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Sammanfattning/Abstract 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva undervisningsmodellen Flippat klassrum och öka 
förståelsen för lärares handlande och de övertygelser som kan ligga bakom deras val att använda sig av 
undervisningsmodellen i svenska matematikklassrum i årskurs 7-9 samt gymnasiet våren 2013. 
Eftersom strävan med denna undersökning var att finna kvalitativt skilda beskrivningar av lärarnas 
uppfattningar av undervisningsmodellen användes kvalitativ forskningsmetod med en 
fenomenografisk ansats. För att kunna analysera och beskriva lärarnas uppfattningar av fenomenet 
Flippat klassrum genomfördes undersökningen med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Tre 
lärare som använder sig av undervisningsmodellen Flippat klassrum intervjuades. Utifrån denna 
empiriska undersökning blev resultatet att det fanns flera olika uppfattningar kring 
undervisningsmodellen Flippat klassrum. En av slutsatserna var att lärare använder sig av 
undervisningsmodellen för att få en mindre stressig arbetsmiljö, för att få eleverna att förstå 
matematikämnet bättre, för att öka elevernas lust till lärande och/eller öka förutsättningarna till lärande 
hos eleverna. 
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Inledning 
Under dagens matematiklektion föreläser läraren Ove framme vid katedern och tavlan i drygt femtio 
minuter. Ämnet för dagen är derivatans definition och klassen i allmänhet verkar tycka att det är ett 
svårt och abstrakt ämne, vilket märks under föreläsningen. Frågorna och invändningarna haglar över 
Ove från några av eleverna medan en ganska stor del av klassen tappar koncentrationen efter ungefär 
tjugo minuter och börjar prata med varandra eller knappa på sina telefoner. Ove får åtskilliga gånger 
be om tystnad. Han blir mer och mer stressad över att genomgången tar mycket längre tid än vad han 
har planerat. Fredrik är en elev som är väldigt intresserad av matematik och brukar ta till sig ny 
information snabbt och tycka att matematiken är lätt. Efter tio minuter av föreläsningen blir han 
irriterad för han tycker att det går för långsamt och han suckar högt. Sedan börjar han spela ett spel 
på sin telefon i stället för att lyssna på sin lärare.  

När läraren Ove är klar med sin föreläsning är det dags för eleverna att själva lösa problem ur 
läroboken men nu återstår bara tio minuter av lektionstiden. En del av eleverna har gett upp och 
öppnar inte ens sina böcker. Ove börjar gå runt i klassrummet för att hjälpa till men fastnar hos en av 
eleverna efter bara några minuter, där han får dra en kortversion av föreläsningen igen. När det 
endast återstår en minut av lektionen ropar Ove till klassen att de får i läxa att lösa de fem problemen 
som han har skrivit upp på tavlan tills nästa lektion. När eleven Maja på kvällen ska försöka lösa 
problemen minns hon knappt något av Oves genomgång. Hon är för trött och ointresserad av att läsa 
det som står i läroboken om ämnet och ger ganska snabbt upp sin ambition att förstå derivatans 
definition. 

Den här berättelsen är fiktiv men inspirerad av mina upplevelser som lärarkandidat på en 
gymnasieskola i Stockholm. Den långa tiden för genomgång, den korta tiden för problemlösning och 
efterföljande läxa (ofta för att kompensera för den korta problemlösningstiden under lektionen) är 
något som jag ofta har upplevt, både som lärarkandidat och själv som elev.  

Kanske hade undervisningsmodellen Flippat klassrum kunnat vara en väg för Ove i berättelsen ovan 
att minska sin stress, för Fredrik att inte uppleva irritation och för Maja att förstå derivatans definition?  

Flippat klassrum är en undervisningsmodell som på sätt och vis vänder upp och ned på den 
traditionella lektionen. Under en traditionell lektion brukar läraren ha en genomgång av något utvalt 
undervisningsinnehåll, ofta i form av katederundervisning. Därefter ägnas ofta lektionen åt att eleverna 
får fördjupa, och använda sig av, sin kunskap på egen hand eller tillsammans med sin lärare och sina 
klasskamrater. I Flippat klassrum ersätts lärarens klassrumsgenomgång med att 
undervisningsinnehållet presenteras i ett filmklipp, en ljudfil, en skriftlig presentation, ett blogginlägg 
eller liknande, som oftast görs tillgängligt online via Internet. Eleverna får i uppgift att titta eller lyssna 
på detta undervisningsmaterial innan lektionen och lektionen kan därmed ägnas enbart åt att förtydliga 
undervisningsinnehållet ytterligare och åt fördjupande aktiviteter.  

Undervisningsmodellen Flippat klassrum började användas under 1990-talet inom högskolevärlden i 
USA och har sedan dess spridits till klassrum i många länder världen över. Idag använder sig lärare av 
modellen oavsett ämne och elevålder. Det finns åtskilliga företag och organisationer som producerar 
filmer, ljudfiler, presentationer etc. som kan användas till Flippade klassrum. Artiklar om 
undervisningsmodellen har använts som kurslitteratur i lärarundervisningen på Stockholms universitet. 
Det har under det senaste året förekommit artiklar om Flippade klassrum i svenska dagstidningar, 
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bland annat i Dagens Nyheter. Sveriges Television har berättat om modellen i nyhetsinslag och UR 
(Utbildningsradion) har ägnat ett helt program åt fenomenet. Det arrangeras kurser om Flippat 
klassrum och det finns bloggar som enbart handlar om denna undervisningsmodell. I sociala medier 
finns det grupper där undervisningsmodellen diskuteras. Exempelvis har en svensk diskussionsgrupp 
på Facebook som behandlar Flippat klassrum nästan 2 900 medlemmar i skrivande stund. Mycket 
tyder alltså på att Flippat klassrum verkar vara en undervisningsmodell som blir mer och mer 
synliggjord i Sverige och att fler och fler lärare verkar använda sig av modellen. Men är detta en 
modell som är här för att stanna eller är det en modefluga? Finns det belägg för att denna modell är bra 
för elevernas lärande? 

Enligt Flipped Institute (2013) är den största fördelen med Flippat klassrum att undervisningsmodellen 
kan öka möjligheterna till lärande genom att undervisningen kan göras mer individanpassad. Eftersom 
tid frigörs, genom att genomgången flyttas från lektionen, kan läraren under lektionen få mer tid till att 
aktivt arbeta med eleverna och större möjlighet att ge dem individuellt stöd. Det som är gemensamt för 
alla Flippade klassrum är att lektionstid som normalt brukar användas till genomgång frigörs. Vad 
läraren använder denna frigjorda tid till är upp till varje enskild lärare. Flippat klassrum är en relativt 
ny företeelse i Sverige vilket leder till att det är svårt hitta genomförda svenska studier gällande denna 
modell. Det är därmed också svårt att avgöra vad lärare använder den frigjorda tiden till. Personligen 
är jag som blivande lärare nyfiken på om Flippat klassrum är en undervisningsmodell som är 
intressant för mitt kommande arbete. Därför anser jag det viktigt och värdefullt att ta reda på hur lärare 
uppfattar fenomenet Flippat klassrum och med utgångspunkt tagen i fenomenografisk ansats 
undersöka varför de väljer att lägga upp undervisningen på det här sättet. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva undervisningsmodellen Flippat klassrum och öka 
förståelsen för lärares handlande och de övertygelser som kan ligga bakom deras val att använda sig av 
undervisningsmodellen i svenska matematikklassrum i årskurs 7-9 samt gymnasiet våren 2013. 

Forskningsfrågor 

• Hur uppfattar de medverkande matematiklärarna, verksamma i årskurs 7-9 samt gymnasiet, att 
elevernas möjlighet till lärande påverkas av undervisningsmodellen Flippat klassrum? 

• Hur uppfattar de medverkande matematiklärarna, verksamma i årskurs 7-9 samt gymnasiet, att 
deras arbete påverkas av undervisningsmodellen Flippat klassrum? 
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Bakgrund 
Följande kapitel syftar till att beskriva undervisningsmodellen Flippat klassrum samt att redovisa 
tidigare forskning om Flippat klassrum och forskning och litteratur som anses vara relevant för denna 
studie. 

Matematikundervisningen i klassrummet 
Boaler (2011) anser att när matematik lärs ut på ett traditionellt sätt tittar först eleverna på när läraren 
förklarar matematiska metoder och sedan får eleverna i tystnad öva på att använda metoderna. 
Förespråkare för detta traditionella undervisningssätt brukar enligt Boaler framhäva att eleverna 
genom undervisningen lär sig att använda standardmetoder och lär sig matematisk korrekthet och 
problemlösning på hög nivå. Men Boaler menar att risken i det ”traditionella” klassrummet är att 
eleverna, genom att sitta tysta och titta på, inte förstår matematiken som lärs ut och inte heller blir 
intresserade av den. För att skapa förståelse för ämnet bör undervisningen i stället anpassas till 
innehållet. Detta kan enligt Boaler göras genom att till exempel låta eleverna diskutera matematiken 
och laborera med den (Boaler, 2011). 

Skolverket gav 2003 ut en rapport som redogjorde för en studie där elevers lust att lära granskades, 
med fokus på matematikundervisning (Skolverket, 2003). Enligt denna rapport har många elever dålig 
erfarenhet av ämnet matematik. De anser att matematiken är svår att förstå och de upplever att 
matematiken saknar mening, och då är det lätt att även deras lust att lära försvinner. Skolverket menar 
att detta delvis är en effekt av den form av matematikundervisning som ofta bedrivs. Studien visar att 
matematikundervisningen i grundskolans senare år domineras av en undervisningsmodell. ”Modellen 
utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt 
och hjälper eleverna individuellt” (Skolverket, 2003, s. 20). I denna modell är det oftast viktigast för 
eleven att hinna så lång som möjligt i boken och att skaffa sig kunskap om ämnet och förstå 
matematiken hamnar längre ner i prioriteringsordningen (Skolverket, 2003). 

Enligt rapporten (Skolverket, 2003) är de viktigaste faktorerna som skapar lust att lära variation, tid till 
reflektion och till samtal, att undervisningsinnehållet är relevant och begripligt och att eleverna förstår 
målen med sitt lärande. Det är därför viktigt att både variera arbetsformer och undervisningsinnehåll. 
Rapporten visar att rätt utnyttjad tid kan skapa goda miljöer för lärande. I rapporten vittnar lärare om 
att de tycker att meningsfull tid är den tid som läggs på mötet mellan läraren och eleven. De i studien 
medverkande eleverna är eniga i sin uppfattning om att läraren är den viktigaste faktorn till att de får 
lust att lära. Det är enligt eleverna centralt att läraren ska vara engagerad och ha en ”förmåga att 
motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig” (Skolverket, 2003, s. 34-35). 
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Styrdokument 
I styrdokumenten från Skolverket anges hur undervisningen i skolan bör bedrivas. Kursplanen för 
matematik (vilken gäller för grundskolan) samt Ämnesplanen för matematik (vilken gäller för 
gymnasiet) berättar om vilka förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla samt vilket 
innehåll undervisningen ska behandla (Skolverket, 2011a, 2011b). Enligt Ämnesplanen (Skolverket, 
2011b) skall matematikundervisningen i skolan bedrivas genom ”varierade arbetsformer och 
arbetssätt” (Skolverket, 2011b, s. 1). Dessutom skall eleverna ges förutsättningar att utveckla de 
förmågor som bedöms vara centrala för ämnet matematik på respektive nivå (Skolverket, 2011a, 
2011b). I grundskolan är dessa förmågor följande: 

• Problemlösningsförmågan, d.v.s. att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 
värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011a, s. 2). 

• Begreppsförmågan, d.v.s. att ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp” (Skolverket, 2011a, s. 2). 

• Metodförmågan, d.v.s. att ”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2011a, s. 2). 

• Resonemangsförmågan, d.v.s. att ”föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2011a, s. 
2). 

• Kommunikationsförmågan, d.v.s. att ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011a, s. 
2). 

 

I gymnasiet är motsvarande centrala förmågor följande: 

• Begreppsförmågan, d.v.s. att ”använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt 
samband mellan begreppen” (Skolverket, 2011b, s. 1). 

• Procedurförmågan, d.v.s. att ”hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och 
med verktyg” (Skolverket, 2011b, s. 1).  

• Problemlösningsförmågan, d.v.s. att ”formulera, analysera och lösa matematiska problem samt 
värdera valda strategier, metoder och resultat” (Skolverket, 2011b, s. 1).  

• Modelleringsförmågan, d.v.s. att ”tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell 
samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar” (Skolverket, 2011b, s. 1). 

• Resonemangsförmågan, d.v.s. att ”följa, föra och bedöma matematiska resonemang” (Skolverket, 
2011b, s. 1). 

• Kommunikationsförmågan, d.v.s. att ”kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt 
och i handling” (Skolverket, 2011b, s. 1). 

• Relevansförmågan, d.v.s. att ”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra 
ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 1).  

 

För att kunna ge eleverna förutsättningar att utveckla ovanstående förmågor av varierande slag krävs 
det således varierade undervisningsformer både i grundskolan och gymnasiet (Skolverket, 2011a, 
2011b). 
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Flippat klassrum 

Det Flippade klassrummets historia 

Det finns många som skulle kunna göra anspråk på att vara bland de första som började använda sig av 
det Flippade klassrummet. Här följer en sammanställning av några av dem.  

Mazur	  	  
Eric Mazur är professor i fysik på Harvard-universitet i USA och han ses som en av 
förgrundsgestalterna inom Flipped classroom. Mazur (2009) upplevde att hans elever på universitetet 
endast memorerade all information utantill när han via föreläsning förmedlade information, han 
upplevde att eleverna inte verkade förstå ämnet fysik. Han fick väldigt goda resultat när hans elever 
utvärderade hans föreläsningar, men eleverna angav i allmänhet att de tyckte att fysik var tråkigt och 
att de inte förstod de allmänna koncepten i ämnet. Mazur anser att elevernas dåliga förståelse berodde 
på hans undervisningsstil, att han endast förmedlade information. Han berättar att den här formen av 
undervisning är en ”process whereby the lecture notes of the instructor get transferred to the notebooks 
of the students without passing through the brains of either” (Mazur, 2009, s. 51). Han bestämde sig 
därför i början av 1990-talet för att gå från att undervisa eleverna till att aktivt arbeta för att hjälpa 
eleverna till lärande. Detta gjorde han genom att vända upp och ner på det som han kallar den 
traditionella informations-överförings-modellen. Eleverna fick själva ansvara för att ta till sig 
grundinformationen, detta genom att läsa igenom texter som Mazur hade producerat, innan de kom till 
lektionen. Lektionstiden ägnades sedan åt diskussioner, samarbete mellan eleverna, att ta till sig 
informationen (assimilera informationen) och tankearbete (ibid.).  

Mazur (2009) berättar att han idag låter eleverna och interaktivt lärande stå i centrum. I det interaktiva 
lärandet varvar han sina egna korta genomgångar och konceptuella frågeställningar med att eleverna 
får ägna sig åt att tänka, prata med varandra, diskutera med läraren och med hela klassen. Genom detta 
anser Mazur att eleverna i stället för att lära sig informationen, lär sig att använda informationen. 
Mazur har genomfört studier som visar på att elevernas lärande nästan tredubblas med denna form av 
undervisning (ibid.).  

Baker	  
En annan pionjär är amerikanen J. Wesley Baker, professor på Cedarville University. Baker 
publicerade år 2000 en vetenskaplig artikel där han presenterade en modell som han kallar the 
Classroom flip (Ropchan & Stutt, 2013). I denna modell undervisas eleverna online (som läxa) innan 
lektionen. Läraren använder sig av verktyg på webben för att skapa och presentera sin undervisning. 
Enligt Baker, refererad i Ropchan och Stutt (2013), skapas på så sätt tid för läraren och eleverna att 
under lektionstid arbeta mer aktivt med varandra för att lösa problem. Baker menade att läraren med 
hjälp av detta undervisningssätt kunde bli ”the guide on the side” (Baker 2000, refererad i Ropchan & 
Stutt, 2013, s. 1) i stället för "the sage on the stage” (Baker 2000, refererad i Ropchan & Stutt, 2013, s. 
1), slående fraser som har citerats flitigt sedan dess (ibid.). 

Bergmann	  och	  Sams	  
De amerikanska kemilärarna Jonathan Bergmann och Aaron Sams är enligt dem själva pionjärerna för 
att det flippade klassrummet även började användas i grundskolan (Bergmann & Sams, 2012). De 
kallade sin undervisningsmodell Reverse instruction då de 2007 började använda modellen på 
Woodland Park Highschool i Colorado. Bergmann och Sams lät sina elever få i läxa att titta på 
inspelade föreläsningar. När eleverna sedan kom till lektionen fick de arbeta med uppgifter och 
genomföra laborationer och prov som hängde ihop med den inspelade föreläsningen. Enligt Bergmann 
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och Sams uppvisade deras elever en djupare förståelse för undervisningsinnehållet när Reverse 
instruction användes. De framhåller också att deras elever tog på sig större ansvar för sitt eget lärande 
och att eleverna blev mer självgående när modellen användes (ibid.). 

Salman	  Khan	  
En annan person som brukar nämnas i dessa sammanhang är amerikanen Salman Khan. 2004 började 
han hjälpa sin kusin Nadja med extraundervisning i matematik (Khan Academy, u.å). Eftersom 
Salman Khan och Nadja bodde i olika städer i USA undervisade han henne genom att rita i ett online-
verktyg på Internet samtidigt som de pratade med varandra på telefon. Khan började snart undervisa 
fler släktingar på detta sätt och ryktet spred sig om hans undervisning. Efterfrågan på hans hjälp ökade 
och det blev ohållbart för honom att hinna med att undervisa via telefon. Khan började därför spela in 
filmer där han förmedlade informationen via sin röst och via anteckningar. Han publicerade filmerna 
på Internet, fler och fler människor började titta på hans filmer och de blev så pass populära att han 
2008 startade den icke vinstdrivande organisationen Khan Academy (ibid.). 

 

Skärmdump från en video producerad av Khan Academy (Khan Academy, 2013) 

Idag används Khans filmer över hela världen (The Economist, 2011, September 17). Khan Academy 
producerar filmer som är gratis att använda för både elever och lärare. Filmerna finns översatta till en 
mängd andra språk än engelska, dock inte till svenska. Khan Academy har även utvecklat ett system 
innehållandes övningar där elever kan lösa problem under lektionstid. Om en klass använder det här 
systemet har eleverna möjlighet att jobba på egen hand, i sin egen takt, under lektionstid. Läraren kan 
följa varje elevs utveckling via sin egen dator och även få statistik på hur en hel klass eller flera 
klasser utvecklas (ibid.).  

Namnet	  Flippat	  klassrum	  
2010 skrev journalisten Daniel Pink i The Telegraph (Pink, 2010, September 12) om 
undervisningsmodellen och kallade den då Flip-thinking. Han beskrev modellen bland annat med 
orden ”Lectures at night, “homework” during the day” (Pink, 2010, September 12). 
Undervisningsmodellen kallas dock oftast Flipped classroom. Begreppen Flip teaching och Backward 
teaching är andra namn för Flipped classroom. I Sverige har Flipped classroom oftast översatts till 
Flippat klassrum, Inverterat klassrum eller Det upp-och-ned-vända klassrummet. När någon använder 
sig av undervisningsmodellen brukar man kalla det för att flippa klassrummet eller endast att flippa. 
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Definition 

Skolverket definierar i en artikel av Pålsson (2012) Flippat klassrum på följande sätt:  

Flipped classroom är ett uttryck och ett arbetssätt som under det senaste året har blivit allt vanligare i 
den didaktiska debatten, både härhemma och utomlands. Det innebär att eleverna själva sköter 
genomgången hemma, exempelvis med ett filmklipp eller en presentation som läraren själv skapat 
eller hittat på nätet. Tiden i klassrummet utnyttjas till att resonera, diskutera, räta ut frågetecken och 
till att fördjupa lärandet. (Pålsson, 2012, sidnummer okänt) 

 

Bild av Anne Månsson, hämtad från http://webb2.svedala.se/utbildning/?page_id=2208 

Genom studier av bloggar, hemsidor och andra informationskanaler på Internet kan det vara lätt att få 
uppfattningen att det är förflyttningen av informationsförmedlingen, från muntlig föreläsning under 
lektionstid till annan kommunikationsform, som är det centrala i Flippat klassrum. Många diskussioner 
handlar om hur lärare kan skapa filmer och vilka tekniska hjälpmedel som kan användas vid 
filminspelning, skapande av presentationer och ljudfiler. Det finns oändliga mängder för-producerade 
filmer tillgängliga på Internet, både kostnadsfria och sådana som kostar. Den definition av Flippat 
klassrum som används i denna uppsats är dock inte den som fokuserar på informationsförmedlingen 
(filmen, ljudfilen, presentationen etc.). Det som fokuseras är hela undervisningsprocessen, från 
genomgång på hemmaplan till lektionen. Den process som innehåller den frigjorda lektionstiden.  

Karin Brånebäck är en av de mest synliga förespråkarna för Flippat klassrum i Sverige. Brånebäck 
(Stridsman, 2013, 27 februari) menar att det även är viktigt att genomföra en mental flipp som lärare, 
d.v.s. att förändra sin uppfattning om hela undervisningen. Hon säger att Flippat klassrum egentligen 
är  

en tankemodell. Det handlar om att förbereda eleverna på förhand inför en fördjupande diskussion. 
Filmerna har blivit mest kända men det finns en massa olika sätt att flippa på. Eleverna kan få läsa en 
text eller fylla i ett frågeformulär. (Stridsman, 2013, 27 februari, sidnummer okänt). 

I denna uppsats fokuseras alltså Flippat klassrum som en undervisningsmodell, som en abstrakt 
beskrivning av ett sätt att undervisa. Anledningen till detta är att försöka tydliggöra att det Flippade 
klassrummet inte är en konkret arbetsmetod, utan att det Flippade klassrummet kan bestå av flera olika 
undervisningsmetoder, valda beroende på lärarens individuella tycke och smak. 

Litteratur och forskning relaterad till Flippat klassrum 

Det finns få forskningsstudier genomförda gällande det Flippade klassrummet. Förmodligen beror 
detta på att fenomenet är relativt nytt. Trots detta finns det på Internet en mängd kommentarer och 
diskussioner där lärare, elever, politiker och tyckare i allmänhet berättar om vad de anser om 
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undervisningsmodellen. Horn (2013) berättar att ingen vet hur många lärare som flippar sina klassrum. 
Enligt Horn finns det heller ingen som vetenskapligt har utvärderat vad modellen kan innebära för 
elevernas lärande (ibid.). 

Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  undervisningsmodellen	  
Grafton (2012) har gjort ett försök att sammanställa de fördelar och nackdelar som oftast förekommer 
i den globala didaktiska debatten om Flippat klassrum. De fördelar han nämner är följande:  

• I det Flippade klassrummet kan läraren ägna tid till att arbeta enskilt med elever som behöver extra 
stöd. Att arbeta enskilt med elever förbättrar även relationen mellan elev och lärare. 

• Eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, oavsett om det är en elev som behöver lite eller 
mycket tid för att lära sig. 

• Alla elever, oavsett socio-ekonomisk bakgrund, får stöd på hemmaplan genom filmerna, 
ljudfilerna, bloggen etc. 

• Materialet finns tillgängligt dygnet runt, även för de elever som är frånvarande från skolan p.g.a. 
sjukdom, semester etc. 

• Det Flippade klassrummet möjliggör att eleverna kan lära av varandra och vara resurser för 
varandra i lärandet. 

• Flippat klassrum involverar föräldrarna i undervisningen eftersom även föräldrarna kan lära sig av 
materialet som finns tillgängligt på Internet, på så sätt kan de bli bättre rustade att hjälpa sina barn. 
(Grafton, 2012). 

De nackdelar som Grafton (2012) tar upp är följande: 

• Det är oklart vilka konsekvenser som kan uppstå hos eleverna på grund av den ökade mängden 
skärm-tid. 

• Det kan vara svårt för eleverna att orka med och hinna med de extra läxor som filmerna innebär. 
Det är även tveksamt om läxor leder till förbättrat lärande. 

• Vissa elever har inte tillgång till dator, smartmobiler1 etc. Det kan skapa en ”digital klyfta” mellan 
dessa elever och skolan. 

• Företag producerar filmer och material som kan köpas in av lärare, reklam visas innan filmerna på 
filmsajter. Är det etiskt korrekt att någon blir rik på denna marknad? 

• Det är tveksamt om eleverna kan lära sig att hitta information på egen hand och lära sig kritiskt 
tänkande när de bara får ta del av en-vägs-kommunikation i form av en video eller liknande. 
(Grafton, 2012). 
 

Ett	  oroligt	  flippat	  klassrum	  
Filosofie doktor Jeremy Strayer (2007) kallar undervisningsmodellen för Classroom flip och Inverted 
classroom i sin forskningsartikel. Enligt honom är detta en klassrumsstruktur som ”moves the lecture 
outside the classroom via technology and moves homework and practice with concepts inside the 
classroom via learning activities” (Strayer, 2007, s. 1). Forskningsartikeln beskriver hur Strayer 
studerade lärandemiljön och inlärningsaktiviteterna i två amerikanska klassrum på collegenivå. I det 
Flippade klassrummet upplevde han att variationen av inlärningsaktiviteter bidrog till en orolig 
stämning bland eleverna, något han inte såg i det mer traditionella klassrummet. Eleverna i det 
Flippade klassrummet var även mindre nöjda med hur undervisningsmodellen orienterade dem mot 
inlärningsuppgifterna i kursen (Strayer, 2007). 

                                                        
1 Svenska datatermgruppen (http://www.datatermgruppen.se) rekommenderar att namnet smartmobil 

används för avancerade mobiltelefoner som har funktioner som till exempel webbläsare. 
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Interaktiv	  undervisningsteknik	  
Deslauriers, Schelew och Wieman (2011) genomförde en studie i USA där de jämförde lärandet hos 
fysikelever i två olika undervisningsformer. Den ena undervisningsformen bestod av traditionell 
föreläsning, där läraren under lektionstid presenterade innehåll, visade exempelproblem och 
demonstrerade problemlösning. Den andra undervisningsformen bestod av att eleverna fick i uppgift 
att själva läsa om innehållet på hemmaplan och därefter svara på ett antal inläsningsfrågor. 
Lektionstiden ägnades sedan åt att eleverna fick svara på frågor rörandes innehåll, diskutera med andra 
elever, lösa problem tillsammans i grupp och åt att läraren svarade på frågor, guidade, förklarade och 
gav feedback till eleverna (ibid.). Deslauriers, Schelew och Wieman kallar detta ”interactive teaching 
technique” (Deslauriers, Schelew & Wieman, 2011, s. 864). 

Undervisningsformen kan ses som en form av Flipped classroom, eftersom förmedlingen av 
information har flyttats från lektionstid och lektionstiden ägnas åt att försöka fördjupa förståelsen av 
den förmedlade informationen. Deslauriers, Schelews och Wiemans (2011) studie visar på att den 
interaktiva undervisningstekniken leder till ökat elevdeltagande, ökat engagemang bland eleverna och 
förbättrat lärande. 

Ett	  misslyckat	  försök	  att	  flippa	  
Lisa Johnsson och Jeremy Renner är lärare på Concordia University i USA (Johnson & Renner, 2012). 
De har i sitt forskningsprojekt jämfört studieresultaten hos två klasser som studerade på high school-
nivå, där den ena klassen fick traditionell undervisning och den andra klassen undervisades med 
Flipped classroom. Deras hypotes var att elever som deltog i det Flippade klassrummet skulle få bättre 
studieresultat på grund av att lektionstiden kunde ägnas åt mer samarbete i grupparbeten. Resultaten 
visade dock inte på några sådana effekter (ibid.). 

Renner menar att de fruktlösa resultaten inte beror på undervisningsmodellen i sig, utan på att försöket 
att implementera undervisningsmodellen blev misslyckat (Hennessy, u.å.). Renner och Johnsson 
(Johnson & Renner, 2012) har därför dragit upp några riktlinjer som de anser att lärare bör följa för att 
lyckas med att implementera undervisningsmodellen i sin undervisning: 

• Eleverna måste göras införstådda med att de förväntas lägga ner tid på läxor (d.v.s. ta till sig 
informationen de får ta del av genom filmklipp, ljudfiler, presentationer etc.). 

• Som lärare måste man inte tänka att det är allt-eller-inget när man implementerar Flippat klassrum 
i sin undervisning. Lärare kan uppleva positiva resultat av att bara enstaka lektioner flippas. 

• Elever föredrar inte automatiskt alltid samarbete i grupparbete, de vet inte heller intuitivt hur de 
framgångsrikt ska jobba tillsammans i en grupp. En lektion i det Flippade klassrummet måste 
således inte alltid innehålla grupparbete. 

• Läraren måste inte skapa allt sitt eget material eller innehåll som ska publiceras online, även för-
producerat material kan vara tillräckligt gott. 

• Föreläsning är inte dålig pedagogik, men det bör inte vara det primära eller enda sättet att 
undervisa på. 

• Användningen av mobila datorenheter (till exempel smartmobiler) ökar och Flippat klassrum är ett 
sätt att ta tillvara på möjligheten till lärande via de mobila enheterna. 

• Elever kan dra nytta av mångfalden av presentationsmedel. Det kan vara effektivt att komplettera 
undervisningen med information via ljud, video eller datoranimationer. (Johnson & Renner, 2012) 
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En	  behaglig	  flipp	  
I Marlowes (2012) forskningsstudie om Flippat klassrum fick elever titta på videoföreläsningar innan 
lektionen och arbeta med uppgifter under lektionstid. Resultaten från studien visar att eleverna i denna 
klass upplevde lägre stressnivåer än elever i andra klasser. Marlowe berättar att eleverna generellt 
visade positiva känslor för undervisningsmodellen och att de tyckte om fördelarna som var förenade 
med modellen, som att kunna välja arbetsuppgifter fritt och undersöka koncept som de fann intressanta 
mer på djupet. Dock kunde inte några förbättrade studieresultat i slutet av terminen påvisas (Marlowe, 
2012).  

Teoretiska perspektiv 

Fenomenografi 
När man, som i denna studie, vill beskriva människors sätt att uppfatta sin omvärld kan 
fenomenografin vara ett lämpligt perspektiv att använda. Claesson (2007) berättar att fenomenografin 
kan ses som en inriktning inom den pedagogiska och didaktiska forskningen, en inriktning som 
beskriver hur människor erfar eller tänker. Denna inriktning togs fram under 1970-talet av en 
forskningsgrupp som är verksam vid Göteborgs Universitet och som kallas Inom-gruppen, ledd av 
Ference Marton. Gruppen sökte ursprungligen bland annat studera de eventuella samband som finns 
mellan hur människor tänker om studier och hur de bedriver sina studier. De flesta studier med 
fenomenografisk inriktning som har bedrivits sedan dess har fokuserat på att beskriva vilka 
uppfattningar som kan finnas av olika fenomen (ibid.). Marton själv, tillsammans med Booth (2000), 
berättar att fenomenografin bottnar i ett intresse att ”beskriva fenomen i världen såsom andra betraktar 
dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet” (Marton & Booth, 2000, s. 146). 

Fenomen är enligt Nationalencyklopedin (2013) en företeelse eller något som är allmänt iakttagbart. 
Inom fenomenografin är fenomen även något som är tillgängligt för människan och som denne kan 
förhålla sig till intellektuellt och känslomässigt (Claesson, 2007). I studien som genomförs i detta 
arbete är fenomenet Flippat klassrum. 

Larsson (1986), som själv var medlem i Inom-gruppen, berättar att gruppen har definierat två olika 
perspektiv på beskrivning av fenomen. Man kan se på fenomenet ur första ordningens perspektiv, och 
då beskriver man det som kan observeras utifrån av fenomenet, hur något är. Men i fenomenografiska 
studier använder man sig inte av första ordningens perspektiv, utan i stället av andra ordningens 
perspektiv. När man använder sig av detta perspektiv, beskriver man hur fenomenet ter sig för 
människor, hur människor upplever fenomenet (ibid.). Enligt Larsson är den fenomenografiske 
forskaren ute efter ”innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser” (Larsson, 1986, s. 
13). 

Marton och Booth (2000) beskriver fenomenografin som en forskningsansats. Med denna 
forskningsansats beskrivs människors sätt att erfara fenomen. Forskningsobjektet är variationen i de 
olika beskrivna sätten. Det är därför centralt att finna de kvalitativt skilda sätt som kan beskriva 
fenomenet i fråga. De kvalitativt skilda sätten skildras i det som inom fenomenografin kallas 
beskrivningskategorier (ibid.). Beskrivningskategorierna omfattar ”distinkta grupperingar av aspekter 
av ett fenomen” (Marton & Booth, 2000, s. 163). 
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Fenomenografiska studier kan enligt Larsson (1986) användas inom hela den pedagogiska sfären. 
Fenomenografin kan till exempel användas om syftet med en studie är att finna de varierande 
övertygelser som kan ligga bakom en lärares sätt att lägga upp en undervisning eller att försöka 
fördjupa förståelsen för lärares handlande (ibid.). I detta arbete är syftet att försöka finna de 
övertygelser som ligger bakom lärarnas val att använda sig av undervisningsmodellen Flippat 
klassrum. Syftet är även att försöka fördjupa förståelsen för deras handlande när det gäller 
undervisningsmodellen. Därför kommer fenomenografin att användas som ett teoretiskt perspektiv i 
denna uppsats. 

Fenomenografiska studiers resultat, d.v.s. beskrivningen av variationer av uppfattningar, kan leda till 
en bättre förståelse av hur andra människor än en själv uppfattar omvärlden (Larsson, 1986). Genom 
att ta till sig andra människors uppfattningar, tankegångar och resonemang kan ens egna tankebanor 
förändras och utvecklas. Det viktiga i fenomenografin är därför inte att räkna antalet uppfattningar 
utan visa på vilka uppfattningar som finns (ibid.). Martons och Booths (2000) citat, som ytterligare 
tydliggör fenomenografins effekter, får illustrera den huvudsakliga önskan med denna studie: ”lär vi 
oss om hur världen framstår för andra, kommer vi att lära oss om hur världen ser ut och hur världen 
skulle kunna se ut” (Marton & Booth, 2000, s. 30). 

Deweys lärandeteorier 
Filosofen, psykologen och pedagogikforskaren John Deweys (1859-1952) lärandeteorier, tolkade av 
Phillips och Soltis (2010), är det perspektiv på lärande som kommer att användas som utgångspunkt 
för min förståelse och diskussion av det insamlade materialet. Enligt Phillips och Soltis (2010) 
framställde Dewey några grundläggande lärandeprinciper. Enligt Dewey sker lärande när eleverna 
aktivt tar del i problem, problem som de finner intressanta och relevanta. Eleverna bör även få 
möjlighet att diskutera med varandra och med läraren för att lärande ska uppstå. De lärande bör också 
få tillräckligt med tid för reflektion och de bör få möjlighet att testa eller utvärdera den kunskap som 
de har konstruerat. Enligt Deweys principer bör de även få möjlighet att reflektera över den kunskap 
som lärare eller andra elever har konstruerat (ibid.).  

Phillips och Soltis (2010) berättar att Dewey ansåg att lärarens roll ska vara av stödjande karaktär. 
Enligt Dewey är det inte produktivt att läraren bara berättar om nya idéer för eleverna eftersom risken 
då är stor att eleverna bara lär sig dessa idéer utantill och inte förstår dem. För att skapa förutsättningar 
till verkligt lärande bör läraren producera ”villkor som stimulerar tänkandet” (Phillips & Soltis, 2010, 
s. 89) och låta eleverna kommunicera med varandra och med läraren om idéerna (ibid.).  
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Metod 
Följande citat av Spradley (1979, citerad i Kvale, 1997) får belysa metoden i detta examensarbete: 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill 
förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen 
som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Kvale, 1997, sid 117) 

I arbetet intervjuas tre matematiklärare i årskurs 7-9 samt gymnasiet som använder sig av 
undervisningsmodellen Flippat klassrum för att upptäcka och beskriva lärarnas uppfattning om 
undervisningsmodellen. Genom intervjuerna undersöks även deras uppfattning om elevernas möjlighet 
till lärande i det Flippade klassrummet.  

I det följande kapitlet redovisas de metoder och de val som ligger till grund för denna undersökning. 
En sådan redovisning är enligt Johansson och Svedner (2010) viktig eftersom det är centralt att göra en 
undersökning kontrollerbar och på så sätt åstadkomma ett vetenskapligt tillvägagångsätt. 
Kontrollerbarheten innebär att det ska vara möjligt att följa och granska en undersöknings upplägg och 
undersökningen skall även vara reproducerbar (ibid.).  

Mitt val är kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats.  

Kvalitativ forskningsmetod 
För att uppnå god forskning menar Larsson (1986) att det är viktigt att metoden blir ett verktyg som 
hjälper till att bringa kunskap om det man vill forska i. Larsson berättar att man med den kvalitativa 
forskningsmetoden ”söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något 
fenomen eller sammanhang i omvärlden, medan andra metoder inriktar sig på att [sic] arbete med på 
förhand givna kategorier och söka beskriva omvärlden genom mätning eller testning” (Larsson, 1986, 
s. 8). I detta arbete finns det inga på förhand givna kategorier när det gäller lärarnas beskrivningar. 
Meningen är inte heller att mäta lärarnas livsvärld på något sätt eller att testa någon hypotes. Eftersom 
avsikten är att låta lärare beskriva sin uppfattning av Flippat klassrum, bedöms den kvalitativa 
forskningsmetoden vara ett lämpligt val, givet Larssons framställning. Vidare väljs kvalitativ 
forskningsmetod med fenomenografisk ansats eftersom strävan med denna uppsats är att finna 
kvalitativt skilda beskrivningar av lärarnas uppfattningar av Flippat klassrum. 

Larsson (1986) berättar att man inom fenomenografin använder sig av intervjuer för att försöka 
analysera och beskriva människors uppfattningar av sin omvärld (ibid.). Den fenomenografiska 
ansatsen blir därigenom en empirisk metod. Enligt Larsson (1986) är basen för den fenomenografiska 
ansatsen intervjuer och därför genomförs undersökningen i detta arbete med hjälp av kvalitativa 
forskningsintervjuer. 
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Intervjuundersökningens sju stadier enligt Kvale 
Kvale (1997) har beskrivit intervjuundersökningens sju stadier. De sju stadierna kan enligt Kvale 
användas för att strukturera intervjuundersökningen. Stadierna kan även användas för att hjälpa till att 
behålla forskarens engagemang och ursprungsvision. Kvale berättar dock att den kvalitativa 
forskningen är iterativ av naturen och att det inte alltid är möjligt att följa intervjuundersökningen 
linjärt från första till sista stadiet (Kvale, 1997). I intervjuundersökningen om Flippat klassrum 
används de sju stadierna för att skapa struktur i arbetet men processen genom stadierna tillåts vara 
iterativ, vilket innebar att det blir möjligt att gå tillbaka till tidigare stadier för att komplettera, förändra 
eller förbättra. 

Intervjuundersökningens	  sju	  stadier	  enligt	  Kvale	  (1997)	  
1. Tematisering – I denna fas formuleras forskningsfrågorna, en teoretisk analys sker av det som ska 

undersökas och metodval sker.  
2. Planering – En allmän planering och förberedelse av undersökningens alla sju stadier sker.  
3. Intervju – Intervjuguide skapas och intervjuer sker. 
4. Utskrift – Intervjuerna transkriberas.  
5. Analys – Intervjuerna analyseras och tolkas med lämpligt vald analysmodell. 
6. Verifiering – I detta stadie fastställs till vilken grad intervjuresultaten går att generalisera. Även 

reliabiliteten och validiteten i intervjuresultaten påvisas.  
7. Rapportering – Resultatet av undersökningen rapporteras i en lämplig form och i en läsbar produkt 

(Kvale, 1997). 

Urval 
Tiden har varit en tongivande faktor under detta arbetes gång. Den tid som finns till godo för arbetet är 
totalt ungefär åtta veckor från kursstart till inlämning av preliminärt manus. Av tidsskäl väljs därför 
enskilda intervjuer som intervjuform. Ett lockande alternativ är gruppintervjuer med fokusgrupper. 
Fördelen med fokusgrupper kan enligt Kvale (1997) vara att interaktionen som sker mellan de 
intervjuade under en gruppintervju kan leda till att fler uttalanden kommer upp till ytan än vid enskilda 
intervjuer. I denna studie bedöms tyvärr risken vara stor att inte hitta en mötestid för fokusgrupper då 
alla intervjupersonerna har möjlighet att närvara samtidigt. Enskilda intervjuer framstår därför som 
enklare att boka in.  

Ambitionen är från början att intervjua så många lärare som möjligt för att försöka förstå deras 
uppfattning av Flippat klassrum. Via Facebookgruppen Flippa klassrummet söks kontakt med 
matematiklärare som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Till gruppen hör en kontaktlista 
innehållandes kontaktinformation till några av de lärare som arbetar med undervisningsmodellen. Alla 
matematiklärare på denna lista kontaktas via mail och tillfrågas om intervju. Intresset från lärarna är 
relativt stort, av de 50 som kontaktas svarar 26 på mailet. Insikt om att tiden är för knapp för att 
intervjua alla dessa leder till en förfining av urvalet. Urvalet minskar till att omfatta lärare med 
inriktning mot år 7-9 samt gymnasiet. Anledning till detta val är att jag som är författare själv blir 
behörig lärare mot dessa åldrar efter examen. Efter det förfinade urvalet återstår 9 lärare. Kvale (1997) 
framhåller att om antalet intervjupersoner blir för litet är det svårt att generalisera resultaten från 
undersökningen. Dock bedöms tiden endast räcka till för tre intervjuer, vilket får till följd att 
generaliserbarheten får stryka på foten en aning. Därmed intervjuas tre matematiklärare med inriktning 
mot år 7-9 samt gymnasiet. 
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Valet blir att intervjua de två lärare som finns i närheten, d.v.s. i Stockholm, öga mot öga samt att 
intervjua en lärare som bor utanför Stockholm via telefon. Lärare 1, kallad Anna i detta arbete, jobbar 
som gymnasielärare i Stockholm. Lärare 2, kallad Bea, jobbar som högstadielärare i Stockholm. 
Lärare 3, kallad Calle, arbetar också som gymnasielärare men i en kommun utanför Stockholm. 
Lärarnas namn är fingerade i denna uppsats för att värna om deras anonymitet.  

Datainsamlingsmetoder 
Som redan nämnts blir den datainsamlingsmetod som används i denna studie intervjuer. 

I Kvales (1997) Tematiserings-stadie ingår det att klarlägga intervjuundersökningens syfte. I en 
intervju med ett explorativt syfte ställer intervjuaren öppna frågor som kan följas upp och utvecklas 
under intervjuns gång. Explorativa studier kan enligt Kvale med fördel användas för att få ökad, 
förändrad och ny förståelse för de studerade fenomenen(ibid.). En semistrukturerad intervju kan enligt 
Kvale (1997) vara en lämplig intervjuform när man, som författaren till denna uppsats, vill förstå 
världen ur någon annans synvinkel. I den semistrukturerade intervjuformen används samma 
intervjufrågor eller samtalsteman vid samtliga intervjuer men frågorna konstrueras så att de har öppna 
svarsmöjligheter. Det finns i denna form även utrymme att kasta om i frågornas ordningsföljd och 
möjlighet att utveckla svar med hjälp av nya frågor (ibid.). Efter ovanstående klargöranden bedöms det 
vara passande att intervjuundersökningen i detta arbete genomförs med hjälp av explorativa 
semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Kvale (1997) är det lämpligt att skapa två intervjuguider, den ena innehållandes 
forskningsfrågor och den andra innehållandes intervjufrågor. Forskningsfrågorna översätts med fördel 
enligt Kvale till intervjufrågor, detta för att ge forskningsfrågorna som ska besvaras ”en lättsam 
talspråklig form för att framkalla spontana och rika beskrivningar” (Kvale, 1997, s. 123). 
Intervjufrågorna i denna undersökning skapas därmed utgående från forskningsfrågorna. Vid 
utformningen av frågorna finns också i åtanke att de ska vara explorativa av naturen, d.v.s. att frågorna 
ska vara öppna och att deras svar ska kunna utvecklas i fler frågor. Den intervjuguide som innehåller 
intervjufrågorna hittas i bilaga 1.  

Forskningsetik 
För att skapa ett förtroende hos de människor som deltar i en undersökning samt för att visa respekt för 
dessa bör forskaren följa Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska 
anvisningar (Johansson & Svedner, 2010). De medverkande bör enligt dessa anvisningar informeras 
om undersökningens syfte och undersökningsmetoderna. Deltagarna ska ha rätt att ställa frågor och få 
svar på sina frågor när som helst. Deltagarna ska informeras att de kan avbryta sin medverkan närhelst 
de önskar. De bör även upplysas om att de kommer att hållas anonyma i undersökningen (Johansson & 
Svedner, 2010).  

För att i detta examensarbete följa de forskningsetiska anvisningarna skickas ett informationsbrev till 
de medverkande i studien innan intervjuerna sker, ett så kallat Informerat Samtycke (se bilaga 2). Vid 
intervjutillfället informeras informanten återigen om syftet med studien. Dessutom ges informanten 
möjlighet att ställa eventuella frågor under arbetets gång och informanten upplyses även om att denne 
kan avbryta sin medverkan när som helst. 
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För att värna om anonymiteten för de personer som bidrar till denna studie förvaras ljudinspelningarna 
på en lösenordskyddad dator och raderas direkt efter att behovet av dem har försvunnit. Lärarna i 
intervjuerna och skolorna anonymiseras vid utskriftsstadiet. Dessa åtgärder rekommenderas av Kvale 
(1997) för att undvika etiska problem vid utskrift. 

Procedur 
Informerat samtycke samt intervjufrågorna skickas ut till informanterna några dagar innan 
intervjutillfället. Informanterna får välja mötesplats och intervjuplats, med förhoppning om att de då 
kan känna sig trygga och kunna tala ostört. Enligt Kvale (1997) är en viktig förutsättning för att 
informanterna ska kunna tala fritt att de känner sig trygga i intervjumiljön. 

Intervjun startas genom att intervjuaren berättar om syftet med examensarbetet och berättar att 
samtalet kommer att spelas in om den intervjuade godkänner detta. Intervjuaren samlar in det av 
informanten påskrivna Informerat samtycke och frågar om det finns några frågor innan intervjun ska 
starta. Intervjuaren startar därefter ljudinspelningen och genomför intervjun med hjälp av 
intervjuguiden. Intervjun spelas in i sin helhet men intervjuaren för även korta anteckningar om det 
som verkar vara huvuddragen i informantens uppfattningar.  

Enligt Kvale (1997) kan det vara lämpligt vid livsvärldsintervjuer att starta med en fråga som gäller en 
konkret situation. I intervjuerna som berör lärarnas livsvärldar i det Flippade klassrummet inleds 
intervjuerna med allmänna frågor om i vilket ämne läraren använder sig av undervisningsmodellen 
och hur länge läraren har arbetat med undervisningsmodellen. Därefter kommer frågan som gäller en 
konkret situation, nämligen  

Hur ser din undervisning ut under en ”Flippad” lektion? 

Efter denna inledande och relativt allmänna frågeställning följer intervjuaren upp informantens 
beskrivning med fördjupande frågor och sammanfattningar och intervjuguiden används som ett skelett 
för att skapa struktur i intervjun. Inom fenomenografin kallas den inledande frågan för ingångsfråga 
och det är enligt Larsson (1986) viktigt att ställa samma ingångsfråga till alla informanter. 

Intervjuaren försöker under hela intervjun att följa Kvales (1997) råd för intervjusituationer. I dessa 
råd ingår att vara en uppmärksam lyssnare och ”visa intresse, förståelse och respekt ”(Kvale, 1997, s. 
120) för informantens åsikter. För att vara en god intervjuare måste man även enligt Kvale vara bra på 
mänskligt samspel och man måste träna på att intervjua. Ytterligare ett av Kvales (1997) råd som 
intervjuaren försöker följa var att bevilja pauser i intervjun, på detta sätt kan man ge informanten mer, 
och välbehövlig, tid för reflektion och association. 

Intervjuerna avslutas med att intervjuaren kort sammanfattar de mest framträdande delarna av 
intervjun och ger informanten en chans att ytterligare reflektera och ställa eventuella frågor. 
Ljudinspelningen stängs därefter av och intervjun avslutas. Efter intervjun skriver intervjuaren ner sina 
personliga reflektioner från intervjun för att inte glömma bort viktiga intryck och vinklingar som 
kanske inte framkommer från ljudinspelningen.  
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Databearbetning 

Utskrift  

Ljudinspelningarna transkriberas i stort sett i sin helhet, dock finns inte emotionella utryck, tonlägen, 
pauser, små instick och medhåll etc. med i utskriften. 

Kvale (1997) menar att när en transkribering sker från intervju till skriftlig text blir den påverkad av 
både författarens bedömningar och avgöranden. Reliabiliteten, d.v.s. tillförlitligheten, i utskriften är 
beroende av många faktorer, bland annat påverkas utskriften av ljudkvaliteten i ljudupptagningen, om 
pauser tas med, hur de emotionella och retoriska aspekterna tolkas ner i texten m.m. (ibid.). Genom att 
noggrant lyssna på intervjuerna tillhörandes denna studie och skriva ner nästan varje ord har försök att 
uppnå så god reliabilitet som möjligt i utskrifterna gjorts. Dock fanns inte tid till att inkludera exakt 
varje ljud, paus och ord och därmed minskar reliabiliteten något. 

Kvale (1997) menar att det är svårt att fastställa validiteten i en utskrift eftersom det enligt honom inte 
finns någon ”sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form” (Kvale, 1997, s. 152). Alla 
utskrifter präglas alltid av den som genomför utskriften och intervjusamtalen saknar kontext när de 
översätts till skrift. Det är därför viktigt att anpassa stilen på utskriften till forskningssyftet enligt 
Kvale (1997), något som författaren av denna uppsats försöker ta fasta på. Om utskriften ska användas 
till att ”ge ett allmänt intryck” (Kvale, 1997, s. 156) av informantens åsikter, som i denna uppsats, och 
inte till en psykologisk eller sociolingvistisk analys, rekommenderar Kvale (1997) att komprimera och 
omformulera det talade språket i utskriften. Då detta examensarbete är ett arbete med 
forskningsinriktning, och inte ett reellt forskningsprojekt, väljs endast de delar som bedöms innehålla 
mycket information av värde ut till transkription och resterande delar sammanfattas kort alternativt 
utesluts. Tiden som finns till godo för att genomföra denna studie är kort och tidsbrist är ytterligare en 
anledning till att ordagrann utskrift av hela intervjun prioriteras bort till förmån för att fokusera på att 
presentera belysande exempel från intervjuerna. 

Fenomenografisk analysmetod 

Utskrifterna tillhörandes detta examensarbete analyseras med fenomenografisk kvalitativ analysmetod. 
Det som är utmärkande för just fenomenografi är att man genom att analysera intervjuutskrifterna 
försöker kategorisera de uppfattningar av ett fenomen som kan uttydas ur informanternas berättelser 
(Larsson, 1986). Informanternas uppfattningar ska i resultatet kunna beskrivas med dessa kategorier. 
Det är viktigt att finna och beskriva kategorier som är helt skilda åt, Larsson kallar detta att 
kategorierna är kvalitativt skilda åt. Mellan två kategorier som är kvalitativt skilda åt ska förändringen 
dem emellan vara språngvis, och inte gradvis (ibid.). 

För att få fram ett resultat med hjälp av denna fenomenografiska ansats studeras den empiriska 
grunden, d.v.s. utskrifterna från intervjuerna (Larsson, 1986). I utskrifterna försöker man hitta de 
uppfattningar som informanten har om fenomenet i fråga. Det är viktigt att skilja på informantens 
åsikter och på informantens uppfattningar (ibid.). Larsson menar att ”uppfattningar ofta är den 
oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (Larsson, 1986, s. 21). För att än mer förtydliga vad 
uppfattning är, i hopp om att lättare kunna finna dessa i intervjuutskrifterna, citeras här även Marton 
(1978, refererad i Larsson, 1986): 

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 
sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 
samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang. (Marton & Svensson, 
1978, refererad i Larsson, 1986, s. 21) 
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Beskrivningskategorierna tillhörandes detta arbete är återgivna i resultatavsnittet. Enligt Larsson 
(1986) ska beskrivningskategorierna representera de olika sätt som är identifierade att uppfatta 
fenomenet på. Det undersökta fenomenet i denna studie är undervisningsmodellen Flippat klassrum.  

För att kunna urskilja de olika uppfattningar som finns i denna studies datamaterial läses utskrifterna 
igenom, flera gånger om. De olika informanternas intervjuutsagor jämförs även med varandra, i 
utsagorna försöker författaren av denna rapport hitta både skillnader och likheter. I genomläsningarna 
och jämförelserna görs försök att finna de intervjuade lärarnas uppfattningar och inte deras åsikter. 
Efter många reflektioner och genomläsningar formuleras en relativt stor mängd uppfattningar av 
Flippat klassrum. Eftersom både Marton och Booth (2000) samt Larsson (1986) menar att 
beskrivningarna av uppfattningarna bör vara få till antalet och kvalitativt skilda åt görs ett försök att 
generalisera de identifierade uppfattningarna och försöka hitta en minsta gemensamma nämnare i dem. 
Beskrivningskategorier som anses kunna representera de olika uppfattningarna formuleras efter denna 
generaliseringsprocess. Kategorierna granskas kritiskt och omformuleras åtskilliga gånger innan 
resultaten får anses vara tillräckligt goda för att kunna sägas vara av fenomenografisk karaktär. 
Jämförelsen är ”kärnan i en kvalitativ analys” (Larsson, 1986, s. 32), dessa ord används som ledord för 
denna analysprocess. Beskrivningskategorierna och tillhörande uppfattningar finns återgivna i bilaga 
3. Resultatet från denna fenomenografiska analys beskriver variationen i lärarnas uppfattningar, och 
återfinns i nästa kapitel (Resultat och analys). 

Tillförlitlighet 
Nedan diskuteras den valda metodens reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, och validitet. 

Reproducerbarhet 

I inledningen av metodkapitlet nämns en strävan efter reproducerbarhet av undersökningen. Det är 
dock svårt att reproducera en kvalitativ intervjuundersökning eftersom informanterna aldrig kommer 
att kunna svara på exakt samma sätt och förutsättningarna aldrig kommer att bli exakt desamma. Kvale 
(1997) menar dock att det är möjligt att få fram likartade intervjuer om man använder sig av samma 
intervjuguide och följer liknande procedurer som i originalundersökningen. Genom att noggrant 
beskriva använd procedur och återge använd intervjuguide görs ett försök att uppnå så hög 
reproducerbarhet som möjligt för denna studie.  

Frågorna och intervjun 

Enligt Larsson (1986) bör man lägga ner mycket arbete på att formulera ingångsfrågorna på bästa sätt 
så att de intervjuades uppfattningar verkligen kommer upp till ytan under intervjuerna. Eftersom 
författaren till denna uppsats kan anses vara nybörjare på att både skapa frågeställningar och att 
intervjua är det troligt att de frågeställningar som har använts i denna studie inte är de mest optimala 
för syftet. För att försöka hitta de bäst passande frågeställningarna har dock intervjufrågorna bollats 
mellan författaren, handledare till detta examensarbete och författarens kurskamrater. 

Kvale (1997) rekommenderar att man som intervjuare ska försöka undvika ledande frågor. 
Intervjuaren i denna undersökning strävade efter att formulera icke-ledande frågor under de tre 
intervjuerna men vid flertalet tillfällen blev frågorna av ledande karaktär ändå. Larsson (1986) menar 
dock att ledande frågor kanske inte spelar så stor roll om informanten intervjuas om sin yrkesroll, 
eftersom informanten då är relativt förtrogen med ämnet som är föremål för intervjun och därmed inte 
så påverkbar. 
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Urvalet 

För att kunna identifiera så många olika uppfattningar som möjligt av det totala antalet uppfattningar 
som kan finnas, är det viktigt att dels intervjua många personer men även olika grupper av personer 
som man tror kan tillföra olika uppfattningar (Larsson, 1986). Eftersom det är relativt få 
matematiklärare i årskurs 7-9 och i gymnasiet som arbetar med undervisningsmodellen blev det 
tillgängliga urvalet litet och det gick inte att tillgodose vare sig önskan om många informanter och 
flera olika grupper.  

Å andra sidan kan sägas att om studien omfattar intervjuer med många informanter riskerar man att 
analysen blir ytlig, mycket på grund av att tidsbrist ofta uppstår i sådana situationer (Larsson, 1986). 
Färre informanter kan leda till tid och ork att göra djupare analyser, vilket stöder valet att denna studie 
endast omfattar tre intervjuer. 

Tolkningar 

Resultatet i denna studie påverkas av tolkningar. Både informanternas tolkningar av intervjuarens 
frågor och intervjuarens tolkningar av informanternas svar påverkar resultatet. Vi ”kan helt enkelt inte 
förmedla vad vi vill få svar på utan att ge ett svar själva” (Larsson, 1986, s. 27). För att undersöka 
rimligheten i intervjuarens tolkningar kan en oberoende person engageras. Denna person får i uppdrag 
att läsa utskrifterna och kategoribeskrivningarna och skall därefter försöka matcha de olika 
intervjusvaren med kategoribeskrivningarna(Larsson, 1986). P.g.a. tidsbrist har tyvärr ingen sådan 
genomläsning kunnat genomföras under detta arbetes gång. 

Generaliserbarhet 

Det är uppfattningar som är analysenhet i denna uppsats. Det är därmed uppfattningarna, frikopplade 
från informanterna, som ska beskrivas i avsnittet innehållandes resultat, enligt Johansson och Svedner 
(2010). För att avgöra hur generaliserbart resultatet är måste man därför avgöra om de identifierade 
uppfattningarna är generella, d.v.s. man måste försöka avgöra om de uppfattningar som har hittats är 
samtliga de uppfattningar som skulle ha hittas om många personer skulle ha intervjuats. Johansson och 
Svedner berättar att man kan använda sig av det så kallade mättnadskriteriet för att uppnå så god 
generaliserbarhet som möjligt. Man intervjuar då så många personer man kan tills man upplever att det 
inte framkommer några nya uppfattningar vid intervjuerna (ibid.). I detta arbete har tyvärr tidsbrist satt 
stopp för fler intervjuer än tre. Efter dessa tre intervjuer har mättnadskriteriet inte uppnåtts och därför 
kan inte resultatet sägas vara särskilt generaliserbart. 
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Resultat 
I arbetet med att tolka och analysera intervjumaterialet har, som tidigare nämnts, en fenomenografisk 
ansats använts. Med hjälp av denna ansats har ett sökande efter en variation i lärarnas skilda 
uppfattningar genomförts. Variationen presenteras i ett kategorisystem som innehåller 
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna visar på de kvalitativt skilda uppfattningar som 
lärare har av fenomenet Flippat klassrum. Beskrivningskategorierna är denna studies resultat och 
presenteras i kommande avsnitt, efter en kort presentation av lärarna som intervjuades. 

Allmänt om lärarna 
Anna	  
Anna arbetar i en gymnasieskola i närheten av Stockholm. Hon har i huvudsak använt sig av 
undervisningsmodellen Flippat klassrum i sin undervisning av kursen Matematik 1. Klassen som 
undervisades gick första året på Naturvetenskapligt program. Anna började använda sig av 
undervisningsmodellen efter att ha blivit inspirerad av Daniel Barker då han höll ett föredrag om 
Flippat klassrum under SETT-mässan2 våren 2012. Daniel Barker är en av de främsta förespråkarna 
för Flippat klassrum i Sverige. Inspirationen ledde till att hon började pröva Flippat klassrum under 
höstterminen 2012. Anna har oftast använt sig av filmklipp för att förmedla undervisningsinnehållet. 
Anna upplever att det tar extra tid att implementera undervisningsmodellen eftersom hon både behöver 
lägga ner tid på att skapa filmer och extra tid på att planera lektionerna eftersom tid frigörs under 
dessa. P.g.a. tidsbrist har hon till och från haft pauser från undervisningsmodellen under läsåret. 

Bea	  
Bea är högstadielärare i matematik och NO i en skola i Stockholm. Hon har använt sig av Flippat 
klassrum i alla de ämnen hon undervisar i. Hon undervisar elever i årskurs 6 och i årskurs 8 och har 
använt Flippat klassrum i sin undervisning i båda årskurserna. Även Bea började med 
undervisningsmodellen efter att ha blivit inspirerad av Daniel Barker, i detta fall handlade det om att 
hon hade läst hans blogg om det Flippade klassrummet (http://barkersthlm.blogspot.se). Bea startade 
med Flippat klassrum under höstterminen 2012. Bea har haft pauser från undervisningsmodellen under 
det gångna läsåret eftersom hon har upplevt att det ibland har blivit för stressigt att hinna med att 
planera in när hon ska använda sig av modellen. Även Bea har använt sig av modellen genom att spela 
in filmklipp som eleverna får i läxa att titta på innan lektionen. 

Calle	  
Calle är gymnasielärare i matematik och fysik och arbetar på en gymnasieskola i Skånes län. Förutom 
att han använder sig av undervisningsmodellen i sin fysikundervisning använder han sig även av den i 
undervisning av kursen Matematik E. Klassen som undervisas består av elever som går tredje året på 
naturvetenskapligt program, enligt den gamla läroplanen (LGY94). Calle flippar lektionerna genom att 
ge eleverna i läxa att titta på filmklipp, på presentationer, på bildspel eller att fundera på frågor 
hörandes till undervisningsinnehållet. Calle började använda sig av modellen efter att ha blivit tipsad 
om Flippat klassrum av sin rektor. Calle använder sig kontinuerligt av undervisningsmodellen men 
varierar både sättet som undervisningsinnehållet presenteras på och arbetssätten som används under 
lektionerna. 
                                                        
2 SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation. 
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Lärarnas uppfattning 

De fenomenografiska beskrivningskategorierna 

Följande beskrivningskategorier är ett resultat av en fenomenografisk strävan att beskriva variationen i 
lärares uppfattningar av undervisningsmodellen Flippat klassrum. Variationen bör enligt Marton och 
Booth (2000) beskrivas i få och distinkt skilda kategorier. Kategorierna skall utgå från ett andra 
ordningens perspektiv och de ska fånga det väsentliga i variationen (Marton & Booth, 2000). 
Beskrivningskategorierna får anses vara denna studies svar på forskningsfrågorna, d.v.s. 

Hur uppfattar de medverkande matematiklärarna att elevernas möjlighet till lärande och 
deras eget arbete påverkas av undervisningsmodellen Flippat klassrum? 

Dessa forskningsfrågor översattes som tidigare nämnts till intervjufrågor i intervjuguiden. Analysen 
som har genomförts (beskriven i avsnittet Fenomenografisk analysmetod) resulterade i att fyra distinkt 
skilda uppfattningar kunde beskrivas som låg bakom de olika intervjusvaren. Den grundläggande 
innebörden i intervjusvaren representeras av följande uppfattningar: 

 

1. Undervisningsmodellen Flippat klassrum är som en tröskel som kan vara svår att komma över 
2. Undervisningsmodellen Flippat klassrum kan förbättra lärares arbetssituation 
3. Undervisningsmodellen Flippat klassrum kan öka möjligheterna till utveckling av lärares 

undervisning 
4. Undervisningsmodellen Flippat klassrum kan öka möjligheterna till lärande hos elever 
 

Dessa fyra uppfattningar är generaliserade utifrån ett antal mer detaljerade uppfattningar, som även de 
låg bakom intervjusvaren. Dessa mer detaljerade uppfattningar kan ses som ett mer detaljerat resultat 
än det som återges i detta kapitel och dessa detaljerade uppfattningar återfinns i bilaga 3. Det är viktigt 
att påpeka att varje lärare kan ha flera uppfattningar. 

Nedan följer förklaringar av de fyra beskrivningskategorierna. Larsson (1986) menar att citat från 
intervjuerna kan användas för att illustrera skillnaden mellan det som informanterna säger i 
intervjuerna och informanternas uppfattningar, d.v.s. resultatet. Därför finns citat med i nedanstående 
avsnitt. 

Beskrivningskategori 1: Undervisningsmodellen Flippat klassrum är som 
en tröskel som kan vara svår att komma över 

Lärarna erfar att det finns fallgropar och risker med undervisningsmodellen Flippat klassrum (se 
bilaga 3). De uppfattar dock inte dessa fallgropar och risker som allvarligare än att en medvetenhet om 
dem kan leda till att man kan använda sig av undervisningsmodellen på ett lyckat sätt. Ingen av lärarna 
har slutat att använda sig av undervisningsmodellen trots att de uppger att de har stött på motgångar 
med jämna mellanrum. 

Calle illustrerar detta med: 

”Jag tror på ett varierat arbetssätt där man väljer metod efter innehåll, men det får inte spreta så 
eleverna inte ser nåt sammanhang och går vilse. Och helst inte jag heller.” 
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Bea berättar om motgångar som hon har upplevt och överkommit: 

”Och då… började jag i matte, och gjorde som han sade, bara kör… gör en inspelning, blir det fel så 
blir det fel, och det blev jättefel. Jag hade satt den… alltså, jag filmade med mobilen och jag hade satt 
den åt fel håll, så att det blev liksom en långsmal bild istället för att avlång bild. Så de såg ju knappt 
någonting och… ja, massor… jag sade fel flera gånger och… men de tyckte att det var jättebra. Så att 
då blev jag ju jättepeppad att fortsätta. Och på den vägen är det.” 

Även Annas uppfattning om att Flippat klassrum är tidskrävande får illustrera denna 
beskrivningskategori: 

”Och det som tar tid är dels att spela in, man ska planera, man gör ju något manus även om man blir 
bättre och bättre på att göra det här snabbare och snabbare, så själva… göra det, sedan… det man då 
har gjort med ”flippade klassrummet”, det är ju då att… i och med att genomgångarna tittas på sidan 
av, så har man hela lektionspasset till kreativt arbete med eleverna, och då kan det ju faktiskt innebära 
också att man får lägga lite mer tid på den planeringen också” 

Beskrivningskategori 2: Det Flippade klassrummet kan förbättra lärares 
arbetssituation 

Följande citat får illustrera uppfattningen att känslan att inte räcka till kan förändras med Flippat 
klassrum: 

”Men… jag upplevde innan jag började med det här att det fanns inte tillräckligt mycket tid för mig 
att möta varje elev och verkligen få en uppfattning om hur de ligger till och vad de tycker är svårt. 
Det kunde vara så här att vi jobbade med ett område och sedan så gjorde de ett läxförhör eller ett 
prov, och så ”oj, den här personen har inte fattat någonting” liksom. Och då upptäcktes det först då, 
tre veckor senare. Nu när jag kan gå runt och prata med dem så finns det i alla fall kanske möjlighet 
att upptäcka det tidigare.” 

Den här kategorin inkluderar uppfattningar som att lärare tycker att det är roligt att inspireras av, och 
arbeta med, nya arbetssätt och att de upplever lektionstiden i Flippat klassrum som mindre stressig (se 
bilaga 3). 

Beskrivningskategori 3: Det Flippade klassrummet kan öka 
möjligheterna till utveckling av lärares undervisning 

Den här beskrivningskategorin får illustreras med hjälp av följande citat: 

”Om du tänker dig alla kurser och fortbildningar du som lärare kommer att… att… inte genomlida, 
men delta i under åren. Att få… få fortbildning genom att så att säga få feedback utifrån, eller utifrån 
sig själv eller kollegor eller elever framför allt. Den fortbildningen är ju otroligt effektiv. Man får ju i 
alla fall respons, och sedan får man väl fundera på ”vad gör jag med den här responsen?”. Betyder det 
då att jag ska gå en kurs i… i filmteknik så att jag lär mig att ljussätta det här lite bättre, eller? Jaja, 
ja, men då är det ju det. Eller betyder det att jag ska skaffa en bättre handstil eller betyder det att jag 
måste skriva alla mina manus på dator därför att…” 

En uppfattning som inkluderas i denna kategori är bland annat att möjligheterna till utvärdering av den 
egna undervisningen kan öka med undervisningsmodellen, vilket i sin tur kan leda till utveckling av 
den egna undervisningen. Lärarna uppfattar även att möjligheterna till att bli inspirerad av andra lärare 
och möjligheterna att hinna med att pröva andra arbetssätt under lektionen blir fler (se bilaga 3). 
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Beskrivningskategori 4: Det Flippade klassrummet kan öka 
möjligheterna till lärande hos elever 

Lärarna uppfattar att undervisningsmodellen kan öka möjligheterna till lärande på många olika sätt (se 
bilaga 3). Den mest framträdande uppfattningen som ligger bakom intervjusvaren, och som hittas med 
hjälp av analyserna i alla intervjusvar, är att mer tid till varje enskild elev kan öka möjligheterna till 
lärande. Följande citat ur en av intervjuerna får illustrera denna uppfattning: 

”Kanske frigör man också mer tid… det är ju också svårt i vårt jobb, att få den här tiden till varje 
enskild elev. Sextio minuter, trettio elever, ja, men då får de två minuter var, i teorin. Men sedan hade 
man ju en genomgång på en halvtimme, hoppsan, då var det ju en minut var, i teorin. Och sedan 
fastnade man hos någon i fem minuter, ja, då blir det ju fyra andra som inte får någon minut. Att… 
möjligtvis så frigör man också tid till att… att finnas mer enskilt.” 

En annan framträdande uppfattning hörandes till denna beskrivningskategori är att den passiva 
inlärningstiden som binds upp av föreläsning i den ”traditionella” undervisningen minskas, eftersom 
undervisningsmaterialet som finns tillgängligt online oftast tillhandahåller en mycket kortare 
genomgång. Den här uppfattningen kan illustreras med följande citat: 

”Skolan ska inte vara ett ställe där elever kommer för att se lärare jobba.” 

Trovärdigheten i resultatet 
Det är värt att poängtera att det här är beskrivningskategorier skapade av författaren till denna uppsats. 
En annan person hade förmodligen kommit fram till andra kategorier. Beskrivningskategorierna är 
framtagna med hjälp av författarens historia, författarens erfarenheter och författarens kunskap om det 
flippade klassrummet. Författaren hade kanske kunnat komma fram till andra beskrivningskategorier, 
kanske mer distinkt skilda åt eller mer välformulerade, genom att utforma intervjufrågorna på ett annat 
sätt. Marton och Booth (2000) beskriver detta målande när de menar att det inte finns någon 
”fullständig, definitiv beskrivning av någonting, och våra beskrivningar motiveras alltid av våra 
syften” (Marton & Booth, 2000, s. 161).  

Diskussion 
Avsikten med följande diskussion är att tolka och försöka förklara resultatet. Ett försök att knyta ihop 
studiens syfte med resultatet kommer att göras, d.v.s. jag kommer att visa om det med hjälp av 
intervjusvaren går att besvara de frågor som har ställts i syftet. 

Generaliserbarheten 

Generaliserbarheten i denna studie hade, som redan nämnts, kunnat ökas om mer tid hade funnits till 
förfogande för studien och fler lärare hade intervjuats. Då hade mättnadskriteriet kunnat uppnås och 
fler, eller kanske än mer distinkt skilda, beskrivningskategorier hade kunnat läggas till i 
kategorisystemet. Det hade varit önskvärt att intervjua lärare från olika delar av landet och med olika 
erfarenhet av användande av undervisningsmodellen. 
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Reliabiliteten 

Reliabiliteten, d.v.s. tillförlitligheten, i den intervjumetod som har använts bedöms vara tillräckligt god 
för att vara en studie hörandes till ett examensarbete. Intervjuerna har alla genomförts på samma sätt 
och intervjufrågorna bedöms vara tillräckligt välformulerade och täcka alla aspekter av studiens 
forskningsfrågor. Dock hade tillförlitligheten kunnat höjas om jag som författat denna text och 
genomfört intervjuerna varit mer erfaren när det gäller intervjusituationer. 

Validiteten 

Det är svårt att säga om resultaten ger en sann bild av det som undersöks. Som redan nämnts är 
beskrivningskategorierna som utgör resultatet för denna undersökning präglade av min erfarenhet och 
mina uppfattningar av undervisningsmodellen Flippat klassrum.  

Möjligheterna med den frigjorda tiden 
I inledningen till denna uppsats nämndes att tid frigörs under lektionen när läraren väljer att flytta på 
genomgången av undervisningsinnehållet. Lärarna i intervjuerna uppger att de verkligen upplever att 
tid frigörs när de använder sig av Flippat klassrum. Alla tre uppfattar också denna frigjorda tid som 
mycket värdefull, dels för dem själva men även för eleverna.  

Intervjusvaren vittnar om att den frigjorda tiden kan leda till att läraren upplever lektionerna som 
mindre stressiga (Beskrivningskategori 2). Lärarna upplever att de har mindre svårigheter att hinna 
med att undervisa eleverna i det centrala innehållet, något som undervisningen enligt kursplan och 
ämnesplan skall beröra. Lärarna upplever också att de får mer tid att variera undervisningen och på så 
sätt ge eleverna större möjlighet att utveckla alla de förmågor som anges i kursplanen respektive 
ämnesplanen (Skolverket, 2011a, 2011b) (Beskrivningskategori 3). 

Lärarna upplever att den frigjorda tiden även kan gynna eleverna (Beskrivningskategori 4), på det sätt 
att ”extratiden” kan öka möjligheterna till lärande hos eleverna. Lärarna väljer olika tillvägagångsätt 
för att öka möjligheterna till lärande. En av lärarna anger att den frigjorda tiden möjliggör för läraren 
att arbeta mer med formativ bedömning, d.v.s. bedömning som ska hjälpa eleven framåt i lärandet. De 
aktiviteter som läraren då låter få mer utrymme under lektionstiden är till exempel feedback, 
kamratbedömning, självvärdering och reflektion över det egna lärandet. Skolverket (2012) förordar att 
formativ bedömning används och berättar att det finns en stor mängd forskning som visar på att 
formativ bedömning är effektivt. Bland annat säger Skolverkets allmänna råd för bedömning och 
betygssättning i gymnasieskolan (2012) att när formativ bedömning ”används på̊ ett medvetet och 
systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande” 
(Skolverket, 2012, s. 4). 

Att lärarna använder den frigjorda tiden på många olika sätt ser jag som ett belägg för att Flippat 
klassrum bör ses som en undervisningsmodell, och inte som en konkret arbetsmetod. 

  



 
 

25 

Lusten att lära 
Lärarna uppfattar att undervisningsmodellen kan öka möjligheterna till lärande på många olika sätt 
(Beskrivningskategori 4), något som stöds av den litteratur och forskning om Flippat klassrum som 
presenteras i denna uppsats. Lärarna uppfattar att den frigjorda tiden kan användas till att skapa mer 
individuell tid mellan lärare och elev. Grafton (2012) menar att den tid som används av läraren till att 
arbeta enskilt med elever är viktig. I Skolverkets rapport om elevers lust att lära från 2003 angavs att 
den tid som läggs på mötet mellan läraren och eleven betecknas som meningsfull tid (Skolverket, 
2003). 

I lärarnas uppfattningar kan även skönjas att den frigjorda tiden i Flippat klassrum kan användas till att 
variera arbetssätten och innehållet i undervisningen mer än vad som sker under ”traditionella” 
lektioner. Man kan därför dra slutsatsen att undervisningsmodellen Flippat klassrum skulle kunna öka 
elevernas lust att lära, eftersom just variation anges vara en av nyckelfaktorerna för att skapa lust att 
lära enligt Skolverket (2003). 

Ett sätt som kan gynna förståelsen av 
matematiken 
Som tidigare nämnts hävdar Bergmann och Sams (2012) samt Mazur (2009) att Flippat klassrum kan 
leda till djupare förståelse av undervisningsinnehållet hos eleverna. Denna uppfattning delas av de 
intervjuade lärarna (Beskrivningskategori 4). Lärarna uppfattar att djupare förståelse kan uppnås om 
arbetsformerna anpassas till undervisningsinnehållet, något som är lättare att genomföra i det Flippade 
klassrummet då tid frigörs. Boaler (2011) menar att genom att byta ut den ”traditionella” 
matematiklektionen mot arbetsformer som anpassas till innehållet, som till exempel att diskutera och 
laborera, kan eleverna bättre förstå matematiken. 

Enligt Deweys (Phillips och Soltis, 2010) lärandeteorier som har omnämnts i denna uppsats kan 
elevernas förståelse fördjupas om läraren intar en stöttande roll och inte bara berättar och informerar 
om undervisningsinnehållet. Under genomgångar som sker på traditionella lektioner stöttar läraren 
ofta eleverna i deras lärande eftersom läraren svarar på elevernas frågor och genomgången kan ses 
som två-vägs-kommunikation. I undervisningsmodellen Flippat klassrum byts denna två-vägs-
kommunikation ut mot en-vägs-kommunikation då eleverna får i läxa att titta eller lyssna på 
genomgången hemma. Lärarens stöttande roll har bytts ut mot en förmedlande roll, något som Dewey 
inte anser vara produktivt för att skapa förståelse hos eleverna. Men denna dåliga förutsättning till att 
skapa förståelse kan vägas upp av den frigjorda tiden under lektionen. Om läraren tar till vara på 
lektionstiden och intar en lärarroll med stöttande karaktär kan förmodligen den dåliga förståelse som 
eventuellt uppstod under informationsförmedlingen uppvägas av två-vägs-kommunikation och ökade 
förutsättningar till fördjupad förståelse under lektionstid. 

Ökar elevernas lärande? 
Ingen av de forskningsstudier som finns redovisade i denna rapport visar konkret på att elevernas 
lärande ökar med hjälp av Flippat klassrum. Det finns dock en mängd teorier som anger hur 
möjligheterna till lärande hos eleverna kan ökas. Enligt Dewey (Phillips och Soltis, 2010) är det 
viktigt för att skapa lärande att låta eleverna bland annat få möjlighet att diskutera och aktivt ta del i 
problem som de finner relevanta och intressanta. Det är även viktigt att eleverna får tid till reflektion 
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samt att de får testa eller utvärdera sin kunskap. Samtliga av dessa aktiviteter skulle kunna genomföras 
under en lektion då Flippat klassrum används, och enligt Deweys lärandeteorier (Phillips och Soltis, 
2010) kan därmed förutsättningar till lärande skapas.  

Att öka lärandet var den grundläggande anledningen till att Mazur prövade att förändra sin 
undervisning på 1990-talet (Mazur, 2009). Han ville hjälpa eleverna till lärande genom att låta dem 
aktivt delta i undervisningen i stället för att passivt sitta och lyssna på en föreläsning (ibid.).  

Jämförelse av internationella fördelar och 
nackdelar med intervjusvaren 
De fördelar och nackdelar som Grafton (2012) redovisar är i stort sett de samma som återfinns i de 
intervjuade lärarnas uppfattningar av undervisningsmodellen. 

 En nackdel som ingen av de intervjuade lärarna pratar om är de oklara konsekvenserna av den ökade 
mängden skärm-tid. Jag vet inte om detta beror på att samhällsdebatten om skärm-tid eventuellt ser 
annorlunda ut i USA. Att denna nackdel inte tas upp av lärarna kan även bero på att lärarna inte har 
använt sig av undervisningsmodellen särskilt länge eller i särskilt stor utsträckning ännu. 

En nackdel som inte verkar tas upp i den globala debatten, men som de intervjuade lärarna uppfattar, 
är svårigheten att få eleverna att göra sin läxa, d.v.s. att få dem att titta eller lyssna på 
undervisningsmaterialet. De intervjuade lärarna tar alla upp denna svårighet och anger den som relativt 
stor (Beskrivningskategori 1). 

Att vara medveten om riskerna och svagheterna 
Det är, både enligt Johnsons och Renners forskning (2012) och enligt de intervjuade lärarna 
(Beskrivningskategori 1), viktigt att vara medveten om riskerna och svagheterna med 
undervisningsmodellen. Är man medveten om dessa risker och svagheter ökas möjligheterna att 
genomföra lyckade lektioner med hjälp av undervisningsmodellen. Genom att följa Johnsons och 
Renners råd om hur man kan implementera Flippat klassrum i sin undervisning (2012) kanske det kan 
bli lättare att komma över den imaginära tröskel som de intervjuade lärarna vittnar om. 

I de intervjuade lärarnas uppfattningar kan till exempel skönjas att det är viktigt att man som lärare 
försäkrar sig om att alla elever har fri tillgång till gratis internetuppkoppling och till dator, mobil 
surfenhet eller liknande. Grafton (2012) tar upp ett liknande resonemang i sin sammanställning över 
kända fördelar och nackdelar med Flippat klassrum. Han pratar om att en ”digital klyfta” kan skapas 
mellan skolan och elever utan gratis internetuppkoppling eller dator (ibid.). 
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Slutsatser 
Första forskningsfrågan i denna uppsats var: 

Hur uppfattar de medverkande matematiklärarna att elevernas möjlighet till lärande påverkas av 
undervisningsmodellen Flippat klassrum? 

Resultatet och diskussionen i denna uppsats visar att:  

• eleverna kan förstå matematiken bättre 
• en ökad lust att lära kan uppstå hos eleverna 
• förutsättningarna till lärande kan öka hos eleverna  
 

Andra forskningsfrågan var: 

Hur uppfattar de medverkande matematiklärarna att deras arbete påverkas av undervisningsmodellen 
Flippat klassrum? 

Resultatet och diskussionen i denna uppsats visar att:  

• lärare kan uppleva mindre stress i sitt arbete med hjälp av Flippat klassrum 
 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva undervisningsmodellen Flippat klassrum och öka 
förståelsen för lärares handlande och de övertygelser som kan ligga bakom deras val att använda sig av 
undervisningsmodellen i svenska matematikklassrum våren 2013. 

Min konklusion blir att lärare lägger upp undervisningen på det här sättet för att få en mindre stressig 
arbetsmiljö, för att få eleverna att förstå matematikämnet bättre, för att öka elevernas lust till lärande 
och/eller öka förutsättningarna till lärande hos eleverna. 

Som en avslutning poängteras att det är viktigt att vara medveten om undervisningsmodellens svaga 
punkter, att anpassa sin undervisning till eleverna och till undervisningsinnehållet samt att variera sin 
undervisning. 

Förslag till fortsatt forskning 
Här sammanfattas kort de förslag till fortsatt forskning som har uppkommit i mitt medvetande under 
arbetet med denna studie 

• Jag skulle finna det intressant att genomföra samma studie med fler informanter. 
Fenomenografiska studier omfattar enligt Larsson (1986) oftast mellan 20 och 50 informanter, 
vilket är avsevärt fler än de tre som har intervjuats i denna studie. 

• Under den tid som jag har arbetat med denna studie har jag ofta fått berätta för lärare som jag 
kommit i kontakt med om min studie och om undervisningsmodellen. Jag har då upplevt att det 
finns många förutfattade meningar om vad Flippat klassrum är och om vad det kan innebära för 
elevernas lärande och lärarnas arbete. Jag anser därför att det vore intressant att jämföra 
uppfattningar hos dem som arbetar med modellen med uppfattningar hos dem som inte arbetar 
med modellen, i hopp om att kunna finna den kvalitativa skillnaden dem emellan. 

• Eftersom det ännu inte genomförts någon studie om hur elevernas lärande de facto påverkas av 
undervisningsmodellen Flippat klassrum tycker jag att det vore väldigt intressant att genomföra en 
studie där detta undersöks. 



 
 

28 

Avslutande reflektioner 
I denna uppsats beskrivs variationen i uppfattning av fenomenet Flippat klassrum. Att synliggöra 
sådan variation tjänar flera syften anser Larsson (1986). Man kan se beskrivningen av variationer som 
en studie av den kultur som råder för närvarande inom skolans värld, och då kan beskrivningen leda 
till bättre förståelse av den världen. Larsson menar även att en presentation av olika alternativa 
resonemang, hörandes till ett visst fenomen, kan fungera som en grund för reflektion. Om en reflektion 
sedan sker hos läsaren kan denne eventuellt förändras personligen, i och med att större medvetenhet 
om fenomenet uppstår (ibid.).  

Så med detta resonemang i ryggen kan man säga att trots att de beskrivna uppfattningskategorierna 
inte bedöms vara särskilt generaliserbara och trots att det är uppfattningar som härstammar från få 
personer, så kan man se på dessa kategorier som en studie av den Flippade klassrumskultur som råder 
för närvarande. De som läser denna uppsats kan genom kategorierna förstå de övertygelser som får 
lärarna att använda sig av det Flippade klassrummet på det sätt de gör. Och kanske kan förståelsen av 
dessa övertygelser även få läsaren att göra en självreflektion, få läsaren att förändras och att gå utanför 
sina egna invanda ramar. Om läsaren är en lärare kanske denne lärare kan ta tillvara på de möjligheter 
som finns i det flippade klassrummet och bli medveten om nackdelarna med undervisningsmodellen. 
Kanske kan denna rapport leda till förändring av befintlig undervisning, en förändring som kanske 
ökar möjligheterna till lärande hos eleverna och kan komma eleverna till godo i slutändan.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjufrågor till lärare som arbetar med det Flippade klassrummet 

• I vilket ämne och i vilken/vilka årskurser använder du dig av Flippat klassrum? 
• Hur länge har du använt dig av denna undervisningsmodell? 
• Hur ser din undervisning ut under en ”Flippad” lektion? Berätta om både läraraktiviteter och 

elevaktiviteter. Vad gör du och ni? Hur gör du/ni? Varför gör du/ni så? 
• Vad anser du vara skillnaden/skillnaderna mellan din ”normala” och din ”Flippade” lektion? 
• Vilka fördelar ser du med Flippat klassrum? 
• Vilka nackdelar ser du med Flippat klassrum? 
• Vad anser du att Flippat klassrum innebär för eleverna och deras lärande? 
• Vad anser du att Flippat klassrum innebär för dig som lärare och din undervisning? 
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Bilaga 2 Informerat samtycke 

Informerat samtycke till lärare som intervjuas 
 

Hej, 

Jag heter Malin Folin och jag utbildar mig till matematik- och fysiklärare på Stockholms Universitet. I 
mitt avslutande examensarbete undersöker jag hur lärare arbetar med undervisningsmodellen Flippat 
klassrum. Jag undersöker även lärares uppfattning av undervisningsmodellen samt deras uppfattning 
om elevernas möjlighet till lärande. Det som är gemensamt för alla Flippade klassrum är att lektionstid 
som normalt brukar användas till genomgång frigörs. Vad läraren använder denna frigjorda tid till är 
upp till varje enskild lärare. Syftet med detta examensarbete är att beskriva och öka förståelsen för vad 
den frigjorda tiden i ett Flippat klassrum kan betyda för elevernas lärande och lärarnas undervisning. 

För att få material till min undersökning behöver jag spela in samtalen jag har med olika lärare, vilket 
innebär att jag kommer att göra en ljudinspelning under intervjun. Resultatet av undersökningen 
kommer att användas i mitt examensarbete. De intervjuade personerna kommer hållas anonyma, inga 
namn kommer att nämnas, varken lärarens eller skolans namn, i examensarbetet. Ljudinspelningen 
kommer att förvaras oåtkomlig för obehöriga. Dock ska ljudinspelningarna vara tillgängliga för 
forskare enligt god forskningssed, detta för att kunna kontrollera resultaten av min undersökning. Det 
är frivilligt att delta i denna undersökning och du kan naturligtvis avbryta ditt deltagande när som 
helst. 

Min fråga är om du som intervjuas samtycker till att jag ljudinspelar vårt samtal?  

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med mig så går det bra att ringa (tel. 0768 440004) 
eller maila mig (malin.folin@gmail.com). Om du är intresserad av resultaten från denna undersökning 
och mitt slutgiltiga examensarbete kan jag skicka det till dig när jag har slutfört arbetet. 

 

Ringa in!  

Jag samtycker till att ljudinspelning används som det är beskrivet ovan:  

Ja 

Nej 

....................  .....................................................................................  

(Datum, Ort)   (Underskrift) 
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Bilaga 3 Beskrivningskategorier 

Beskrivningskategori 1: Undervisningsmodellen 
Flippat klassrum är som en tröskel som kan vara 
svår att komma över 

Uppfattningar som kan kopplas till denna kategori: 

• Det kan vara svårt för läraren att hitta den ambitionsnivå som passar honom/henne bäst, d.v.s. att 
komma fram till hur ofta undervisningsmodellen ska användas, på vilket sätt 
informationsförmedlingen ska ske, vilken kvalitetsnivå som räcker etc. 

• Läraren behöver skapa en plan för både implementering och användandet av 
undervisningsmodellen. 

• En nyckelfaktor är att lyckas skapa en fungerande rutin som får eleverna att göra sin läxa och titta, 
lyssna eller liknande på undervisningsinnehållet. 

• Det kan vara lockande att ge upp och sluta med undervisningsmodellen om man som lärare stöter 
på motstånd men då är det viktigt att vara uthållig och hålla fast i tänkta planer för att kunna 
utvärdera och sedan ta beslut om man ska fortsätta med eller sluta använda modellen. 

• För att kunna genomföra undervisning med Flippat klassrum måste man som lärare försäkra sig 
om att alla elever har fri tillgång till gratis internetuppkoppling och till dator, mobil surfenhet eller 
liknande. 

• Det finns fallgropar och risker med undervisningsmodellen och det gäller att vara medveten om 
dem och ta höjd för dem om man ska lyckas använda sig av undervisningsmodellen på ett lyckat 
sätt. 

• Flippat klassrum passar kanske inte alla undervisningssituationer. 
• Undervisningsmodellen tar mer tid i anspråk än traditionell undervisning, bland annat eftersom 

undervisningsmaterial i form av filmklipp, ljudfil, presentation etc. skall produceras eller hittas 
samt att mer tillgänglig lektionstid skall planeras vilket kan ta längre tid än vanlig 
lektionsplanering. 

• Om undervisningsmaterialet som ges i läxa inte är egenproducerat av läraren kan en undran uppstå 
hos eleverna huruvida materialet innehåller relevant fakta eller ej. 

Beskrivningskategori 2: Det Flippade 
klassrummet kan förbättra lärares arbetssituation 
Uppfattningar som kan kopplas till denna kategori: 

• Lärare kan uppfatta arbetet som roligare eftersom läraren får tänka på nya sätt, förändras och bli 
inspirerad av andra. 

• Lärare kan uppleva mindre stress under lektionen eftersom informationsförmedlingen tar kortare 
tid. 

• Användning av teknik (IKT) som kan underlätta arbetet och minska arbetsbördan. 
• Undervisningsmaterialet kan återanvändas, till andra klasser och andra år. 
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Beskrivningskategori 3: Det Flippade 
klassrummet kan öka möjligheterna till utveckling 
av lärares undervisning 
Uppfattningar som kan kopplas till denna kategori: 

• I Flippat klassrum kan undervisningsmaterialet som finns tillgängligt online utvärderas av både 
läraren, kollegor och elever och kan därmed bli en språngbräda för utveckling av kommande 
material och av lärarens undervisning 

• Genom skapande av online-material framtvingas en plan (med en tanke och mening bakom) och 
”ad-hoc-undervisning” minskar. 

• Den frigjorda tiden i klassrummet skapar utrymme för läraren att pröva nya tillvägagångsätt och 
arbetssätt. 

• Den frigjorda tiden i klassrummet skapar utrymme för läraren att i större utsträckning komma 
igenom hela ämnesplanen/kursplanen. 

• För-producerat undervisningsmaterial som finns tillgängligt online kan tjäna som inspirationskälla 
till lärarens egen undervisning. 

• Genom att informationsgenomgången sker till största delen via online-materialet minskas risken 
att tid ”slösas bort” på irrelevanta frågeställningar, omotiverad repetition, onödiga stickspår och 
överflödiga utbroderingar. 

• Med Flippat klassrum ges mer tid till utvärdering av lärandet i klassrummet och därigenom större 
chans att kunna ändra riktning vid behov 
 

Beskrivningskategori 4: Det Flippade 
klassrummet kan öka möjligheterna till lärande 
hos elever 
• Den frigjorda tiden möjliggör att eleverna kan få arbeta mer i sin egen takt 
• Den frigjorda tiden möjliggör att eleverna ges mer tid på lektionen att arbeta på det sätt som 

läraren vara det mest lämpade (utefter lärarens tycke och smak, kan vara: kreativt arbete, öva på 
att kommunicera, öva på att resonera, arbeta med frågor och svar, grupparbete, synliggöra 
förmågorna i kursplanen/ämnesplanen, nivågruppering) 

• Den frigjorda tiden möjliggör att eleverna ges mer tid till enskild kontakt med (och hjälp av) 
läraren 

• Den frigjorda tiden möjliggör större synliggörande av varje enskild elev 
• Den frigjorda tiden möjliggör mer tid till formativ bedömning (självvärdering, synliggöra det egna 

lärandet, feedback, kamratbedömning) 
• Den passiva inlärningstiden som binds upp av föreläsning i den traditionella undervisningen 

minskas eftersom online-materialet tillhandahåller en kortare genomgång. ”Skolan ska inte vara ett 
ställe där elever kommer för att se lärare jobba.” 

• Tiden som uppstår mellan tittande/lyssnande på online-material och lektionen kan leda till 
reflektion över frågor, problem, ämnet 

• Eleverna blir uppmärksammade på vad som är viktigt att lära sig genom att ta till sig online-
materialet, detta eftersom genomgången blir kort och koncis och innehåller endast det som är 
viktigt att kunna. 
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• Online-materialet når även de som av olika anledningar inte kommer till skolan (skolkar, sjuka, 
långtidssjuka, semester, morgontrötta etc.) 

• Onlinematerialet är en kortare variant av lektionsgenomgången vilket kan ge möjlighet för fler 
elever att inte tappa tråden eller tröttna under informationsgenomgången 

• De elever som har behov av att se/lyssna om materialet (eller pausa, se det i sin egen takt, i lugn 
och ro etc.) för att förstå eller ta till sig informationen, har möjlighet att göra det eftersom online-
materialet finns tillgängligt på Internet dygnet runt 

• De elever som bara behöver skumma igenom materialet för att förstå eller ta till sig informationen, 
kan göra det. 

• Online-materialet kan användas som repetitionsmaterial 
• Mindre behov av läxor eftersom den frigjorda tiden gör att mer hinns med under lektionen och 

mindre tid måste läggas ner på arbete utanför lektionstid 
• Den traditionella läxan ersätts av den mindre betungande läxan att titta/lyssna på online-materialet 
• Online-materialet kan anpassas bättre till ämnets karaktär (ibland kan bilder, ljud, animeringar 

skapa bättre förståelse) 
• Ett förproducerat online-material kan göra eleverna mer vana vid andra lärare och mindre 

beroende av den egna läraren.  
”han som introducerade det, han sade att… en sak som var jävligt bra, att det viktiga är inte elevernas 
relation till dig, det viktigaste är elevernas relation till ämnet. Och det är ju sant, men de bygger ju en 
relation till mig som gör att det är svårt när jag är borta.” 

 


