomenet för informanterna. Är detta förenligt med syftet att 

ta del av informanternas världsbild? 

Validiteten i metodvalet avgörs av huruvida metoden kan ge svar de frågor som ställs. Eftersom det är 

just elevernas uppfattningar som efterfrågas i frågeställningen torde metodvalet äga hög validitet. 

Intervjuprocessens validitet bestäms av informanternas trovärdighet och intervjuernas kvalitet (Kvale, 

1996). Trovärdigheten hos informanterna är svår att bedöma men samtalet rörde sig sällan in på den 

personliga sfären vilket borde minska risken för vilseledande svar som ett sätt att skydda den 

personliga integriteten. Risken finns dock att eleverna vill göra sin lärare nöjd och att de därför undvek 

negativa uttalanden om undervisningsmodellen. Inga tecken på detta kunde skönjas i intervjuerna men 

det kan inte uteslutas. 

Hög kvalitet på intervjuerna vad avser validitet fås genom att kontrollera och ifrågasätta om det som 

informanterna uttrycker är deras avsedda mening (Kvale, 1996). Så långt det var möjligt ställdes 

uppföljande frågor redan under intervjun för att undvika missförstånd. När eleverna uttryckte sig 

oklart eller sade emot en tidigare utsaga efterfrågades ett klargörande.  

Då avsikten med studien inte är att genomföra en lingvistisk eller psykologisk analys av 

informanternas svar är en transkribering med fokus på mening och läsbarhet valid. 

Resultat 

Sammanfattning 

Resultaten organiseras efter de tre övergripande frågekategorier som behandlats: elevers uppfattningar 

av videogenomgångarna, av deras arbetsstrategier och av det som händer i klassrummet. Inom varje 

kategori har ett antal underkategorier identifierats och dessa behandlas separat. Huvudresultaten 

sammanfattas i figur 4 men för närmare förklaring av ingående begrepp hänvisas till motsvarande 

rubriker nedan. 
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Figur 4. Sammanfattning och kategorisering av elevuppfattningar av det inverterade klassrummet som 

framträdde vid intervjuer. 

Videogenomgångar som redskap för lärande 

Aktiva och passiva tittare 

Alla intervjuade elever uppger att de tittar på videogenomgångarna hemma innan lektionerna i enlighet 

med lärarens anvisningar. Eleverna talar om videogenomgångarna i positiva ordalag där eleverna 

uttrycker sina åsikter genom uttalanden som ”De är jättebra, man förstår helt perfekt av dem. De 

förklarar jättebra”. 

Eleverna kan grovt indelas i två grupper baserat på deras grad av aktivitet under genomgångarna: de 

passiva respektive aktiva tittarna. De passiva tittarna tittar på hela genomgångarna från början till slut 

utan att anteckna och vanligtvis utan att spola eller pausa filmerna. På frågan om hur man tittar på 

filmerna svarar en elev:  

Jag antecknar inte eller så utan jag kollar på dem och sen förstår jag och går till lektionen och 

räknar. Det är inte konstigare än så. 

 och när frågan om anteckningar tas upp så säger en annan elev:  

Jag brukar bara kolla på dem rätt igenom. Ibland kollar jag på dem två gånger om jag inte 

fattar. Man får försöka tänka lite själv samtidigt. Det kanske är en bra idé att anteckna 

samtidigt, jag har inte tänkt på det. 

Det som karaktäriserar de aktiva tittarna är att de i hög utsträckning anger att de pausar, spolar eller 

antecknar under genomgångarna. En elev förklarar hur processen att se filmerna inte är linjär utan 

hoppar fram och tillbaka och även upprepas i sin helhet: 

Jo jo, om han exempelvis har ställt upp en ekvation och gör något som jag inte fattar varför 

då brukar jag spola tillbaka för att kolla vad det var han verkligen gjorde. Jag brukar pausa 

eller kolla om på hela videon om jag inte förstår i slutet vad som hände. 
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Andra elever antecknar och medan någon anger att de ”antecknar lite på iPaden” så förklarar en annan 

elev hur detaljerade anteckningar hjälper denne att förstå procedurella inslag i matematiken: 

Det som han skriver det skriver jag. Så när jag gör min uppgift så har jag det bredvid mig 

och kollar ”aha, han gjorde så” då gör jag så och då fastnar det. Om han exempelvis skriver 

2x = 70 då skriver jag ned det och hela systemet. Precis som han har gjort på sitt papper – så 

gör jag. Så har jag det bredvid mig och så har jag anteckningen bredvid mig och då blir det 

mycket lättare för mig. 

Man kan observera att de aktiva tittarna återfinns i grupp 3, den lågpresterande gruppen, medan de 

passiva tittarna återfinns i grupp 1 och 2. Vad, om något, detta betyder diskuteras senare. 

Genomgångarna: analogt, digitalt och live 

Eleverna har upplevt tre typer av genomgångar: analoga videogenomgångar där läraren filmar sin 

hand, digitala videogenomgångar där läraren använder digital presentationsteknik, samt 

konventionella klassrumsgenomgångar som eleverna alltså ser live. 

När eleverna ombeds kommentera de analoga videogenomgångarna uttrycks ingen kritik mot den 

enkla presentationen där man enbart ser lärarens hand och hör dennes röst. Eleverna uppskattar 

formatet, ”Det blir tydligt och strukturerat”, och efterfrågar inget mer, ”Ja ja, inga specialeffekter. Det 

behövs inte för mig”.  

När eleverna ombads jämföra dessa videogenomgångar med genomgångar där man ser hela personen 

stå framme vid en tavla, som vissa genomgångar det går att finna på internet, framkommer att ingen 

tycker det skulle tillföra något och vissa uttrycker att detta skulle kunna flytta fokus från matematik till 

person genom uttalanden som: 

Jag tycker det är bra för då behöver man inte kolla på något runtomkring. Då kan man bara 

kolla på det där pappret och så slipper man titta någon annanstans 

Nej jag tycker det blir fokus på själva beräkningarna. Jag tycker det är bra faktiskt. 

Eleverna ombads jämföra de analoga genomgångarna med de digitala. Genomgående föredrog 

eleverna de analoga framför de digitala genomgångarna. Den allvarligaste kritiken mot digitala 

genomgångar rörde svårigheten att fokusera på rätt sak utan en hand som guide. En elev tyckte att 

genomgången var ”virrig” och att man fokuserade på ”de coola grejerna man såg på surfplattan”.  

Problemet med att förstå var uppmärksamheten skulle riktas i den digitala genomgången förklaras av 

en annan elev så här: 

Någon gång gjorde han det elektronisk med surfplattan och då blev det svårt att veta var 

man ska hänga med. Även om det inte var någon hand så är det bättre att ha någonting man 

kan följa. Inte allt utan någonting. Att man ser pennan som skriver, vad den skriver. När han 

gjorde det elektroniskt hade han ritat någonting och då visste man inte vad man skulle kolla 

på fast han hade någon röd figur som åkte.  

En elev uttryckte vikten av att se hela genomgången från början till slut på ett papper. Medan den 

digitala genomgången visar några delar här och där så ser man med en analog genomgång ”hela 

kakan”.  

Vid en jämförelse mellan videogenomgångar och livegenomgångar pekar flera elever på fördelen med 

att kunna pausa, spola och se om videogenomgångarna medan en livegenomgång är flyktig. När den är 

slut har man missat sin chans. 
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Med en video kan man pausa och gå igenom själv. Så det är både fördelar och nackdelar 

men jag tycker nästan videogenomgångarna är bäst. Förklaringarna är bra och att man kan 

gå igenom själv när man vill. Om man behöver repetera kan man kolla flera gånger. 

En elev framhåller att anteckningar från en livegenomgång aldrig kan ersätta en videogenomgång 

eftersom det förra är ett statiskt dokument och inte tydliggör ordningen i en matematisk procedur. 

 Ibland så blir det ju rörigt när man har ett papper och ser alla uträkningarna, hela pappret 

fullt av uträkningar. Då är det svårt att komma ihåg stegen. Vänta, vad gjorde han först? 

Men i videorna ser man steg för steg och då hänger man med. När han går igenom på tavlan 

skriver man av men sen när man kollar på det så är det bara ett papper fullt av tal. Då vet 

man inte var man började men i videon ser man från 0 fram till mål. 

Video- och livegenomgångarnas matematiska innehåll och didaktiska utformning anses av vissa elever 

vara likvärdigt medan en elev menar att videogenomgångarna läggs på en lägre nivå och 

”dumförklarar” eleverna. Samtidigt reflekterar eleven om varför det är så enligt följande: 

Jag tycker man blir lite dumförklarad av filmerna ibland men så var det inte på tavlan för då 

kunde man fråga ifall det var någon som inte förstod. Det är väl bra nu om man inte vågar 

fråga, om man inte vill bli dumförklarad. 

Beroende och oberoende elever 

Vissa elever tycker att det är viktigt att den egna läraren spelar in filmerna medan andra tror att en 

annan persons genomgångar, om de har samma matematiska innehåll och lika god didaktisk design, 

skulle fungera lika bra. Eleverna kan alltså delas in i två grupper med avseende på deras beroende av 

relationen mellan elev och lärare: oberoende och beroende. Beroende elever uppfattar att den egna 

läraren spelar en unik roll och pekar inte på den specifika lärarens egenskaper som pedagog utan 

framhåller vikten av en personlig relation och dess vikt för trygghet och tillit. Två elever uttrycker 

detta enligt citaten nedan. 

Vi har ju en relation med varandra. Han är min lärare. Jag är hans elev. Relationen är 

starkare och då känns det tryggare än med någon annan slumpmässigt vald person. 

Att man känner honom gör kanske att man känner sig tryggare med vad han säger och 

förstår lite bättre.   

En elev förklarar i jämförelsen mellan analoga och digitala genomgångar att tryggheten går förlorad i 

det digitala mediet.  

Det var inte samma… Det känns tryggare med Ls händer där. Jag kan inte förklara det men 

när jag kollade på den filmen och jämförde den med hans vanliga film då kändes det 

jättekonstigt. Det var fortfarande hans röst och hans arbete med det var inte hans handstil 

och hans händer. 

Oberoende elever har ett helt annat synsätt och skulle kunna använda andra lärares genomgångar. 

Om själva genomgången skulle vara samma tror jag inte det skulle spela någon roll vem det 

var som gjorde dem. 

Absolut. Så länge det är bra pedagogik så ser jag inget hinder med att ta färdiga filmer och 

visa en klass. 
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Elevers strategier för lärande 

Hemarbete 

De flesta elever framhåller att videogenomgångarna inte tar så mycket tid i anspråk och att det sällan 

blir någon konflikt mellan det som måste göras hemma i matematikämnet och det som måste göras i 

andra ämnen. Vidare menar flera elever att de inte längre lägger så mycket tid på matematiken hemma. 

Begreppet att ”hinna klart” används frekvent av elever, alltså att kunna göra alla uppgifter som man 

ska för att (enligt någon måttstock) kunna ett kunskapsstoff. Elever uppger att de hinner klart under 

lektionerna och därför inte behöver göra uppgifter hemma 

Förut räknade jag rätt mycket matte hemma om vi hade haft genomgångar halva lektionen 

men nu när man har genomgångarna hemma räknar jag nästan ingenting hemma för jag 

hinner göra klart allting på lektionerna. 

Om det bara är en vanlig dag så är det: filmerna hemma och så gör jag uppgifterna på 

lektionen. 

Det faktum att man kan repetera genomgångarna och fundera på dem i lugn och ro uppfattas som 

positivt av eleverna. Istället för att behöva tänka tillbaka på vad läraren sa under lektioner kan eleverna 

nu direkt kontrollera den relevanta videogenomgången. Inför prov anger flera elever att de tittar 

igenom många av genomgångarna som ett sätt att repetera. En elev sammanfattar fördelarna: 

Man hinner ju mer på lektionerna och det sparar mycket tid. Det är det första. Sen kommer 

man ihåg bättre eftersom man kollar om genomgångarna jämfört med när man har en lärare, 

en chans. 

Effektivitet 

Flera elever inledde självmant en diskussion om tidseffektiviteten hos denna undervisningsmodell 

medan andra ombads fundera över detta. Utan undantag anger eleverna att undervisningsmodellen är 

mer effektiv än att ha genomgångar på lektionstid. Eleverna menar att de hinner mer på lektionerna 

och att den totala tidsåtgången för skolarbete i matematik har minskat. 

Då hade vi haft genomgångar längre i skolan vilket tar jättemycket tid. En genomgång nu är 

tio minuter. Det tar längre tid i klassrummet. Då hade det blivit mer plugg hemma. Nu 

hinner man mer på lektionerna. 

Andra uppfattningar som eleverna visade tecken på är att videogenomgångar är mer effektiva vad 

gäller förmedling av det centrala innehållet av och att de därför inte behöver göra lika många 

uppgifter. Elever anger att man ”förstår ganska fort” och att videogenomgångar ”tar mycket mer”. 

Med andra ord verkar den ökade tidseffektiviteten inte enbart bero på att videogenomgångarna i sig tar 

mindre tid utan att de också lyckas bättre i sitt uppdrag.   

En elev tar upp skillnaden mellan klassrumsmiljön och hemmiljön och förklarar att arbete med att lösa 

uppgifter är lämpligare att utföra i klassrumsmiljö där det är tyst och lugnt. 

Jag har lättare att komma till ro och räkna effektivt under en mattelektion där det oftast är 

tyst, än hemma. Så jag skulle säga att det blivit effektivare med matteräknandet. 

Ansvaret för det egna lärandet uppfattas inte av eleverna som tydligt annorlunda inom det inverterade 

klassrummet. Eleverna utrycker att de själva måste se till att de tar del av videogenomgångarna men 

samtidigt påpekar de att detta inte tar särskilt mycket tid i anspråk.  
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Klassrumseffekter 

Några elever utrycker att långa klassgenomgångar är slöseri med tid då många redan kan det som gås 

igenom. När alla tittar på genomgångarna hemma så kan alla elever börja arbeta direkt i sin egen takt 

och klassrummet har således blivit mer individualiserat. 

Då gick väldigt mycket tid åt att gå igenom saker som en stor del av klassen redan visste. 

Det är egentligen slöseri med tid. Om vi säger att 25 % av klassen redan vet det här så är det 

jätteonödigt när de kunde jobbat i matteboken och bli klara. Så jag tycker det är mindre 

slöseri med tid om man kollar på genomgången hemma och sen kan man jobba och göra 

någonting av tiden. 

I övrigt har inte klassrumsarbetet förändrats till sin natur. Individuell räkning av uppgifter från 

läromedlet dominerar klassrumsarbetet. Den stora skillnaden är den ökade tiden eleverna har för denna 

aktivitet.  

En elev undrar om klassgenomgångarna främjade diskussioner som nu gått förlorade. 

Man får ju mer tid till att räkna i boken men samtidigt så har man ju delvis förlorat den här 

diskussionen i klassrummet under genomgången. Då är det ju alltid någon som räcker upp 

handen och ber L förklara. 

Samtidigt förklarar eleven att lektionerna ofta inleds med en kortare diskussion av någon uppgift men 

funderar ändå på om det inte blivit mindre diskussioner i klassrummet sedan denna 

undervisningsmodell infördes. 

Flera elever noterar att det är lättare att få hjälp av läraren sedan denna undervisningsmodell infördes 

eftersom tidsresurserna ökat dramatiskt men också på grund av att eleverna förstår mer redan från 

början. 

Ja, det känns som att det är färre som behöver fråga om hjälp eftersom man har förstått av 

de här videorna. Det känns som att det flyter på ganska bra. 

Resultatens tillförlitlighet och validitet 

Vid sammanställningen av resultaten utifrån empirin i form av transkriberade intervjuer görs ett urval 

av elevuppfattningar med tillhörande elevcitat som anses relevanta för frågeställningen, och en 

kategorisering av dessa uppfattningar med tillhörande sammanfattningar av elevuppfattningarna. 

Dessa två växelverkande processer introducerar potentiella tillförlitlighets- och validitetsproblem. 

Vid urvalet kan vissa elevuppfattningar förkastas som ”ointressanta” om de är oförenliga med 

förväntade resultat och tolkningar eller teoretiska modeller som författaren avser använda. För att 

undvika detta formulerades en öppen frågeställning som inte exkluderade några uppfattningar av de 

fenomen som ska studeras. De teoretiska modeller som används är generella och kraftfulla och kan 

hantera de flesta elevuppfattningar. Nedan kommer det dock att stå klart att vissa affektiva aspekter av 

de studerade fenomenen kräver alternativa teorier.  

Vid kategoriseringen av elevuppfattningarna inträder ett mått av subjektivitet eftersom flera olika 

kategoriseringar troligen är möjliga beroende på vad som bedöms vara mest intressant. Fokus här har 

varit på kategoriseringar som har tydliga didaktiska implikationer. Istället för att diskutera skillnaden 

mellan analoga, digitala och livegenomgångar vore det tänkbart att dela upp fenomenet 

”genomgångar” längs någon annan axel. Validiteten i kategoriseringen avgörs av vilka frågor som ska 

besvaras i studien och det finns flera möjliga valida kategoriseringar som ger svar på olika frågor. Är 
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det skillnaden mellan digitala och analoga videogenomgångar som är intressant eller lärarens grad av 

användande av bilder i genomgångar, oavsett typ, som är intressant?  

Diskussion 

Videogenomgångar som redskap för lärande 

Aktiva och passiva tittare 

Uppdelningen av elever i aktiva och passiva tittare kan förstås genom två begrepp hämtade från 

kognitiv belastningsteori. De passiva lyssnarna kan antas ha fler och bättre automatiserade scheman 

för att behandla ny information. Deras kognitiva kapacitet överbelastas därför inte under en 

videogenomgång och de kan behandla informationen i realtid. Inom CTML kan dessa elever sägas ha 

en hög grad av förträning vilket utrustat dem med scheman som effektivt behandlar informationen. 

Denna tolkning är förenlig med det faktum att gruppen av passiva lyssnarna är identisk med grupperna 

(1 och 2) av högpresterande elever. Emellertid är det statistiska underlaget mycket litet och 

samvariationen kan förklaras av andra faktorer. En framtida studie av ett eventuellt samband 

rekommenderas.  

För övriga elever sker överbelastning i någon kanal, visuell eller verbal, i olika hög grad och eleverna 

kan då genom att pausa och spola undvika överbelastning genom att själv segmentera materialet i 

enlighet med CTML.  

Eleven som framhåller vikten av att följa med i de procedurer som visas i filmerna visar på en 

omedveten vilja att automatisera scheman för problemlösning. Denna typ av lärande där eleven följer 

med steg för steg i ett utarbetat exempel (eng. worked examples) har visat sig ha större positiva 

effekter på lärande än när eleven försöker lösa samma problem själv (Sweller & Cooper, 1985). 

Anledningen är att varje steg är tillräckligt enkelt för att ingen kognitiv överbelastning sker och eleven 

kan då förvärva och automatisera nödvändiga scheman. Vid svårare problem har då eleven tillgängliga 

kognitiva resurser som kan läggas på mer avancerade processer. 

Användandet av utarbetade exempel eller ”mästarprov” är inte något som är förbehållet de allra mest 

grundläggande kunskaperna. Kaiser (2005) diskuterar betydelsen av att studera en läromästares arbete 

även inom forskarvärlden. Vissa ”taktila” förmågor, dit procedurer för problemlösning i matematik 

kan räknas, kan man inte läsa sig till utan någon måste visa rent praktiskt hur man går till väga. Detta 

gäller både inom gymnasiematematik och, som i Kaisers fall, vid beräkningar med Feynmandiagram 

inom kvantfältteori. 

Genomgångarna: analogt, digitalt och live 

Eleverna uppfattar generellt att de analoga genomgångarnas enkla presentation gör att de fokuserar på 

matematiken. Läraren har således, medvetet eller omedvetet, genomfört en rensning av oväsentligt 

material i enlighet med CTML. Allt som syns på bilden har direkt relevans för att konstruera och 

automatisera scheman och koherenseffekten blir hög.  Orden ”tydligt” och ”strukturerat” som eleverna 

använder tyder på det finns få onödiga element som belastar arbetsminnet. Att läraren konstant 
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använder både den visuella och verbala informationskanalen ökar lärandet i enlighet med principen för 

multipla representationer.  

Videogenomgångarna kan för en utomstående uppfattas som torra i den meningen att de fokuserar på 

själva matematiken och inte inkluderar intresseskapande element i form av exempelvis historisk 

bakgrund. Det har visats att den negativa effekten av minskad koherens, exempelvis genom införandet 

av extra information, kan undvikas om den extra informationen skapar intresse för ämnet (Muller, Lee 

& Sharma, 2008). Alltså behöver det inte vara negativt att ibland skapa videogenomgångar med 

annorlunda innehåll om dessa syftar till att skapa intresse. 

De digitala genomgångarna uppfattas som mindre givande för elevernas lärande och en elev 

sammanfattar med orden ”Det blev bara virrigt tycker jag”. Uppfattningar av detta slag kan förstås 

dels genom bristen på uppriktning mellan bilder och text på skärmen. Bilder flyttades från en plats till 

en annan och det blir då svårare för eleverna att knyta rätt ord till rätt bild.  

Även koherenseffekten är relevant eftersom flera elever upplevde att man fokuserade på saker som 

inte har med matematiken att göra, och mer med tekniken att göra. Läraren försökte använda en röd 

prick som ett sätt att ge signaler, i enlighet med de designprinciper som förespråkas av CTML, om vad 

som är viktigt men tydligen uppfattade inte elever som tillräckligt tydligt jämfört med handen och 

pennan som användes i de analoga genomgångarna. 

En elev påpekar att man ser hela videogenomgången på samma papper i den analoga genomgången. I 

de digitala genomgångarna däremot är det vanligt att den digitala tavlan ”suddas” mitt i genomgången. 

Det senare kräver således en större grad av representationellt ihållande av eleven vilket ökar den 

kognitiva belastningen. Om en genomgång först visar yttervinkelsatsen och sedan suddar ut detta för 

att tillämpa satsen på ett problem krävs att eleven håller en mental bild av den förra bilden. I de 

analoga genomgångarna finns inte detta problem. En orsak till den skilda designen kan vara att läraren 

skriver mycket kompakt men läsbart manuellt och att detta inte verkar vara möjligt att göra digitalt. 

Det bör påpekas att eleverna har betydligt större vana vid analoga genomgångar. Hur skulle resultaten 

sett ut om eleverna först vant sig vid digitala genomgångar? Även det faktum att de digitala 

genomgångarna var väldigt lika de analoga kan leda till en underskattning av digitala genomgångars 

effektivitet. Lärare är vana vid att producera analoga genomgångar men för att producera en digital 

genomgång finns en kunskapströskel som måste passeras: både i termer av hur man hanterar program 

och hur en digital genomgång ska skilja sig från en analog. 

De som föredrog videogenomgångarna framför livegenomgångarna framhöll möjligheten till 

segmentering som förklarats ovan. Eleven som påpekar att anteckningar från en livegenomgång inte 

kan jämföras med en videogenomgång visar återigen på vikten av att följa med i utarbetade exempel 

och att ett sådant exempel blir mer effektivt när det synliggör arbetsgången tydligt. Uppfattningen att 

man inte kan läsa sig till allt utan handledning blir återigen tydlig. 

En elev hittar för- och nackdelar med livegenomgångar. En videogenomgång upplevdes hålla lägre 

nivå eftersom de skulle passa alla medan en livegenomgång höll en högre initial nivå och 

nivåanpassades sedan genom att elever ställde frågor. Här synliggörs en potentiell fördel med 

klassrumsgenomgångar: möjligheten att i realtid anpassa nivån efter elevernas önskemål. Emellertid 

identifierar eleven själv en svaghet med denna metod, att vissa elever inte vill fråga under 

klassrumsgenomgångar för att framstås som dumma. Detta är en reell risk med alla genomgångar. Om 

återkopplingen från eleverna är svag, innebär det att läraren håller en god nivå eller att ingen vill 

framstå som den ende som inte förstår?  
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Beroende och oberoende elever 

Att oberoende elever anger att det inte spelar någon roll vem som producerar genomgångarna kan 

tolkas som att fokus på det rent matematiska innehållet upplevs som starkt. Inom CTML diskuteras 

inte affektiva faktorer på de kognitiva processerna och en förklaring till skillnaden mellan beroende 

och oberoende elever måste sökas på annat håll. Enligt Hatties (Sveriges kommuner och landsting, 

2011) metastudie av effekter på lärande ger ”förtroendefulla relationer mellan lärare och elev” stora 

effekter på lärande, betydligt större än exempelvis lärarens ämneskunskaper. Man bör notera att 

effekten på lärande av lärarens närhet till eleverna dock är liten. För vissa elever verkar den 

förtroendefulla relationen alltså sträcka sig genom videomediet och förmedla en högre grad av 

trygghet.  

Elevstrategier och klassrumseffekter 

Utifrån SRL analyseras elevernas uppfattningar av hur arbetet i det inverterade klassrummet har 

förändrat deras lärande och klassrumsarbetet. 

Förändringar av villkor 

Alla elever uppger att det nu finns betydligt mer tid för arbete med matematik. Dels anges att det finns 

mer tid i klassrummet för egen räkning och dels anges att arbetet med matematik totalt sett, med både 

hem- och skolarbete inräknat, tar mindre tid i anspråk. En elev tar även upp det faktum att den egna 

räkningen blir mer effektiv i den relativt tysta och lugna klassrumsmiljön. Flera elever menar att 

videogenomgångarna dessutom förmedlar kunskap mer effektivt så att de faktiskt är bättre förberedda 

när de kommer till lektionen. Undervisningens natur i klassrummet är dock inte radikalt annorlunda 

även om en elev ställer frågan om det blir mindre diskussioner i klassrummet när genomgångarna 

försvinner. 

De främsta förändringar av de externa villkoren som kan identifieras inom SRL är alltså ökade 

tidsresurser och en förändring av kontexten, i och med att räkningen sker i klassrummet. Även de 

sparade genomgångarna som eleverna kan gå tillbaka till måste ses som en resurs. I den mån elevernas 

surfplattor uppfattas som en tillgång inom matematik har eleverna fått ytterligare en resurs.  

De interna villkoren förändras i mindre grad men att eleverna uppfattar att de är bättre förberedda 

tyder på att de har bättre förkunskaper, deras domänkunskap har alltså ökat. Eleverna visar inga tecken 

på att exempelvis deras motivation eller kunskaper om studietaktiker har förändrats. 

Anpassningar 

Hur har då eleverna anpassat sig till förändringarna i de yttre och inre villkoren? I tur och ordning 

diskuteras de produkter som eleverna producerar i de fyra lärandefaserna som identifieras i SRL. 

I fas ett producerar eleverna uppgiftsdefinitioner. Inget tyder på att eleverna uppfattar uppgiften som 

annorlunda i det inverterade klassrummet. Genomgångarna har plockats bort ur klassrummet men 

annars är det mesta sig likt. Det är därför rimligt att eleverna inte uppfattar några förändringar i 

uppgiften. Vid intervju med elevernas lärare framkommer också att han inte förväntar sig något 

annorlunda från eleverna.  

Eleverna uttrycker tydligt i intervjuerna ett lärandemål som produceras i fas två: att ”hinna” klart med 

uppgifterna. Läraren anger vilka uppgifter man ska arbeta med under en lektion och detta översätts till 
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ett lärandemål för eleverna. Om de kan uppnå detta mål så har de ”löst” uppgiften. Normen för att 

hinna klart är enkel och tydlig: alla uppgifter ska göras. Anpassningen som eleverna gör till att de nu 

för tiden uppnår detta mål är att lägga ned mindre tid på matematik hemma.  Planerna för att nå sina 

mål som eleven skapar förändras alltså. 

För att eleverna ska ändra karaktären på sina mål, från att hinna med uppgifterna till något mer 

förståelsebaserat, krävs troligen andra förändringar i undervisningen. Att invertera klassrummet frigör 

tiden men det är sedan upp till läraren att göra något med denna extra tid. Exempelvis skulle elever 

kunna styras in mot mer komplexa uppgifter, något som undviks när tidsresurserna är knappa. 

De studietaktiker som produceras i fas tre består, enligt eleverna själva, främst av egen räkning och har 

inte förändrats. En extra taktik har dock blivit tillgänglig för elever på grund av en extra resurs och det 

är att repetera med hjälp av videogenomgångar, främst inför proven.  

I fas fyra produceras metakognitiva anpassningar av lärandet. Anpassningar av denna typ inkluderar 

övergripande förändringar i elevers motivation till ämnet, uppfattningar om vad ämnet är, hur kunskap 

i ämnet ser ut och hur eleven bäst når denna kunskap. Någon grad av metakognitiv anpassning sker 

ständigt i och med att eleven utvecklas kunskapsmässigt i ämnet och får en större matematisk 

verktygslåda. 

Som nämnts tidigare har inte klassrumsundervisningen förändrats radikalt och den externa 

utvärderingen ser likadan ut. Bilden av matematikämnet och hur matematisk kunskap ser ut har inte 

heller förändrats i och med övergången till det inverterade klassrummet. Vill läraren uppmuntra större 

metakognitiva anpassningar hos eleverna finns därför två val: feedback på metakognitiv nivå i enlighet 

med Jönsson (2011) eller en förändring av undervisningen så att denna förändring sker internt hos 

eleverna inom ramen för SRL.  

Med ökad tid finns möjligheten till ökat inslag av matematiska diskussioner i klassrummet. I 

ämnesplanen för matematik för gymnasiet (Skolverket, 2011) anges att undervisningen ska innehålla 

”varierade arbetsformer” och att ett syfte med ämnet är att utvecklas elevens förmåga att 

”kommunicera matematiska tankegångar muntligt”. Förändringar av undervisningen i riktning mot 

ökad dialog i enlighet med styrdokumenten har potentialen att åstadkomma metakognitiva 

anpassningar hos eleven. Dessa anpassningar kan inkludera en ökad tilltro till sin förmåga och en ökad 

förståelse för vad matematik är vilket diskuteras nedan. 

Trots att elever spontant ofta beskriver en procedurell syn på matematiken som ämne där förmågan att 

lösa skoluppgifter är i fokus så kan ytterligare grävande hos vissa elever avslöja en annan syn på 

matematik. Av sju intervjuade elever visar två tecken på en annan syn på ämnet. 

Jag tycker matte är logiskt. Det är ett logiskt ämne så det är därför det är kul.  

Här lär man sig ett sätt att tänka och sedan ska man applicera det på problem 

Just dessa två elever utgör grupp ett, alltså de mest högpresterande eleverna. Det statistiska underlaget 

är litet men tidigare studier har visat att mer sofistikerade uppfattningar av kunskapens natur är 

associerat med högre akademiska prestationer (Greene & Azavedo, 2007). Dessa elever har andra 

kognitiva villkor av typen ”Tilltro, läggning och stil” (se figur 3) och skapar således troligen andra 

lärandemål för sig själva, mer relaterade till förståelse än till extern utvärdering. En anpassning i denna 

riktning hos andra elever skulle troligen ge positiva effekter.  

Uppfattningarna av det inverterade klassrummet framgår inte enbart av det som sägs av eleverna utan 

också av det som inte sägs. Ingen elev säger något om att matematik har blivit roligare eller att de har 
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blivit bättre på matematik. Det är tydligt att deras motivation eller tro på sin egen förmåga inte har 

förändrats. Återigen blir det tydligt att det inverterade klassrummet frigör resurser men att dessa 

resurser sedan måste utnyttjas.  

Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Den ideala videogenomgången 

Elevernas uppfattningar om videogenomgångar tillsammans med kognitiv belastningsteori indikerar 

att följande punkter kan läggas till en kravspecifikation på den ideala videogenomgången i den 

aktuella klassen. 

 Genomgången bör vara enkel och tydlig med fokus på matematiken utan distraherande element 

som inte direkt bidrar till begreppsförståelse. 

 Genomgången bör inte plötsligt introducera statiska bilder och textmassor utan låta dessa växa 

fram i ett tempo som eleverna kan hänga med i.  

 Genomgången bör visa en sammanhängande visuell helhet från början till slut och inte ”suddas” ut 

och starta om mitt i en genomgång av ett begrepp. 

 Genomgången bör vara enkel för eleverna att pausa, spola och att komma åt när som helst för att se 

om. 

 Genomgången bör, för att passa alla elever, produceras av den egna läraren.  

 Om en helt digital genomgång används bör den inte vara en kopia av analoga genomgångar utan 

erbjuda ett mervärde. 

För vissa elever, den oberoende gruppen, kan vem som helst producera genomgångarna. Ur ett 

kostnads- och effektivitetsperspektiv kan det därför vara rimligt att samordna produktionen av 

videogenomgångar över en skola. Den beroende gruppen av elever kan bli missgynnas av ett sådant 

tillvägagångssätt. Därför bör effekten av att någon annan än den egna läraren spelar in genomgångarna 

studeras. 

De negativa uppfattningar som eleverna visar tecken på rörande digitala genomgångar bör ses i ljuset 

av elevernas och lärarens bristande erfarenhet. Även här bör man studera om digitala genomgångar, 

producerade av någon med stor erfarenhet, kan uppfattas lika positivt av elever samtidigt som de inte 

innebär en betydligt större arbetsbörda för läraren. Om arbetsbördan blir stor kan samordning vara 

svaret även i detta avseende.   

Vad ska man nu göra på lektionerna? 

Att invertera klassrummet innebär framförallt att tid frigörs i klassrummet. Frågan blir då vad man ska 

göra av denna tid. Studien visar att eleverna är nöjda med att ”bara” få mer tid på sig att räkna så att de 

slipper hemarbete men ur ett lärarperspektiv finns nu möjligheten att genomföra förändringar i 

klassrumsarbetet som tidigare sågs som praktiska omöjligheter. Vad kan man då göra?  

Den största effekten på lärande som Hattie (Sveriges kommuner och landsting, 2011) kunde identifiera 

i sin metastudie var användandet av formativ bedömning. Ovan har formativ bedömning nämnts i 

relation till metakognitiva anpassningar hos eleverna. I läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) är 

formativ bedömning framträdande och det anges att skolans mål är att eleven ska kunna ”bedöma sina 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” samt att läraren 

fortlöpande ska ge ”varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna”.  
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Det inverterande klassrummet kan alltså användas för att, i enlighet med styrdokumenten, frigöra tid 

för formativa bedömningsaktiviteter utan att eleverna eller läraren i alltför hög grad känner att de 

förlorar värdefull ”räknetid”. Notera att eleverna uppfattar att det inverterade klassrummet inte bara 

omfördelar samma mängd studietid utan att studietiden faktiskt minskar totalt. Därför behöver 

arbetsbelastningen på eleverna inte öka vilket formativ bedömning enligt Black et al. (2003) ofta gör 

under en invänjningsperiod.  

Vidare studier om hur det inverterade klassrummet kan ”användas” för att omforma 

undervisningspraktiker i ett svenskt perspektiv är motiverade. 

Hur definierar elever framgång i matematik? 

Eleverna i denna studie använder genomgående verbet ”hinna” för att diskutera framgång i 

matematikämnet vilket tyder på uppfattningen att framgångsrika matematikstudier främst handlar om 

att räkna en viss mängd uppgifter. Är en sådan syn på matematikens natur och epistemologi förenlig 

med läroplanens (Skolverket, 2011) konstaterande att matematik ytterst handlar om ”att upptäcka 

mönster och formulera generella samband”?  

Om tiden som frigörs i klassrummet enbart används för att räkna fler uppgifter finns en risk för att 

ovanstående syn på matematiken cementeras. Det existerar givetvis alternativa arbetsformer som ger 

elever erfarenheter av matematikens ”kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär” (Skolverket, 

2011) . Invertering av klassrummet kan alltså användas för att skapa utrymme för matematiska 

aktiviteter som betonar exempelvis kommunikation, kreativitet, logik, kulturhistoriskt perspektiv och 

samhällelig betydelse. 

Tillförlitlighet och validitet i teori och diskussion 

Den kvalitativa naturen på denna studie gör att tillförlitligheten nedprioriterats till förmån för validitet. 

En annan elevgrupp och en annan intervjuare fångar troligen delvis upp andra uppfattningar och drar 

därför andra slutsatser, med andra teoretiska metoder, som kan vara lika giltiga. Frågan är om denna 

studie svarar på den aktuella frågeställningen: 

Vilka uppfattningar av videogenomgångarna, arbetsstrategier och effekten på klassrummet inom 

undervisningsmodellen inverterade klassrum i ämnet matematik visar gymnasielever tecken på?  

Valet av teoretiska förklaringsmodeller motiveras av behovet av att kunna svara på två frågor 

kopplade till frågeställningarna: hur multimedialärande går till och hur elever svarar på förändringar i 

villkor för deras lärande. De två kognitiva teorier som använts gör anspråk på att kunna svara på dessa 

två frågor och diskussionen visar att resultaten kan göras begripliga utifrån dessa teoretiska modeller. 

Skulle ett annat val av teorier ge andra motstridiga förklaringar till resultaten? Elevernas positiva 

uppfattningar av de analoga videogenomgångarna kan möjligtvis förklaras av vana istället för inom 

kognitiv belastningsteori. Finns det andra designprinciper som inte omfattas av CTML som inte 

uppmärksammas när just CTML används som teoretiskt raster? En mer fokuserad studie av läreffekter 

för olika typer av videogenomgångar kan svara på en sådan fråga.  

Inom SRL kan elevernas val att inte räkna hemma förklaras med att de uppnår sina tidigare uppställda 

mål, att ”hinna” klart, redan i klassrummet och att de inte uppdaterat sina mål och därför avslutar 

lärprocessen tidigare än förut. Om undervisningen inte förändras på andra sätt finns inget incitament 

för eleverna att uppdatera sina mål. En socialkonstruktivistisk teori för lärande skulle istället kunna 

förklara ovanstående fenomen med att tiden i klassrummet innehåller fler inslag av givande 
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växelverkan mellan elever och mellan elever och lärare. Därför blir lärandet i klassrummet mer 

effektivt än hemarbete och totala studietiden för en given prestation minskar. Ur detta perspektiv 

förklaras de positiva effekter av det inverterade klassrummet inte i bara termer av tid utan mer 

specifikt klassrumstid.   

Slutligen bör frågan om frågor diskuteras. I vilken mån lyckades alla relevanta elevuppfattningar av 

det givna fenomenet samlas upp? För att kunna analysera elevers förändrade arbetsstrategier mer 

ingående utifrån SRL kunde intervjuerna utformats specifikt med SRL i åtanke och därmed varit mer 

teorigenomsyrade. Frågor som ”Hur definierar du framgång i matematik?”, ”Vad innebär det att man 

kan något i matematik?” och ”Hur tänker du när du misslyckas med något i matematik?” vore 

intressanta att få besvarade. Risken är då att man då rör sig alltför långt från elevernas livsvärld om 

inte frågorna kan formuleras i vardagliga termer och att man alltför tydligt riktar in sig på vissa typer 

av uppfattningar redan i intervjuprocessen. 
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