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Vi vill tacka samtliga respondenter för deras deltagande i denna studie. Vi vill även tacka de 

rektorer och lärare som hjälpt oss att komma i kontakt med dessa respondenter. Slutligen vill 

vi ge ett stort tack till vår handledare som alltid har ställt upp, stöttat oss och vänligt hjälpt 

till under arbetets gång.  



 

 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att göra en fenomenografisk undersökning avgränsad till tolv 

gymnasie- och Komvuxelevers uppfattningar av undervisningsmodellen det flippade 

klassrummet. Forskningsfrågorna fokuserade på elevernas uppfattning av undervisning i ett 

flippat klassrum, samt vilka för- och nackdelar ett flippat klassrum medför. I studien 

definierades begreppet flippat klassrum och tidigare forskning om området presenterades. 

Den tidigare forskningen visade bland annat att undervisningen är elevcentrerad, att den 

möjliggör för aktivt lärarande och att det kan ha en positiv effekt på elevers prestationer.  

 

Fenomenografi valdes som ansats och fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod. Studiens 

analys resulterade i följande nio beskrivningskategorier: tillgänglighet av material på nätet, 

videogenomgångar som läromedel, vikten av att ta del av förproducerat material, peer 

instruction, en varierad undervisning, individanpassade videogenomgångar, icke 

individanpassade videogenomgångar, svårigheter att studera hemma samt motivation och 

eget ansvar. Studien visar bland annat att den flippade undervisningen kan ha pedagogiska 

fördelar om omständigheterna är rätt, detta eftersom undervisningsmodellen är flexibel, 

varierad och i högre grad möjliggör för aktivt lärande än tidigare. Samtidigt visar studien att 

det aktiva lärandet kan minska beroende på elevernas tidigare erfarenheter, varav dessa elever 

uppfattar den flippade undervisningen som negativ. Vidare pekar studien på att 

undervisningsmodellen kan vara problematisk för elever som har svårt att ta eget ansvar, har 

bristfällig studieteknik och att elever med en dålig arbetsro hemma. 

 

Nyckelord 

Flippat klassrum, flippad undervisning, elevperspektiv, fenomenografi, inverterat klassrum, aktivt 

lärande, fokusgruppintervju 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 3 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Definition av begreppet flippat klassrum ............................................................................... 4 

Det flippade klassrummets ursprung ...................................................................................... 6 

Genomförandet av det flippade klassrummet ......................................................................... 7 

Utformning av digitalt material .............................................................................................. 8 

Vikten av att eleverna tar del av förproducerat material ........................................................ 9 

Tidigare forskning .................................................................................................................... 11 

Sökmetoder för tidigare forskning ....................................................................................... 11 

Ett elevcentrerat och aktivt lärande ...................................................................................... 11 

En individualiserad undervisning ......................................................................................... 14 

Elevprestationer och effektivitet .......................................................................................... 15 

Elevers attityder .................................................................................................................... 16 

Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................................. 17 

Metodologi ............................................................................................................................... 19 

Kvalitativ forskningsmetod .................................................................................................. 19 

Fenomenografisk ansats ....................................................................................................... 20 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 21 

Urval och genomförande ...................................................................................................... 22 

Bearbetning och analys av materialet ................................................................................... 24 

Etiska ställningstaganden ..................................................................................................... 25 

Validitet och reabilitet .......................................................................................................... 26 

Resultat och analys ................................................................................................................... 28 

Tillgänglighet av material på nätet ....................................................................................... 28 

Videogenomgångar som läromedel ...................................................................................... 30 



 

 

 

Vikten av att ta del av förproducerat material ...................................................................... 31 

Förberedelser inför lektion ............................................................................................... 31 

Effektivisering av arbetet på lektionstid ........................................................................... 32 

Bristande arbetsro och obalans i klassrummet ................................................................. 33 

Diagnoser ......................................................................................................................... 34 

Peer instruction ..................................................................................................................... 34 

En varierad undervisning ..................................................................................................... 35 

Individanpassade videogenomgångar................................................................................... 36 

Icke individanpassade videogenomgångar ........................................................................... 36 

Svårigheter att studera hemma ............................................................................................. 38 

Motivation och eget ansvar .................................................................................................. 41 

Diskussion ................................................................................................................................ 44 

Metodologidiskussion .......................................................................................................... 44 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 46 

Ett flippat klassrum inkluderar tillgängligt material på nätet ........................................... 46 

Ett flippat klassrum är starkt kopplat till videogenomgångar .......................................... 47 

Vikten av att förbereda sig i ett flippat klassrum ............................................................. 48 

Hinder hemma skapar problematik för ett flippat klassrum ............................................. 51 

Det flippade klassrummet är en modern och varierad undervisning ................................ 53 

Delade uppfattningar om huruvida ett flippat klassrum är individanpassat ..................... 53 

Det flippade klassrummet kräver motivation och eget ansvar ......................................... 54 

Sammanfattning av diskussion ............................................................................................. 55 

Källhänvisningar ...................................................................................................................... 56 

Bilaga 1- Informationsbrev ......................................................................................................... I 

Bilaga 2- Intervjuguide ............................................................................................................. III 

 



 

1 

 

Inledning 

Denna studie är ett självständigt examensarbete på avancerad nivå och är skriven av två 

lärarstudenter vid Örebro universitet. Efter att termen flippat klassrum nämnts under ett 

seminarium på lärarutbildningen väcktes vår nyfikenhet kring undervisningsmodellen. Vi 

sökte på Internet efter termen och den dök då upp både i sociala medier och i olika 

undervisningsforum. Vi upptäckte att det flippade klassrummet har uppmärksammats 

internationellt och även nationellt. Bland annat har modellen uppmärksammats av Kungliga 

Vetenskapsakademien (2015) som år 2014 beslutade att utdela Ingvar Lindqvistpriset i fysik 

till fysikläraren Daniel Barker. Motivet var att han lyckades öka elevers intresse och glädje 

för fysik genom användandet av digital teknik genom undervisningsmodellen flipped 

classroom. Barker själv menar att undervisningsmodellen är ett hett ämne inom skolvärlden 

och menar att den kan hjälpa elever att på en djupare nivå få förståelse för skolämnet (Barker, 

2013). Han argumenterar för att traditionell undervisning inte utnyttjar klassrumstiden till sin 

fulla potential och skriver att: ”Plötsligt framstod det orimligt att eleverna skulle komma till 

skolan och titta på mig när jag arbetade” (Barker, 2013, s. 8, Kursivering i original). Att det 

flippade klassrummet kunde ge pedagogiska fördelar väckte vårt intresse, varav vi bestämde 

oss för att i vårt examensarbete undersöka ämnet ytterligare.  

 

Vid närmare eftersökning av litteratur om det flippade klassrummet märkte vi att trots dess 

popularitet och omtalande i media fanns det mycket lite forskning om undervisningsmodellen 

(Gilboy m.fl., 2015; Mok, 2014). En av de forskningsresultat vi fann var att den flippade 

undervisningen gav en mer individanpassad undervisning (Parslow, 2012; Phillips & Trainor, 

2014). Vi menar att detta är betydelsefullt i svensk skola eftersom undervisning “[...] ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov“ samt ta hänsyn till “[...] elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (Skolverket, 2015, s. 6). Detta var även något som 

väckte vår nyfikenhet; vilka fler pedagogiska fördelar finns det med att flippa klassrummet? 

Även Skolverket (u.å.) uppmärksammar det flippade klassrummet och hänvisar till studier 

som visar att studenter är positiva till undervisningsmodellen, men att det finns både för- och 

nackdelar med den.  
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Vi fann dock mycket få studier som berörde elevers uppfattningar av det flippade 

klassrummet, varav ingen belyste variationen av uppfattningar. Detta är anledningen till vårt 

val av forskningsområde. Med andra ord handlar detta examensarbete om elevers varierade 

uppfattningar av det flippade klassrummet. Vi vill undersöka uppfattningar med 

undervisningsmodellen, detta för att få syn på olika konsekvenser så som för- och nackdelar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en fenomenografisk undersökning avgränsad till tolv 

gymnasie- och Komvuxelevers uppfattningar av undervisningsmodellen det flippade 

klassrummet. 

 

 Hur uppfattar eleverna den flippade undervisningen?   

 Vilka fördelar uppfattar eleverna att det finns med undervisning i det flippade 

klassrummet? 

 Vilka nackdelar uppfattar eleverna att det finns med undervisning i det flippade 

klassrummet?  
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs undervisningsmodellen flippat klassrum och hur begreppet definieras i 

den här studien. I kapitlet beskrivs även undervisningsmodellens ursprung.  

Definition av begreppet flippat klassrum  

Mary Beth Gilboy, Scott Heinerichs och Gina Pazzaglia (2015) är forskare som definierar en 

flippad undervisning som ett om en traditionell undervisningsmodell men med ett omvänt 

undervisningsupplägg. Ett flippat klassrum innebär med andra ord att det som vanligtvis görs 

i skolan görs hemma, medan det som normalt sett görs hemma görs på lektionstid (Gilboy 

m.fl.,2015; Mason m.fl., 2013; Mok, 2014). I ett flertal studier, exempelvis från Gregory 

Mason, Theodora Rutar Shuman och Kathleen Cook (2013) och Heng Ngee Mok (2014), 

beskrivs det traditionella undervisningsupplägget vid universitet som föreläsningar på 

lektionstid och bearbetning av materialet efter lektionstid. Detta innebär att i ett flippat 

klassrum sker det omvända; instruktioner och genomgångar flyttas utanför klassrummet för 

att sedan låta elever spendera lektionstiden åt att bearbeta innehållet (Barker, 2013; Gilboy 

m.fl., 2015). Det flippade klassrummet och aktivt lärande går hand i hand då aktivt lärande är 

en del av det flippade klassrummet (Hawks, 2014; Jacot m.fl., 2014; Mason m.fl., 2013). 

Melanie Jacot, Noren Jason och Zane Berge (2014) skriver att det aktiva lärandet innebär att 

eleverna inte bara lyssnar på läraren utan engagerar sig i meningsfulla aktiviteter. De skriver 

att eleverna får träna på att utveckla sina färdigheter i klassrummet genom exempelvis 

problemlösning. Kara Wolfe (2006) definierar aktivt lärande som undervisning där elever är 

aktiva och gör saker under lektionstid. Vidare menar Wolfe att ett aktivt lärande innebär att 

elever tänker och reflekterar kring vad de gör och varför, och att detta kan ske genom 

exempelvis diskussioner eller problemlösning. Bill Tucker (2012) menar att i och med ett 

flippat klassrum effektiviseras klassrumstiden. Han skriver att: 

Class becomes the place to work through problems, advance concepts, and engage in 

collaborative learning. Most importantly, all aspects of instruction can be rethought to best 

maximize the scarcest learning resource—time (Tucker, 2012, s. 109).  
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Klassrumstiden spenderas alltså i högre grad åt diskussioner, utredning av oklarheter samt 

arbete med övningar (Missildine m.fl., 2013; Tucker, 2012). Jonathan Bergmann och Aaron 

Sams (2012) hävdar att frigjord lärartid gör att läraren får mer tid att konversera och hjälpa 

varje enskild elev i klassrummet, vilket ger ett mer elevcentrerat lärande. Genom att referera 

till flera olika studier förklarar Cynthia Phillips och Jospeh Trainor (2014)  att ett flippat 

klassrum ger en högre interaktion mellan lärare och elever, varav detta leder till mer 

motiverade elever. De skriver även att i ett flippat klassrum ökade möjligheterna till 

elevsamarbete vilket de menar ökar motivationen. Även Michael Christiansen (2014) visar i 

sin studie att undervisningen i ett flippat klassrum blir mer elevcentrerad.  

 

Enligt Kathy Missildine, Rebecca Fountain, Lynn Summers och Kevin Gosselin (2013) 

använder lärare av det flippade klassrummet digital teknik för att flytta genomgångar från 

klassrummet till hemläxor. Även Andrew Youngkin (2014) beskriver det flippade 

klassrummet som ett arbetssätt som ofta är kopplat till digitala verktyg. Bergmann och Sams 

(2012) betonar dock att det flippade klassrummet inte nödvändigtvis måste innebära 

användande av videogenomgångar eller ens av digitala verktyg. De menar att “[…] there is no 

single way to flip your classroom— there is no such thing as the flipped classroom“ 

(Bergmann & Sams, 2012, s. 11). Istället menar de att det handlar om en så kallad ”mental 

flipp” där läraren vill förändra hur tiden hemma och i klassrummet används. Barker (2013) 

exemplifierar detta med att om en svensklärare låter sina elever läsa en text före lektionen för 

att sedan diskutera och analysera den på lektionen, kan detta ses som ett flippat klassrum.  

 

Christiansen (2014) skriver att det flippade klassrummet går under många namn, och några 

vanliga engelska beteckningar är flipped classroom, backwards classroom, upside-down 

classroom, inverted classroom och reversed teaching. Han menar att det flippade 

klassrummet är en typ av blended learning som har vissa säregna drag. William Slomanson 

(2014) beskriver begreppet blended learning som undervisningen i både virtuell miljö men 

även i traditionell klassrumsmiljö. Barker (2013) skriver att det inte finns någon allmän 

svensk term för flipped classroom men föreslår termer som inverterat klassrum eller omvänt 

klassrum. Bergmann och Sams (2012) skriver dock: “You may also have noticed some 

similarities between a flipped classroom and other educational models such as blended 

learning, reverse instruction, inverted classroom, and 24/7 classroom”, vilket antyder att de 

skiljer på begreppen inverterat klassrum och flippat klassrum.  
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Vi valde i denna studie att anamma en mer öppen definition av termerna flippat klassrum och 

flipped classroom. Vi menar att användning av digitala verktyg
1
 inte är ett måste, utan att ett 

flippat klassrum handlar om att flytta lärarens traditionella genomgångar utanför 

klassrummet. I denna studie används termerna flippat klassrum samt flippad undervisning, 

och de behandlas synonymt. Vidare behandlas dessa termer synonymt till termen inverterat 

klassrum.  

Det flippade klassrummets ursprung 

De två amerikanska kemilärarna Bergmann och Sams har blivit mycket omtalade i flera 

vetenskapliga tidskrifter, och de har av många forskare blivit ansedda som pionjärer inom 

området (Hawks, 2014; Jacot m.fl., 2014; Mok, 2014; Phillips & Trainor, 2014; Tucker, 

2012). Bergmann och Sams menar dock att det inte är de som myntat begreppet flippat 

klassrum, men vidkänner att de blivit ansedda som föregångare inom undervisningsmodellen 

(Bergmann & Sams, 2012). Bergmann och Sams flippade klassrum har sitt ursprung från då 

lärarna fann det svårt att hinna gå igenom lektionsmaterial med de elever som hade missat 

lektionen. För att ge eleverna möjlighet att ta igen lektionsmaterialet spelade de två lärarna in 

lektioner och la upp dem på internet. Lärarna upptäckte då att även elever som inte missat 

lektionen tog del av genomgångarna (Bergmann & Sams 2012; Tucker, 2012).  De frågade sig 

själva huruvida det traditionella arbetssättet att undervisa verkligen var det bästa och 

bestämde sig för att testa att helt ta bort traditionella klassrumsgenomgångar (Jacot m.fl., 

2014).  

 

En annan utövare av det flippade klassrummet är Salman Khan, grundaren till The Khan 

Academy. Genom sina lättillgängliga videogenomgångar på nätet har han blivit känd världen 

över (Mok, 2014; Parslow, 2012; Tucker, 2012). Graham Parslow (2012) från institutionen 

för biokemi och molekylärbiologi vid Universitetet i Melbourne, Australien skriver i en 

artikel att: 

My lectures currently attract a live audience of only 50% of the class and many of my 

colleagues report much lower attendances. The students have changed, not our lectures. In my 

                                                 
1
 Med digitala verktyg menar vi elektroniska hjälpmedel kopplade till informationsteknik (förkortad IT). 
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teaching, I now commend students to take the Khan lectures on metabolism and my feedback 

is that the Khan lectures have helped them to make sense of it (Parslow, 2012, s. 337). 

Parslow (2012) skriver att Khan Academy har blivit mycket populär och att organisationen 

blivit sponsrad av stora namn inom IT världen över, så som Bill Gates. Enligt Parslow är det 

just genom digitala videoföreläsningar på nätet som många unga idag vill ta del av nytt 

material.  

 

Den uppmärksammade fysikläraren Barker (2013) skriver att i början av hans karriär som 

lärare trodde han att problemet med att elever inte lärde sig tillräckligt mycket var att han inte 

förklarade tillräckligt bra. Hans lösning blev att sträva efter att bli bättre på att förklara. Trots 

att eleverna hyllade hans förklaringar såg han inga tecken på bättre förståelse hos eleverna när 

det väl blev prov. Barker skriver att: 

Det spelade ingen roll att jag med tiden blivit lika bra som mina lärare på att förklara hur man 

dividerar bråk. Det är elevernas arbete som avgör om de lär sig att göra det själva och i 

förlängningen kan använda det till något vettigt. Plötsligt framstod det som orimligt att 

eleverna skulle komma till skolan och titta på mig när jag arbetade (Barker, 2013, s. 8, 

Kursivering i original). 

Barker (2012) menar att det är mycket lättare att förstå när någon annan förklarar än att 

faktiskt ”göra själv”. Han menar att läraren borde finnas där och stötta eleverna när de 

försöker lösa uppgifter själva. Barker skriver att det är först när informationen bearbetas som 

kunskap skapas, och detta bör ske på lektionstid när läraren finns till hands. I hopp om att 

frigöra lärarledd tid till eleverna testade Barker det flippade klassrummet. Han har sedan dess 

upplevt att hans elever fått djupare begreppsförståelse, och att undervisningen blivit mer 

individanpassad.  

Genomförandet av det flippade klassrummet 

Mason m.fl. (2013) skriver att det finns olika sätt att genomföra ett flippat klassrum. Läraren 

kan exempelvis ge webbaserade instruktionsmanualer eller en text att läsa. Ett mycket vanligt 

sätt är dock att ge eleverna tillgång till videogenomgångar som eleverna kan titta på hemma 

(Westermann, 2014). Youngkin (2014) menar även att det inte är ovanligt att lärare använder 
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poddradio
2
. Youngkin (2014) och Christiansen (2014) skriver att i dagens samhälle kan 

videor produceras med lätthet och till ett mycket lågt pris då utrustning är billig och ofta finns 

webbaserade hemsidor som är gratis. Dessa genomgångar kan vara skärminspelade 

powerpointpresentationer, skärminspelningar då läraren ritar med ritplatta eller filmade 

genomgångar från klassrummet (Barker, 2013).  

 

Barker (2013) flippar sitt klassrum genom att låta elever se egenproducerade 

videogenomgångar. Klippen gör han genom att filma när han skriver och ritar på ett papper 

samtidigt som han pratar och visar med sina händer. ”Jag har provat att göra både 

skärminspelningar och att filma mig i klassrummet då man kan se hela mig, men att bara se 

händerna skänker någon form av mänsklig värme utan att distrahera” (Barker, 2013, s. 43). 

Han menar dessutom att eleverna upplever det lättare att följa med när han visar med 

händerna gentemot att skriva på ritplatta kopplat till dator.  

 

Att låta eleverna diskutera och förklara för varandra kallas peer instruction vilket är vanligt 

inom flippat klassrum (Barker, 2013). Mazur i Barker (2013) skriver att den som precis har 

lärt sig något förklarar på ett mer begripligt sätt för den som frågar. Han menar att 

klassrumstiden effektiviseras med det flippade klassrummet, och att det ger större utrymme 

för peer instruction jämfört med traditionell undervisning. 

Utformning av digitalt material  

Som tidigare nämnts, skriver Youngkin (2014) att det flippade klassrummet ofta är kopplat till 

digitala verktyg. Han menar att onlinebaserade videogenomgångar ökar flexibiliteten i 

undervisningen. Parslow (2012) skriver att Salman Khan inte använder sig av ett script när 

han producerar sina genomgångar och menar att det är delvis därför de blivit så effektiva. 

Studenterna får följa med i Salman Khans tankegångar då han tänker högt och använder sin 

intuition. Istället för att läraren löser problemet åt dem, upplever många elever att de löser 

problemet med honom.  

 

 Men att direkt filma en genomgång i ett klassrum och lägga upp på internet ger inte bra 

resultat enligt flera forskare. Gilboy m.fl. (2015), Mason m.fl. (2013) och Youngkin (2014) 

                                                 
2
 Poddradio är en metod för att publicera ljudfiler via internet 
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menar att videoklippen som produceras måste kortas ner radikalt och materialet måste 

bearbetas och effektiviseras. Gilboy m.fl. (2015) menar att en orsak till detta är att studenters 

koncentration vid en föreläsning vid universitetet sjunker efter tio minuter in i genomgången, 

och även om elevers fokus ökar i slutet av genomgången så kommer studenter endast ihåg 

ungefär 20 procent av innehållet från lektionen. Även Phillips och Trainor (2014) för samma 

argument och rekommenderar att klippen inte överstiger 20 min för elever på universitetsnivå. 

Gilboy m.fl. (2015) och Mok (2014) menar att elever redan efter 10 minuter lätt blir 

distraherade eller uttråkade, varav de rekommenderar att videoklippen som produceras är 

under 10 minuter långa. Genom att korta ner videoklippen och redigera bort onödiga pauser 

och skrivtid så blir videoklippen mer tidseffektiva jämfört med genomgångar i klassrummet. 

Vikten av att eleverna tar del av förproducerat material  

Forskare som Mason m.fl. (2013) och Mok (2014) hävdar att det är väsentligt att elever är 

förberedda inför lektionen och att de kommer till lektionen, annars fallerar upplägget. Vidare 

menar Mok att de aktiviteter som bygger på aktivt lärande blir svåra att genomföra om elever 

har bristande förkunskaper. Han skriver att för att säkerställa att eleverna har tillgodogjort sig 

materialet kan lärare använda olika tillvägagångsätt. Tucker (2012) skriver att de två 

kemilärarna Bergmann och Sams ”tvingar” sina elever att ställa varsin fråga om videoklippets 

innehåll som de tar med sig till nästa lektion. Dessutom ber de eleverna att skriva 

anteckningar, vilka lärarna läser. Bergmann och Sams menar att när eleverna väl blivit 

förtrogna med detta system upplevde de att frågorna som eleverna ställde blev mer djupa och 

välgrundade ju längre tiden fortskred, och de menade att eleverna reflekterade i djupare grad 

kring innehållet i klippen.  

 

Mok (2014) använde sig i sin studie istället av onlinebaserade test där eleverna själva fick 

testa hur väl de förstått innehållet. Frågorna var av enklare slag, vilka eleverna borde klara av 

genom att endast se videoklippet. Eleverna fick ta om testen hur många gånger de ville, och 

testen gav direkt respons med återkoppling på de frågor som besvarats fel. Dessa testresultat 

användes sedan formativt av läraren för att anpassa framtida undervisning. Även Phillips och 

Trainor (2014) rekommenderar dessa typer av test som automatiskt rättar, ger elever feedback 

och samlar statistik kring elevers kunskaper. För att sporra eleverna att verkligen göra testen 

skriver de att läraren kan låta testresultaten ha en positiv inverkan på slutbetyget. I 

Christiansen (2014) undersökning använde lärarna sig av quiz som ställdes i klassrummet. 



 

10 

 

Han menade dock att huvudorsaken till varför dessa quiz fanns var inte för att undersöka hur 

väl studenterna förstått materialet, utan snarare fastställa huruvida de tittat på videorna. 

Christiansen skriver att det var av denna anledning som ungefär hälften av de frågor som gavs 

på dessa quiz inte handlade om begreppsförståelse, utan var kopplade till exempelvis historier 

eller skämt som tagits upp under videon.  

 

Bermann och Sams (2012) hävdar att de elever som har svårigheter med att lösa uppgifter 

hemma själva får med det flippade klassrummet istället hjälp av läraren i klassrummet. Enligt 

Bergmann och Sams ger då eleverna inte upp i lika stor utsträckning som tidigare. Parslow 

(2012) skriver att eleverna introduceras för nya koncept hemma men att de under lektionen får 

möjlighet att visa sitt lärande. Bergmann och Sams (2012) menar även att detta arbetssätt 

leder till en formativ bedömning. Han menar att eftersom det flippade klassrummet frigör tid 

kan läraren spendera mer tid till varje elev och därmed lättare se deras behov och upptäcka 

missförstånd hos elever.   

 

Sammanfattningsvis innebär ett flippat klassrum att det som vanligtvis görs på lektionstid, så 

som genomgångar, flyttas utanför klassrummet. Eleverna får med andra ord ta del av 

lektionsmaterial hemma, ofta genom digital teknik. Lektionstiden spenderas sedan åt att 

bearbeta materialet. Vidare behandlar vi begreppen flippat klassrum, inverterat klassrum och 

flippad undervisning synonymt i denna studie. Utifrån denna bakgrundsöversikt vill vi nu 

presentera vetenskapligt granskade forskningsresultat berörande det flippade klassrummet.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel introduceras tidigare forskning kring flippade klassrummet. Kapitlet presenterar 

vetenskapligt granskad forskning som gjorts både ur ett lärarperspektiv och ur ett 

elevperspektiv. I kapitlet redogör vi för hur vi gick tillväga i vårt sökande av tidigare 

forskning.  

Sökmetoder för tidigare forskning 

Vi har sökt forskningsartiklar och avhandlingar via Örebro universitets databas Summon och 

Diva-portalen. Sökningarna omfattade både internationell och nationell forskning som berör 

det flippade klassrummet. Fältet verkar vara relativt outforskat och nytt, vilket kan ha sin 

förklaring av att det är en ny metod. Vi har använt sökord som flipped classroom, inverted 

classroom, backwards classroom, upside-down classroom och reversed teaching. De två först 

nämnda sökorden gav flest resultat. Vi har även sökt efter svenska artiklar med sökorden 

flippat klassrum, omvänt klassrum och inverterat klassrum, men vi fick inga relevanta 

resultat. Även de engelska sökorden gav relativt få träffar, men vi fann omkring 30 relevanta 

artiklar. Vi fann dock inga avhandlingar kring ämnet. Samtliga artiklar är utgivna efter år 

2005. Nedan presenterar vi vårt resultat av våra sökningar.  

Ett elevcentrerat och aktivt lärande 

I ett flippat klassrum ändras lärarens roll. Forskare som Gilboy m.fl. (2015), Parslow (2012), 

Sharon Hawks (2014) och Jacot m.fl. (2014) beskriver hur lärarens roll går från ”sage on the 

stage” i det traditionella klassrummet där läraren står i fokus, till en ”guide on the side” i ett 

flippat klassrum. I ett flippat klassrum får läraren alltså en mer handledande och vägledande 

roll där istället eleven står i fokus (Phillips & Trainor, 2014). Youngkin (2014) skriver att 

eleverna tvingas ta ett större ansvar över sitt eget lärande. Vidare menar Mok (2014) att ett 

flippat klassrum bidrar till att elever tar ett större eget ansvar över sina studier. Det finns dock 

studier som indikerar att det kan vara problematiskt att ge elever ett större eget ansvar. Lena 

Adolfsson (2011) refererar till en studie av Österlind (2005) som visade att framförallt 

lågpresterande och skoltrötta gymnasieelever hade svårt att ta eget ansvar. Hon skriver att: 
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“[…] den här gruppen elever tycks bli passiviserade av friheten och det egna ansvaret” 

(Adolfsson, 2011, s. 22), varav detta påverkade deras studieresultat negativt. Även Mason 

m.fl. (2013) problematiserar det egna ansvaret och skriver att de studenter som deltog i deras 

studie upplevde att undervisningsmodellen inte skulle var lämplig för studenter som precis 

börjat studera vid universitet; eleverna menade att det flippade klassrummet krävde en 

mognad.  Vidare skriver forskarna att detta bekräftas i flera andra studier. Utifrån en 

diskussion bedömer även Mason m.fl. undervisningsmodellen som problematisk för studenter 

som inte utvecklat en god studieteknik.  

 

Eftersom elever i ett flippat klassrum får genomgång av nytt material hemma behöver inte 

läraren upprepa materialet i skolan, varav den lärarledda tiden i klassrummet effektiviseras 

(Gilboy m.fl., 2015; Jacot m.fl., 2014; Mason m.fl., 2013; Mok, 2014; Philips & Trainor, 

2014). Detta menar Mason m.fl. (2013) och Mok (2014) gör att lärare som undervisar i ett 

flippade klassrum har större möjligheter till att praktisera ett aktivt lärande.  I en studie gjord 

av Mok (2014) vid Singapore Management University fick elever i en programmeringskurs 

uppleva det flippade klassrummet. Han observerade att studenterna blev mer engagerade för 

att ta lärandet i egna händer. Liknande resultat framkommer i en studie av Joseph Leung, 

Shekhar Kumta, Yan Jin och Alex Yung (2014) som visar att elever som har erfarenhet av ett 

flippat klassrum blev mer öppna för att själva initiera lärande. Även Mason m.fl. (2013) visar 

i sin studie med ingenjörsstudenter i USA att ett flippat klassrum bidrar till att eleverna blir 

självständiga, och att det förbereder dem för att ta sitt lärande i egna händer. Författarna 

tydliggör dock att det är svårt att separera effekterna från aktivt lärande och ett flippat 

klassrum då de två oftast är mycket nära kopplade.  

 

Gilboy m.fl. (2015) refererar till John Hattie (2008) och skriver att traditionell undervisning 

blivit kritiserat då det inte är ett effektivt sätt att hjälpa elever till teoretiska kunskaper och 

praktiska färdigheter. Även Leung m.fl. (2014) anser att vissa färdigheter är mycket svåra att 

bemästra genom att endast passivt betrakta en genomgång. Gilboy m.fl. (2015)  menar att ur 

ett konstruktivistiskt perspektiv måste informationen som ges bearbetas av eleven för att 

kunna skapa kunskap.  Enligt Gilboy m.fl. kan detta uppnås genom ett aktivt lärande, så som 

problembaserat lärande, simuleringar och diskussioner. Författarna menar att elevernas 

tänkande måste utmanas och att de måste få möjliget att kunna direkt applicera sina kunskaper 

på praktiska problem. Jacot m.fl. (2014) menar även att detta skifte av lärarens roll kan ses ur 
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ett konstruktivistiskt perspektiv där klassrummet blir ett rum för aktiviteter som frambringar 

meningsfullt lärande. 

Students are encouraged to practice skills via class discussion, projects, hands-on tasks, group 

activities, role-plays, case studies, real-world exercises, and simulations (Jacot m.fl., 2014, s. 

24). 

Phillips och Trainor (2014) skriver att det aktiva lärandet oftast innebär att eleverna 

involveras i praktiska övningar i klassrummet, vilka eleverna får reflektera kring. De skriver 

att när eleverna får diskutera sitt arbete bidrar detta till ett meningsfullt lärande med en ökad 

och fördjupad förståelse. Youngkin (2014) visar även att det flippade klassrummet ger större 

möjligheter till att föra djupa diskussioner i klassrummet och problemlösning i grupp, vilket 

utifrån Wolfes (2006) definition kan tolkas som aktivt lärande.  

 

Phillips och Trainor (2014) sätter det aktiva lärandet i kontrast mot det passiva lärandet. De 

menar att när elever tar del av genomgångar ses detta som passivt lärande, varav detta inte ger 

lika stora pedagogiska fördelar som aktivt lärande. Gilboy m.fl. (2015) menar dock att det är 

svårt att helt undgå genomgångar av nytt material. När elever saknar eller har bristfälliga 

kunskaper inom ett område är det nödvändigt att dessa instruktioner ges genom föreläsningar 

eller genomgångar. Tucker (2012), Jacot m.fl. (2014), Mason m.fl. (2013) och Mok (2014) 

menar att det flippade klassrummet tillgodoser dessa aspekter och effektiviserar den 

lärarledda tiden. Läraren finns till hands under det aktiva lärandet.  

 

Wolfe (2006) argumenterar för varför aktivt lärande ger pedagogiska fördelar. Hon refererar 

till en studie av Stice (1987) och skriver att elever kommer ihåg “[…] 10% of what they read, 

26% of what they hear, 30% of what they see, 50% of what they see and hear, 70% of what 

they say, and 90% of what they say as they do something” (Wolfe, 2006, s. 78). Det 

sistnämnda, att berätta samtidigt som eleverna gör något, menar Wolfe är en viktig del inom 

det aktiva lärandet.  Vidare refererar hon till studier som visar att aktivt lärande inte lär 

eleverna att endast memorera information utan att det bidrar till djupare kunskaper, så som att 

kunna värdera information och dra slutsatser genom att koppla samman olika kunskaper. 

Wolfe menar dock att det inte är ovanligt med motstånd och klagomål till det aktiva lärandet 

från elevers sida då det kan ligga utanför deras bekvämlighetszon; en traditionell undervisning 

är mer familjär och bekväm.  
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En individualiserad undervisning 

Flera forskare, så som Mason m.fl. (2013) och Leung m.fl. (2014), menar att onlinepublicerat 

material gör undervisningen mer lättillgängligt för eleverna. Eleverna kan även i efterhand lätt 

”fräscha upp minnet” genom att se om materialet när så önskas. Mok (2014) visar att det är 

högt uppskattat av elever att kunna se om föreläsningarna så många gånger de vill, detta för 

att kunna förbereda sig inför nästa lektion. Parslow (2012) skriver att Salman Khan anser att 

traditionell undervisning inte kan anpassas utifrån varje elevs behov.  Istället menar Khan att 

lärare tvingas anpassa sin undervisning till en slags medelnivå där svaga elever inte får 

tillräckligt stöd och där starka elever inte utmanas i tillräcklig utsträckning. Parslow (2012) 

och Phillips och Trainor (2014) menar att med den flippade undervisningen kan däremot 

innehållet i högre grad anpassas. Elever som upplever det svårt att greppa det nya konceptet 

får möjlighet att se om klippet i sin egen takt. Jeff Offutt (2012) skriver att: “flipping lets 

students go at different speeds, which is a huge relief to gifted students and a benefit for 

struggling students” (Offutt, 2012, s. 527). Mok (2014) menar att det flippade klassrummet 

kanske framförallt gynnar de elever som finner det svårt att direkt förstå nya begrepp då dessa 

elever lätt hamnar i en ond cirkel i den traditionella undervisningen. 

Slower students who had difficulty picking up the concepts during the “first parse” were 

consequently unable to successfully complete the hands-on exercises that followed. For these 

students, the course rapidly snowballed into a vicious cycle of disengagement, poor 

performance lack of confidence, and further disengagement (Mok, 2014, s. 8). 

Om läraren genom bedömning av klass eller läxförhör upplever att många elever har svårt att 

förstå ett visst begrepp kan extra åtgärder insättas, så som fler videoklipp eller extra 

genomgång i klassrummet (Phillips & Trainor, 2014). I studien gjord av Mok (2014) 

användes exempelvis de första 15 minuterna till att klargöra eventuella oklarheter från 

videogenomgången. Han menar även att det här är ett ypperligt tillfälle att använda quiz-

resultaten formativt.  

 

Phillips och Trainor (2014) skriver att det dock kan uppstå vissa problem när läraren väljer att 

flippa sitt klassrum. De skriver bland annat att det inte är säkert att eleverna har möjlighet att 

se klippen i lugn och rofylld miljö utan distraktioner i sin hemmiljö och det kanske inte finns 

möjlighet för alla elever att hinna se videon innan lektionen.  Vidare skriver Phillips och 
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Trainor (2014) att det kan vara problematiskt för elever som har ett annat modersmål eller 

elever med inlärningssvårigheter. Han menar att vissa elever har ett större behov av att ha 

läraren till hands under genomgången.  

Elevprestationer och effektivitet 

Mok (2014) och Gilboy (2015) skriver att det finns relativt få studier som visar det flippade 

klassrummets effektivitet, och Mok (2014) menar att de som finns inte ger en tillräcklig grund 

för att ge några slutgiltiga uppfattningar av metoden. Han menar att det är svårt att mäta 

effektiviteten på detta pedagogiska arbetssätt. Mok menar att en faktor, som gör det nästan 

omöjligt att med hög sannolikhet mäta effekten, är att det alltid är olika examinationsfrågor 

vid varje tentatillfälle. Dessa genomförs dessutom av olika individer vid olika tillfällen.  

 

De relativt få studier som finns, exempelvis Offutt (2012), tycks indikera att det flippade 

klassrummet har en positiv inverkan på elevers lärande. Leung m.fl. (2014) visar att elevernas 

förmåga att omvandla sin kunskap till färdigheter ökade genom det flippade klassrummet och 

att de fick en positiv attityd till arbetsuppgifter som krävde att eleven själv initierade lärande. 

Vidare skriver Mok (2014) att vissa lärare som tillämpar ett flippat klassrum upplever att det 

flippade klassrummet ger bättre provresultat hos eleverna, mindre stress och ökad flexibilitet 

hos lärarna och att studenternas attityder blivit bättre.  

 

I en studie av Mason m.fl. (2013) i USA jämfördes provresultat mellan två klasser som 

genomgått samma utbildning.  Den ena klassen fick ta del av ett flippat klassrum och den 

andra en traditionell undervisningsmodell. I studien framgick det att det inverterade 

klassrummet (förkortat IC på engelska) i vissa avseenden gav en positiv inverkan på elevernas 

resultat.  

The IC group performed statistically better on problem sets involving open-loop analysis, root 

locus-based design, and Bode plot-based controller design. The IC group also performed 

statistically better than the TC group on design problems (aggregated scores for root locus, 

algebraic, and Bode-based design). All other comparisons were nonsignificant, indicating that 

the IC and TC students scored similarly” (Mason m.fl., 2013, s. 432). 
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Det är dock svårt att fastställa huruvida det är tack vare det flippade klassrummet eller om det 

är tack vare ett aktivt lärande som gjorde att elever med ett flippat klassrum presterade bättre. 

Mason m.fl. (2013) är dock tydlig med detta och skriver att:  

It is important to recognize that the study discussed here did not attempt to differentiate the 

effects of active, cooperative, and problem-based learning and an IC. The IC is viewed as a 

delivery mode for learner-centered activities in the classroom (Mason m.fl., 2013, s. 431). 

Christiansen (2014) fann att skillnaderna hos elevernas resultat mellan de som tagit del av det 

flippade klassrummet och de som tagit del av traditionell undervisning var väldigt liten men 

betonar att studiens omfattning och utförande gör det svårt att dra generella slutsatser kring 

det flippade klassrummet.  

Elevers attityder 

En studie gjord av Missildine m.fl. (2013) på ett sjuksköterskeprogram vid ett universitet i 

USA visade andra resultat. Forskarna jämförde effekterna av det flippade klassrummet 

gentemot traditionell undervisning. De jämförde även ett traditionellt klassrum mot det 

traditionella klassrummet med videoinspelade genomgångar tillgängliga på nätet som 

komplement. Anmärkningsvärt var att de som tagit del av det flippade klassrummet 

presterade statistiskt signifikant bäst av de tre grupperna. Till forskarnas förvåning visade det 

sig att elevernas nöjdhet med undervisningen var statistiskt signifikant lägre hos de elever 

som tagit del av det flippade klassrummet jämfört med de andra grupperna. En av orsakerna 

till detta var att eleverna fann det flippade klassrummet mer arbetsamt. Vidare menade 

forskarna att eleverna inte uppskattade de interaktiva övningarna. Missildine m.fl. diskuterar 

sina resultat och menar att en förklaring kan vara att traditionell undervisning känns bekväm 

och familjär för eleverna. Författarna rekommenderar att läraren inte tar bort traditionell 

undervisning helt, utan istället kan läraren lägga till nya metoder i sin undervisning.  

Författarna hävdar även att det finns svårigheter för vissa elever med detta arbetssätt då de 

saknar den sociala interaktionen med andra klasskamrater och lärare under genomgången. 

Dessutom menar vissa elever i studien att de saknade möjligheten att ställa frågor under själva 

genomgången. Missildine m.fl. (2013) skriver även att elever som har ett annat modersmål 

eller lågpresterande elever föredrar att ha videogenomgångar som komplement till traditionell 

undervisning framför ett helt flippat klassrum.  
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Däremot pekar studier från bland annat Mok (2014), Youngkin (2014), Leung m.fl. (2014) 

och Offutt (2012) att elever har positiva erfarenheter av det flippade klassrummet. Även 

Christiansen (2014) har undersökt studenters attityder kring den flippade undervisningen. Han 

undersökte det flippade klassrummets påverkan på universitetselever som studerade organisk 

kemi. Studien visade att 83 till 86 procent av eleverna föredrog det flippade klassrummet 

framför det traditionella, men att det tog en viss tid för eleverna att vänja sig vid det nya 

arbetssättet. Gilboy m.fl. (2015) genomförde en studie på 142 nutritionselever vid ett 

Universitetet i USA där de bland annat undersökte elevers attityder till arbetssättet. Med hjälp 

av en kvantitativ enkätstudie visades att en stor majoritet av eleverna och lärarna var positiva 

till denna typ av arbetssätt. Hela 78 procent föredrog att se på video innan lektionen framför 

att ha en föreläsning av lektorn på lektionen. Endast tio procent menade att de föredrog 

genomgångar i klassrummet. Noterbart är att endast 18 procent av de tillfrågade eleverna 

saknade att ha kontakt med läraren under genomgången.  

Sammanfattning av tidigare forskning  

Även om det flippade klassrummet inte är något nytt påfund då det utövats det på flera 

college under 2000-talet (Christiansen, 2014; Tucker, 2012) ställer sig flera forskare frågan 

huruvida arbetssättet kommer revolutionera framtida undervisning eller om det kommer bli en 

trend som snart glöms bort (Hawks, 2014;  Jacot m.fl., 2014). Den forskning som finns visar 

att den flippade undervisningsmodellen är elevcentrerad, och att den möjliggör för aktivt 

lärarande.  Klassrumstiden används i större utsträckning för djupa diskussioner och 

problemlösning i klassrummet. Forskare menar att undervisningsmodellen kan ge större 

möjligheter till en mer nivåanpassad undervisning då eleverna kan se om materialet efter 

behov. Studier visar att det är viktigt att läraren använder sig av diagnoser för att undersöka 

och kontrollera huruvida eleverna har tillgodosett sig materialet. Det finns få studier som 

berör effektiviteten hos det flippade klassrummet jämfört med traditionell undervisning. De 

studier som finns visar att det är relativt små skillnader mellan elevernas prestationer, men att 

det flippade klassrummet visar en positiv effekt på deras prestationer.  

 

Det finns relativt få studier som undersöker elevers attityder och erfarenheter kring det 

flippade klassrummet och de studier som gjorts har främst varit kvantitativa. Dessutom visar 

forskningen som berör elevernas attityder tvetydiga resultat. Vissa studier visar att eleverna är 
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mycket positiva, medan andra visar att eleverna upplever vissa nackdelar med det flippade 

klassrummet. Vi har inte hittat några kvalitativa studier där elevers uppfattningar lyfts fram. 

De studier som ligger närmast vår studie är Christiansen (2014) samt Phillips och Trainor 

(2014). Christiansen (2014) undersökte elevers prestationer och deras åsikter kring det 

flippade klassrummet. Han genomförde en enkätstudie med både kvalitativa och kvantitativa 

inslag. Dessa enkäter genomfördes två gånger per termin där eleverna tilläts att ge egna 

kommentarer. Phillips och Trainor (2014) undersökte elevers erfarenheter och attityder kring 

det flippade klassrummet med hjälp av enkätundersökning på ett universitet i USA. Vi har 

inte funnit någon fenomenografisk intervjustudie som visar på elevers uppfattningar av det 

flippade klassrummet, vilket motiverar vår studie. Mot bakgrund av den tidigare forskningen 

menar vi att det kan vara angeläget att genomföra en fenomenografisk studie vid svensk 

gymnasieskola och Komvux som undersöker variationen av elevers uppfattningar av det 

flippade klassrummet.  
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Metodologi   

Följande kapitel kommer behandla den metodologi som används i studien.  Vi redogör först 

för vad som är generellt för en kvalitativ forskningsmetod, för att sedan fördjupa oss i den 

fenomenografiska ansatsen och vad den innebär för vår studie. Vi kommer även i detta kapitel 

behandla hur urvalet och genomförandet gick till samt de etiska ställningstaganden som 

gjorts. 

Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativa metoder lägger oftast fokus på vardagliga och kulturella aspekter av människors 

uppfattningar och funderingar. Fokus ligger på såväl människors lärande, kännedom, 

handlande och det sättet de själva uppfattar sig som personer ”i kontrast till ’teknifierade’ sätt 

att studera människolivet” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 28). Följaktligen ger den kvalitativa 

forskningen möjlighet till tolkningsutrymme. Eftersom kvalitativa forskningsmetoder ger mer 

utrymme än kvantitativa metoder för människors egna upplevelser och uppfattningar anser vi 

den vara mest lämplig för vår studie. 

 

Staffan Larsson (1986) skriver att inom en kvalitativ metod är det vanligt att forskare vill göra 

en gestaltning och karaktärisering.  I kvantitativ forskningsmetod finns en strävan att ta reda 

på fördelningen av en egenskap och forskare vill påvisa orsaken till något. Enligt Martyn 

Denscombe (2009) handlar kvalitativ metod om att göra en detaljerad och djupgående 

beskrivning av det som undersöks. Forskaren strävar efter att vara fördomsfri och inte låta 

förkunskaper påverka utfallet. Vi har tagit detta i åtanke när vi konstruerade våra 

intervjufrågor samt under vår analys. Vidare har vi strävat efter att konstruera så icke ledande 

frågor som möjligt för att inte påverka undersökningens utfall. Hur intervjun gick till i detalj 

beskrivs längre fram under avsnittet datainsamlingsmetod. 

 

Denscombe (2009) skriver att kvalitativ ansats inte strävar efter att ge generaliserbara resultat 

utan vill snarare ge en alternativ förklaring som tillåter motsägelser. Den strävar efter att ge en 

fördjupad och detaljerad beskrivning av något fenomen. Eftersom vår studie inte eftersträvar 

att ge generaliserbara och mätbara resultat anser vi att detta är en lämplig ansats.   
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Fenomenografisk ansats 

Mikael Alexandersson (1994) och Larsson (1986) skriver att det finns två grundläggande 

perspektiv inom kvalitativa ansatser. Den första kallas för första ordningens perspektiv där 

fokus ligger på fakta, förklaringar, samband eller frekvenser, alltså det som kan observeras 

utifrån. Den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något. Alexanderson 

och Larsson skriver att en forskningsgrupp med namnet Inom-gruppen vid Institutionen för 

pedagogik vid Göteborgs universitet har gjort en speciell utveckling av kvalitativ metod där 

forskaren endast fokuserar forskaren på andra ordningens perspektiv, vilket är ett av 

särdragen för denna ansats. Larsson menar att inom fenomenografin försöker forskaren inte 

konstatera ifall något är sant eller falsk eller ge en korrekt beskrivning av hur något är likt 

första ordningens perspektiv. Istället vill forskare som använder sig av denna ansats beskriva 

hur ett fenomen framstår för människor, med andra ord hur något uppfattas vara. En 

fenomenografisk analys omfattar följaktligen hur människor faktiskt uppfattar fenomen 

snarare än att ge en korrekt beskrivning av fenomenet.  

 

Fenomenografi syftar till att beskriva uppfattningar av ett fenomen, och fokus ligger på att 

synliggöra variationer mellan människors uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009; 

Larsson, 1986). Michael Uljens (1989) betonar att det är viktigt att skilja en uppfattning om 

något från en uppfattning av något. Om en person har en uppfattning om ett fenomen innebär 

det att personen har medvetet reflekterat och gjort en värdering; personen har en åsikt om 

något. En persons uppfattning av ett fenomen visar en persons förståelse för ett fenomen och 

vad det betyder för just den personen. Larsson (1986) skriver att forskaren vill skildra 

respondenternas oreflekterade uppfattningar av något fenomen, med andra ord vill forskaren 

skildra grundläggande och fundamentala uppfattningar. Vidare menar Larsson att 

fenomenografi inte syftar till en filosofisk analys likt fenomenologin. Istället menar han att 

det är en empiriskt grundad beskrivning av skilda sätt att uppfatta världen.  

 

En kvalitativ ansats som ligger nära fenomenografin är fenomenologin. Alexandersson (1994) 

skriver att det finns vissa likheter mellan dessa ansatser. En av dem är synen på människans 

relation med omvärlden. Han skriver att under ”[…] slutet av 1980-talet började 

fenomenografisk mera uttalat orientera sig mot fenomenologin” (Alexandersson, 1994, s. 

116). Vidare skriver Alexandersson att fenomenografin och fenomenologin delar vissa 
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teoretiska antaganden och begrepp. Det finns dock stora skillnader mellan ansatserna. Med en 

fenomenologisk ansats undersöks det gemensamma upplevelserna av ett fenomen varav 

forskaren vill finna en minsta gemensam nämnare, den så kallade essensen (Alexandersson, 

1994; Larsson, 1986). Denna studie eftersträvar inte att finna objektiv fakta om det flippade 

klassrummet likt första ordningens perspektiv, utan vi vill istället undersöka elevers 

subjektiva uppfattningar av det flippade klassrummet. Vidare syftar studien till att finna 

variationen av uppfattningar. Vi menar således att det är lämpligt i denna studie att använda 

en fenomenografisk ansats. Uljens (1989) nämner dock det finns viss kritik riktad mot 

fenomenografin, dels för att den inte har en tydlig forskningsstruktur och metodik, dels för att 

tolkningarna och beskrivningarna inte är tillräckligt djupgående. Eftersom denna studie är av 

mycket småskalig karaktär menar vi att den kritik som riktats mot fenomenografin inte 

påverkar studien negativt i en betydande grad.   

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda empirisk data eftersom den fenomenografiska ansatsen förutsätter 

detta. Enligt Larsson (1986) är intervjuer grunden för den fenomenografiska ansatsen 

eftersom syftet främst är att ta reda på hur någon uppfattar sin omvärld. Det unika med en 

kvalitativ forskningsintervju är att forskningen inte bara vill få fram ett resultat utan den 

försöker förstå världen från undersökningspersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Anledningen till vårt val av intervju som datainsamlingsmetod framför enkätundersökning 

och observation är för att den gav mer möjlighet till detaljerad beskrivning av fenomenet. 

Intervju med öppna frågor ökar möjligheten att intervjupersonerna detaljerar sina svar 

(Johansson & Svedner, 2010). Detta menar vi gav oss större möjligheter att lättare urskilja 

fundamentala uppfattningar av fenomenet. 

 

Med en kvalitativ ansats bör intervjufrågorna som ställs vara av öppen karaktär där inget svar 

kan tolkas som rätt eller fel (Alexandersson, 1994). Med en fenomenografisk ansats är det 

dessutom nödvändigt att intervjufrågorna efterfrågar respondenternas sätt att uppfatta ett 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Lars Ove Dahlgren och Kristina Johansson skriver 

att det är vanligt inom fenomenografiska studier att forskaren använder sig av 

halvstrukturerade intervjuer där endast ett fåtal frågor ställs till respondenten. De skriver att 

det är väsentligt att respondenten ges möjlighet att utveckla sina svar, och forskaren behöver 

därför ställa lämpliga uppföljningsfrågor som uppmuntrar till detta. I och med detta valde vi 
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att genomföra en halvstrukturerad intervju med sex stycken frågeområden (se bilaga 2) som 

var enkla och öppna till sin karaktär. Dessa frågeområden syftade till att frambringa 

innehållsrika svar där respondenten beskrev sin egen uppfattning av fenomenet.  

 

I denna studie har vi inspireras av fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod, men likt 

gruppintervju valde vi att använda en intervjuguide. Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009) beskriver fokusgruppintervjuer som en intervjustil utan tydliga direktiv där fokus 

ligger i att få fram så många synpunkter som möjligt på det som forskningsfrågan handlar om. 

Enligt Kvale och Brinkmann finns det en moderator i denna typ av intervju som introducerar 

ämnet för intervjupersonerna. Vidare ser moderatorn till att det sker meningsbyte och att 

respondenterna håller sig till ämnet. Detta leder till att det skapas en atmosfär som ger 

utrymme till personliga och skilda åsikter i ämnet. På så sätt skapas ett samspel där det sker 

ett kunskapsutbyte om elevernas uppfattningar av det flippade klassrummet.    

 

Vi valde fokusgruppsintervju eftersom det kunde ge en livlig gruppdiskussion bland våra 

respondenter. Att inte påverka respondenterna är en av de viktiga aspekterna inom 

fenomenografin. Vi anser därför att denna metod var lämplig då det gav oss en mer passiv roll 

i intervjun och därmed mindre yttre påverkan. En av oss fungerade som moderator varav 

denna styrde upp intervjun och såg till att alla fick komma till tals och att samtalet höll sig 

inom ramarna för det flippade klassrummet. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2009) 

skriver att det är viktigt att tillåta tystnader under intervjun för att ge intervjupersonerna 

betänketid. De menar att om inte intervjuaren tillåter tystnad utan avbryter med frågor finns 

det en risk att respondentens tankebana avbryts. För att skapa tystnader under intervjun valde 

vi att föra anteckningar eftersom detta enligt Johansson och Svedner (2010) skapar naturliga 

pauser.  

Urval och genomförande 

Vi började med att kontakta omkring 70 rektorer i ett tiotal kommuner via mail där vi 

framförde undersökningens syfte och urval. Sociala medier, bloggar och personliga kontakter 

var andra sätt som vi valde för att nå ut till olika lärare. Rektorerna som vi skickade mail till 

tillfrågades om de hade kännedom om några lärare på sin skola som använde det flippade 

klassrummet. Vi kom så småningom i kontakt med ett tiotal lärare, men endast de som vi 

bedömde var relevanta för vår studie fick ett informationsbrev (se bilaga 1). De lärare som vi 
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bedömde var relevanta för vår studie var de som hade elever med mest erfarenhet av det 

flippade klassrummet, vårt urval var alltså inte slumpmässigt. Alexandersson (1994) betonar 

att det är viktigt inom fenomenografiska studier att ha en bredd i urvalet och att 

respondenterna bör väljas strategiskt för att finna variationer av uppfattningar. Han menar att 

det kan vara problematiskt om urvalet är en allt för homogen grupp eftersom det finns en risk 

att variationer inte synliggörs. Han skriver att:  

I fenomenografiska studier har man t ex utgått från att intervjupersoner skall ha olika 

erfarenheter av den företeelse som utgör studiens fokus, att de har olika attityder och 

värderingar, att det finns skillnader i kön och ålder, att de kommer från olika arbetsplatser eller 

skolor samt att intervjugruppen återspeglar en variation i fråga om utbildningsbakgrund social 

bakgrund (Alexandersson, 1994, s.122 ff).  

Det framgår av citatet att det är fördelaktigt om respondenterna har olika lärare och kommer 

från olika skolor. Av denna orsak strävade vi efter att försöka finna tre olika lärare från olika 

skolor men vi fann endast två lärare som tillgodosedde våra kriterier och var intresserade att 

hjälpa oss med studien. Vårt främsta kriterium var att lärarnas elever hade erfarenhet av en 

flippad undervisning under en längre period. Den ena var religionskunskapslärare på Komvux 

och den andra var matematiklärare på gymnasiet. Det framgick inte hur lång erfarenhet 

religionskunskapsstudenterna hade, men det framgick att deras lärare hade tillämpat 

undervisningsmodellen under en längre tid och att den var fullt flippad. 

Matematikrespondenterna hade ungefär ett års erfarenhet av det flippade klassrummet med 

undantag för en respondent, varav denna endast hade någon veckas erfarenhet av 

undervisningsmodellen. Ingen av matematikrespondenterna deltog i någon flippad 

undervisning då intervjun skedde. Anledningen till detta var att läraren slutat med 

undervisningsmodellen då läraren upplevde att det inte fungerade i dessa klasser på grund av 

olika faktorer. Vår förhoppning var att dessa respondenter skulle bidra till en bred variation av 

uppfattningar. Grupperna skapades i samråd mellan läraren och respondenterna i syfte att 

skapa en bra gruppdynamik. Vi fick kontakt med tolv relevanta elever som ville delta i 

undersökningen.  

 

Av våra 12 respondenter var sju studenter på gymnasiet och fem studenter på Komvux. Båda 

skolorna där eleverna gick ligger i mellanstora städer i Svealand. Vi valde att intervjua 

respondenter i grupp om tre, fyra och fem. Den totala könsfördelningen var jämn då både 
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antalet kvinnliga och manliga studenter var sex stycken, men fördelningen varierade i varje 

grupp. Enligt Ingrid Unemar Öst (2008) finns det en maktasymmetri mellan respondenten och 

intervjuaren. Vi valde därför att endast ha en moderator under intervjun, detta för att 

respondenterna inte skulle känna underlägsenhet gentemot oss. Intervjuerna varade 30 till 45 

minuter och skedde i ett avskilt grupprum på skolan som de gick. Dahlgren och Johansson 

(2009) skriver att det är nödvändigt att spela in och transkribera samtliga intervjuer för att 

materialet ska kunna analyseras på ett tillförlitligt och grundligt sätt. Av denna anledning 

valde vi att använda ljudupptagning vid samtliga intervjuer. Dessa skedde med två olika 

ljudupptagare för att försäkra oss om att inspelningen har gått igenom för att sedan kunna 

transkriberas. 

Bearbetning och analys av materialet 

Datamaterialet analyserades med utgångspunkt från en fenomenografisk analysmetod. Vi 

valde att transkribera intervjuerna enligt Alexandersson (1994). Han skriver att vid 

transkriberingarna bör inte talspråk och pauser negligeras och editeras utan transkriberingen 

bör vara mycket nära det talade språket. I vår transkribering valde vi att markera ut skratt och 

vissa ljud. Vi valde även att markera ut pauser med tre punkter, men vi valde dock inte att 

markera ut tonfall på grund av den korta tid vi hade till förfogande.  

 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver en fenomenografisk analys med sju steg. Det första 

steget innebär att göra sig bekant med materialet genom att flertalet gånger läsa 

intervjutranskriberingar. Det andra steget kallas kondensation och innebär att passager i 

transkriberingarna väljs ut. Dessa passager bör ge en representativ bild av intervjun och bör 

innehålla de uttalanden som är av hög signifikans. Vi lyssnade på ljudfilerna och läste 

transkriberingarna enskilt men valde passager gemensamt. Vi klippte ut betydelsefulla delar 

digitalt genom att använda ordredigeringsprogram på datorn.  

 

I det tredje steget jämförs dessa passager med varandra och forskaren finner likheter och 

olikheter mellan respondenternas uttalanden för att i nästa steg kunna skapa kategorier. Det 

fjärde steget kallas gruppering och forskaren delar då in passagerna i olika funna kategorier. 

Vi diskuterade likheter och olikheter i passagerna med varandra och skapade nio teman. 

Sedan placerade vi in passagerna under dessa teman.  
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I det femte steget och sjätte steget försöker forskaren finna varje kategoris essens för att sedan 

namnge kategorierna. Detta görs genom att forskaren namnger dessa kategorier genom att 

finna likheter mellan passagerna. Vi avgränsade kategorierna och namngav dessa kategorier 

utifrån det gemensamma i passagerna.  

 

Det sista och sjunde steget jämför forskaren kategorierna och undersöker om färre kategorier 

skulle vara möjliga. Kvar blir ett mindre antal namngivna beskrivningskategorier som kallas 

utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2009, s.122). Enligt Dahlgren och Johansson (2009) 

rekommendationer valde vi att korta ner passagerna till citat som styrkte och skildrade hela 

intervjun.   

 

Magnus Johansson (2009) skriver att de ”fenomenografiska beskrivningskategorierna är 

därmed uttryck för grundläggande uppfattningar, som synliggjorts genom den 

fenomenografiska intervjun” (Johansson, 2009, s. 54). I denna studie skildrar varje 

beskrivningskategori en fundamental uppfattning genom att beskriva olika aspekter av 

uppfattningen.  Vi har valt att presentera beskrivningskategorierna med ett horisontalt system, 

vilket innebär att samtliga beskrivningskategorier anses vara lika betydelsefulla och 

beskrivningskategorierna relateras inte till varandra (Uljens, 1989). Vidare har vi strävat efter 

att nå uttömmande och ömsesidigt uteslutande beskrivningskategorier.  

Etiska ställningstaganden  

Vi har följt de principer som anges i Vetenskapsrådets (2002) rapport om vad en god 

forskningssed är. Vetenskapsrådet sammanfattar principerna med de fyra huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenterna om allt som berör 

dem under intervjun.  Informationen ska innehålla information om undersökningens syfte och 

även vad det innebär att delta i undersökningen. Genom att vi delade ut informationsbrev 

samt muntligt berättade om studiens syfte och respondenternas rättigheter innan intervjun 

uppfylldes detta krav.  

 

Samtyckeskravet gäller för att få samtycke från deltagarna att delta på deras villkor.  

Deltagaren ska veta om att deltagandet kan avslutas när som helst utan några negativa 
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påverkningar för själva undersökningen eller för dem. Respondenterna informerades också 

om att studien var frivillig, och att de fick avbryta sitt deltagande när de ville. Eftersom 

samtliga respondenter var över 15 år krävdes inget samtycke från målsman. Därmed menar vi 

att samtyckeskravet uppfylldes.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om individens rätt att data ska behandlas med högsta 

förtroende från forskarnas sida. Endast vi forskare hade tillgång till intervjumaterialet. Ingen 

utomstående kunde ta reda på information om deltagaren. All information inklusive 

transkriberingar raderas efter avslutad undersökning. Samtliga namn på respondenter och 

skolor fingerades. Därmed menar vi att konfidentialitetskravet uppfylldes.  

 

Nyttjandekravet innebär att data som forskaren samlat in får endast användas till just denna 

forskning, vilket deltagarna måste ha informeras om. Deltagarna i denna studie blev 

informerade om detta i samband med intervjun och det insamlade materialet användes endast 

i denna studie. Därmed menar vi att nyttjandekravet uppfylls.  

Validitet och reabilitet  

Uljens (1989) skriver att begreppet validitet förknippas ofta inom kvantitativ forskning till om 

forskaren verkligen har undersökt det som var tänkt undersökas. Han menar dock att detta blir 

problematiskt inom kvalitativ forskning då forskaren vill få en ny förståelse för något 

fenomen. I kvalitativ forskning förknippas begreppet validitet ofta istället till huruvida 

forskaren gjort en valid tolkning av insamlad data eller ej. Med andra ord om forskaren gjort 

en rimlig analys av det insamlade materialet. För att minska risken att göra en felaktig 

tolkning under intervjun valde vi med rekommendation från Kvale och Brinkmann (2009) att 

ge respondenterna uppföljningsfrågor som kontrollerade huruvida moderatorn förstått 

respondenten rätt. Vi menar även att det faktum att vi var två forskare som kunde ifrågasätta 

varandra under analysen minskade risken att göra felaktiga tolkningar och dra förhastade 

slutsatser utifrån insamlad data.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att termen reabilitet ofta förklaras genom att hypotetiskt 

ställa sig frågan huruvida en annan forskare skulle kunna göra samma studie och få likartade 

resultat. Alexandersson (1994) skriver att ett vanligt sätt att undersöka den fenomenografiska 

studiens reabilitet är att låta någon utomstående granska insamlad data och jämföra med 
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forskarens beskrivningskategorier. Alexandersson menar även att citat från respondenterna är 

nödvändigt inom fenomenografin då det höjer reabiliteten. Detta ger utomstående personer 

möjligheten att själva avgöra huruvida forskarens slutsatser är rimliga eller ej. Våra 

respondenter blev informerade om att endast vi hade tillgång till insamlad data, därmed menar 

vi att det inte var etiskt rätt att låta någon utomstående läsa transkriberingarna. För att höja 

reabiliteten valde vi istället att använda flera representativa citat. Dessa citat öppnar upp för 

kritisk granskning av materialet och i viss mån motiverar de tolkningar som gjorts.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat av analysen. Vår analys resulterade i nio 

beskrivningskategorier: tillgänglighet av material på nätet, videogenomgångar som 

läromedel, vikten av att ta del av förproducerat material, peer instruction, en varierad 

undervisning, individanpassade videogenomgångar, icke individanpassade 

videogenomgångar, svårigheter att studera hemma samt motivation och eget ansvar. Dessa 

beskrivningskategorier visar elevernas skilda uppfattningar av undervisningsmodellen.  

 

Vi valde att namnge grupperna som grupp A, grupp B och grupp C. Grupp A bestod av 

respondenter från en religionskunskapsklass och Grupp B och grupp C bestod av respondenter 

från matematikklasser. Vi gav samtliga respondenter fingerade namn som började på 

respektive grupps bokstav.  

Tillgänglighet av material på nätet 

Denna beskrivningskategori behandlar uppfattningen att det flippade klassrummet inkluderar 

tillgänglighet av materialet på nätet. Något som framträdde i vår analys var att materialet som 

fanns tillgängligt på nätet gav flexibilitet och att eleverna upplevde detta som positivt av flera 

skäl. Att kunna se genomgången flera gånger vid behov var något som många respondenter 

uppskattade. Om eleverna hade missat en lektion kunde de se genomgångarna hemma istället 

och de kunde även förbereda sig extra inför nästa lektion.  

Det är om man vill kolla på genomgången igen flera gånger och sen inte förstå något speciellt 

kan man ju kolla flera gånger. (Ben)  

Utifrån citatet framstår det att Ben uppskattar flexibiliteten framförallt när han har svårt att 

förstå innehållet. Detta framstår som att tillgängliga videogenomgångar på nätet kan öka 

elevers förståelse.   

Om man har missat någonting, har du varit borta en vecka, på Komvux är en vecka ganska 

mycket… det har hänt ganska mkt. Då är det jätteskönt och gå in och kolla. (Amy) 
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Av citatet framgår att Amy menar att flexibiliteten är positiv även på grund av att de kan se 

genomgångarna vid senare tillfällen. Det framstår som att flexibiliteten underlättade för 

eleverna att förbereda sig inför proven vilket är bra för de som vill satsa på ett högre betyg. 

Flexibiliteten möjliggör även för eleverna att kunna ligga steget före om de vill. Aram 

uttrycker i intervjun att detta arbetssätt är mycket lämpligt vid distansstudier.  

 

En aspekt av uppfattningen var att allt material fanns tillgängligt på samma ställe, en digital 

läroplattform, vilket respondenterna tyckte om. Annika berättade att hon upplevde en 

irritation då inte alla lärare använde samma läroplattform. Under en intervju framgick det 

dock att tillgängligheten av material på nätet kunde vara problematisk; om materialet endast 

fanns tillgängligt digitalt då alla möjligvist inte hade internet tillgängligt hemma.  

 

Matematikstudenterna upplevde den flippade undervisningen som påtvingad och överflödig. 

Billy menade att läraren inte själv behövde lägga upp länkar till material utan att eleverna 

själva kunde hitta videor på exempelvis YouTube. Samtliga av respondenterna från grupp B 

menade att materialet skulle vara frivilligt och finnas tillgängligt som extramaterial på 

läroplattformen. Respondenter från grupp C berättade att det inte fanns någon bra orsak till att 

ändra på traditionell undervisning. De trivdes alltså bra med den och ville ha kvar 

undervisningen som den alltid varit.  

Man är på lektionen men att det finns möjligheten till, om man kanske skulle lära sig bättre på 

flippat klassrum, då finns det fortfarande kvar. (Cajsa)  

Utifrån Cajsas uttalande tolkar vi det som att alla de fördelar som fanns med det flippade 

klassrummet fanns även kvar i traditionell undervisning med villkor att videorna fanns 

tillgängliga som komplement.  

 

I intervjuerna framgår det att respondenterna själva tar initiativ att söka material på nätet.  

Och jag som läser matte, om jag, om jag inte fattar vad läraren typ undervisningen så brukar 

jag gå på YouTube och skriva typ matte 2 funktioner och sen kolla och då fattar jag bättre. 

(Asya) 
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Utifrån Asyas uttalande tolkar vi det som att det flippade klassrummet möjligtvis har 

inspirerat dem att självmant söka material även i andra kurser och därmed utvecklat deras 

självständiga lärande.  

Videogenomgångar som läromedel 

Denna beskrivningskategori behandlar uppfattningen att det flippade klassrummet innefattade 

videogenomgångar som läromedel. Ett perspektiv av denna uppfattning var att video som 

läromedel ger dem en bättre förklaring än boken. Läraren i videon förklarar sakta och 

metodisk genom att grafiskt visa med hjälp av rörliga bilder till skillnad från exempelvis 

boken eller anteckningar. Amy upplevde lärare som stressade i traditionell undervisning och 

att lärare därmed hastade igenom uppgifterna. På grund utav detta hängde inte eleverna med i 

genomgångar. 

[…] Än att sitta och läsa en bok. Om man läser kapitel då fattar man ingenting. Jag förstår inte 

[…] eller ibland sitta och lyssna på vad lärare säger. Det blir svårt för mig att hänga med 

ibland. (Asya) 

Även Asya upplever att det är svårare att hänga med i en traditionell genomgång vilket citatet 

ovan visar.  Vi tolkar det som att videogenomgångar tillåter elever att ta del av materialet i sin 

egen takt vilket underlättar deras förståelse för innehållet. Cajsa menade istället att hennes 

kunskapsutveckling minskade med den flippade undervisningen. Hon menade att om hon 

tittat på videon en eller ett par dagar innan lektionen var det svårt att förstå lektionsinnehållet 

eftersom hon glömt innehållet. Dessutom menade hon att det blev omständigt att gå tillbaka i 

videon och hitta relevanta exempel. Cajsa menade att det var lättare att jobba med uppgifterna 

om exemplen stod kvar på tavlan och att det därmed var lättare att komma ihåg 

genomgången.   

 

En annan aspekt av denna uppfattning var att dessa videogenomgångar är mest lämpliga i 

matematik. Asya menar att det är lämpligt för naturvetenskapliga ämnen överlag. 

Respondenterna upplever att videgenomgångar ger dem tydligare förklaringar till skillnad 

från boken vilket gör att de förstår bättre. 

För då förklarar dom ofta varför dom gör så som dom gör. Typ i boken kan man undra ”vart 

fan kom den där siffran ifrån?” Där förklarar dom typ i filmen. (Bella) 
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Vi tolkar detta citat som att videogenomgångarna ger dem tydliga lösningsförslag till problem 

eftersom en person förklarar och motiverar med ord samtidigt som de skriver talen.  

Vikten av att ta del av förproducerat material  

En uppfattning som framkom var att det var viktigt att ta del av förproducerat material. Vi 

fann fyra apsekter av denna uppfattning där skillnaden låg i varför det var viktigt att ta del av 

materialet. De fyra aspekterna var följande: förbereda sig inför lektionen, kunna arbeta på 

lektionstid, bristande arbetsro och obalans samt diagnoser.   

Förberedelser inför lektion  

Vissa respondenter menade att det var viktigt att ta del av det förproducerade materialet 

eftersom det var nödvändigt i ett flippat klassrum att vara förberedd inför lektionen, detta 

eftersom syftet med det flippade klassrummet var att inte ha genomgångar på lektionstid. Vad 

de förberedde sig inför och hur de förberedde sig såg olika ut men samtliga förberedelser 

möjliggjorde för kommande klassrumsaktiviteter. Matematikstudenter förberedde sig inför 

kommande räkneuppgifter i boken, medan religionskunskapsstudenter förberedde sig inför 

kommande klassrumsdiskussioner. Läraren la upp länkar på en läroplattform och uppmanade 

dem sedan att ta del av länkarna.  

[...] vi får titta på klipp om kristendomen innan så vi vet vad det handlar om och ibland får 

vi… Då säger hon till oss att läsa i vår lärobok också och sen när vi kommer till lektionen så 

får vi diskussionsfrågor [...] Oftast är det lite mer djupgående frågor, det är inte så ytligt 

utan… (Annika) 

Vi tolkar citatet som att Annika upplever att ett flippat klassrum handlar om att bearbeta 

materialet genom djupa diskussioner på lektionstid. Vidare upplever Annika att 

förberedelserna inte måste bestå utav videgenomgångar. 

 

Dessa förberedelser innebar att eleverna kunde, som en respondent uttryckte sig, ”komma 

med kött på benen”. Eleverna kände sig då säkrare på ämnet under lektionstid och vågade 

därmed yttra sig mer och visa sina kunskaper. Eleverna menade att om de hade förberett sig 

på en viss sak och läraren inte följde den angivna strukturen gick deras förberedelser åt spillo, 

och de kände sig oförberedda och därmed frustrerade.  
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Effektivisering av arbetet på lektionstid  

En orsak till varför det var viktigt att ta del av det förproducerade materialet var att 

klassrumstiden effektiviserades.  Det var viktigt att ta del av det förproducerade materialet för 

att eleverna skulle kunna arbeta på lektionen och därmed få ut mer av lektionstiden. För vissa 

respondenter var det viktigt för att kunna arbeta enskilt i boken, medan andra menade att det 

var viktigt för att kunna arbeta tillsammans i grupp. 

[...] då ägnar man all tid åt arbetet istället för genomgång. (Björn) 

Björns uttalanden visar att de fick mer tid åt arbete i en flippad undervisning än i traditionell 

undervisning. Tack vare detta menade respondenter att de presterade bättre i ett flippat 

klassrum jämfört med i ett traditionellt klassrum.  Om de däremot inte tagit del av det 

förproducerade materialet blev klassrumstiden inte effektiviserad eftersom de inte kunde 

fullfölja sina arbetsuppgifter på lektionstid. 

Jag känner att jag lär mig mer. Jag lär mig mer genom att ha dom här egna genomgångarna 

innan lektion för att sen diskutera och jobba med det under själva lektionstid. (Annika) 

Vi tolkar Annikas uttalande som att det flippade klassrummet ger henne en bättre 

kunskapsutveckling än traditionell undervisning. Även Charlie menade att det var gynnsamt 

att vara förberedd inför lektionen.  

[V]id några tillfällen så vart det faktiskt så att jag hade kollat på videosarna i förväg [...] så att 

när du väl liksom satt där på lektionen så kanske du fick tre eller fyra extra tal gjorda eller att 

du liksom på något sätt gick från lektionen med en klarare bild. (Charlie) 

Charlie menar att han förstod grundprinciperna bättre och att han hade bättre koll på det som 

förväntades av honom på lektionen, detta ledde till att han kunde prestera mer. Han hann med 

fler uppgifter och berättade att detta gav honom en klarare bild av ämnet. Bella menade att om 

man hade förstått väl, så minskade det arbetet på lektionstid. 

Om du förstår när du kollar på videon då fattar du väl vad du ska göra. Då behöver du inte 

komma på lektionerna då skulle man inte behöva komma överhuvudtaget. (Bella) 

Vi tolkar Bellas citat som att hon upplever att om en elev har förstått hela videogenomgången 

behövs materialet inte bearbetas på lektionstid.  
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Bristande arbetsro och obalans i klassrummet  

En annan orsak till varför det var viktigt att ta del av det förproducerat material innan 

lektionen var att det annars skapade negativa konsekvenser i klassrummet. Bristande 

förkunskaper skapade bland annat en sämre arbetsro, varav det fanns flera orsaker till detta. 

När några elever i klassen inte tog del av videgenomgångarna fallerade 

undervisningsmodellen. En av orsakerna till detta var att läraren då gav ytterligare en 

genomgång på lektionstid vilket förstörde arbetsron och ledde till att de som sett på 

genomgången hamnade i kläm, vilket nedanstående citat visar. 

Exakt och då så spills ju deras lektionstid på något sätt för att de ska lyssna på en genomgång 

som de kanske redan har förstått och liksom så dära så arbetsron förstörs ju för dom och därför 

funkar ju inte riktigt den här flipped classroom principen. (Charlie)  

Vissa menade även att det skapades en obalans i klassrummet om inte alla elever tagit del av 

det förproducerade materialet. Charlie menade att om en elev inte tagit del av en genomgång 

eller inte förstått genomgången spenderade läraren mer tid åt just denna individ än resten av 

klassen. 

 

En annan anledning till varför det skapades en sämre arbetsro var att om eleverna inte kunde 

fullfölja sina arbetsuppgifter på lektionstid, vilket resulterade i att några elever tittade på 

video, andra diskuterade med varandra och vissa arbetade med räkneuppgifter. 

Respondenterna menade att bristande självdisciplin ledde till att de inte tog ansvar för sina 

arbetsuppgifter; klassrummet blev därmed stökigt. Björn berättade att en anledning till varför 

de inte tittade på videorna var att de upplevdes som grundläggande och därmed onödiga; 

exempel i boken var tillräckliga och de kunde dessutom se på videorna på lektionstid. Cajsa 

menar att dessa nackdelar inte uppkom i traditionell undervisning och berättar att:  

[…] alla har varit tvungna o lyssna i början när läraren pratar. Om man inte har velat lyssna så 

har man fått gått ut och då har det gjort som att då när hon börjar, när genomgången är slut, då 

har folk börjat räkna typ direkt. (Cajsa) 

Vi tolkar Cajsas uttalande att hon föredrog traditionell undervisning då det uppstod en tystnad 

när läraren pratade och den låg kvar efter genomgången. 
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Diagnoser  

En annan orsak till varför det var viktigt att ta del av det förproducerade materialet var att det 

i ett flippat klassrum var nödvändigt att vara förberedd inför diagnoser. Grupp A hade inte 

digitala diagnoser där de besvarade frågor, utan istället frågade läraren eleverna på lektionstid 

om innehållet från videogenomgången för att sedan hålla en diskussion om detta.  

[Läraren] säger så här att: “[jag] har lagt upp lite där för det ska vi diskutera nästa vecka.” Då 

vill man ju komma med lite kött på benen [...] så det är väl så hon checkar av liksom. (Amy) 

Av utdraget framgår det att dessa diskussioner fungerade som diagnoser, och att läraren på så 

sätt kontrollerade att eleverna tagit del av materialet.  

 

Grupp B berättade att läraren utöver digitala diagnoser ställde frågor i början av lektionen och 

att dessa frågor krävde att eleverna tagit del av materialet. På så sätt gjorde läraren en 

bedömning av hur väl eleverna har förstått innehållet. Vår tolkning av grupp B och grupp C:s 

uttalanden var att de digitala diagnoserna upplevdes summativa av eleverna. Vi tolkar det som 

att Cajsa upplevde detta som negativt.  

[Jag] tycker det är jättejobbigt att man ska behöva ställas mot väggen liksom för de… inte 

förstått riktigt på videon det kanske fanns något de ville fråga om på lektionen och sen det 

första man ska göra är o börja test så hära, då är det ju inte riktigt rätt heller. (Cajsa)  

Citatet visar att Cajsa upplever orättvisa eftersom hon inte får möjlighet till att fråga läraren 

om de oklarheter som uppkom i materialet. Cajsa berättade även att hon upplevde en stress 

över att ligga i fas med kursen på grund av dessa diagnoser eftersom hon kände att hon var 

tvungen att klara dem. Det tydliggjordes även att dessa diagnoser var svåra då Charlie 

berättade att få elever klarade dessa diagnoser, och att många elever då kopierade varandras 

svar. 

Peer instruction  

Denna beskrivningskategori skildrar aspekterna av uppfattningen att det flippade klassrummet 

involverar diskussioner där eleverna får ventilera materialet. Grupp A upplevde att den 

flippade undervisningen gav större möjligheter för elever att hjälpa och förklara för varandra, 

eftersom undervisningsmodellen inkluderar fler diskussioner än traditionell undervisning. 
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Enligt dem är detta positivt eftersom de då får möjlighet att utbyta idéer och tankar och 

därmed menar de att de lär sig mer. Amy menade att det även var bra med mindre 

gruppdiskussioner utöver de i helklass. 

 [...] man lär sig för då har alla olika idéer. Då kan man lära sig. [...] Om det finns ett ord eller 

begrepp som man inte förstår så någon annan kan förklara det till dig. Att bara sitta i boken 

och läsa fattar man ingenting. (Asya) 

Asyas citat visar att hon genom kommunikation anser att hon lär sig bättre då hon får 

möjligheten till att ventilera och diskutera innehållet. Även Aram upplevde detta och han 

menade att det var viktigt för honom att få framföra sina egna åsikter och tankar om ämnet. 

Grupp B uppfattade både traditionell och flippad undervisning som kopplad till diskussioner. 

De berättade att de fick i båda fallen möjlighet att diskutera uppgifter med sina bänkkamrater.  

 

En aspekt av uppfattningen var att det flippade klassrummet inte gav möjligheter till 

gruppdiskussioner, men att elever diskuterade med sina bänkkamrater på eget initiativ. De 

berättade att det inte fanns några möjligheter att ställa frågor om det förproducerade 

materialet i helklass, utan eleverna arbetade endast enskilt.  

Man kan ju liksom ha diskussioner mer kanske [...] ja men kanske mer diskussioner om 

videon istället för kanske en uppgift som man inte förstår. (Billy) 

Billy upplevde att det vore bättre att diskutera videogenomgången i helklass istället för att få 

arbeta med uppgifter i helklass. Vi tolkar detta som att eleverna måste ventilera materialet 

innan de kan tillämpa sina kunskaper. I grupp C framgick det att elevernas hade möjlighet att 

diskutera materialet i helklass genom att läraren frågade om elevernas funderingar. Eleverna 

menade dock att det sällan blev någon diskussion eftersom många inte tog del av 

genomgången och därmed inte kunde delta. 

En varierad undervisning 

En uppfattning som framkom under intervjun var att den flippade undervisningen var varierad 

till sin karaktär. Respondenterna beskrev den som modern och nyskapande, varav de upplevde 

detta som mycket positivt. Amy berättade att variationen hjälpte henne att memorera 

lektionsinnehållet. 
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Det är lättare, tycker jag, när det är blandat. När är både samtal, Powerpoints, eller Youtube 

eller… Oh sen sitter man i grupp och diskuterar, när det är blandat. [...] jag måste säga att jag 

tycker det här är den… eller [lärarens] lärosätt är det bästa jag har haft på Komvux. (Amy) 

Vi tolkar Amys samtliga uttalanden som att enformighet i en undervisning kan bidra till att 

elever tappar fokus vilket försvårar inlärningen. Om undervisningen däremot är blandad får 

de dessutom fler alternativa inlärningsmöjligheter. 

 

Det flippade klassrummet upplevdes som mångsidig i sin karaktär då den inkluderade flera 

olika typer av moment, som: diskussioner, grupparbeten och även digitalt material som 

Powerpoint och videor. Uppfattningen om traditionell undervisning var däremot motsatsen då 

de tyckte den var enformig. De menade att läraren ofta hade långa och tråkiga genomgångar 

och att läraren förde en monolog. De beskriver att det blev för mycket för eleverna att ta in 

vilket ledde till att de tappade fokus, varav de började dagdrömma och titta på mobiltelefonen. 

Björn uppfattade istället den flippade undervisningen som enformig då de varje dag skulle se 

en video. 

Individanpassade videogenomgångar 

En uppfattning av det flippade klassrummet var att den var individanpassad. Det fanns dock 

olika åsikter hur pass individanpassade videogenomgångarna var.  En anledning till denna 

uppfattning var att elever kunde välja mellan olika videoklipp med olika lärare. 

Sen kan man välja lärare också, vissa var typ såhär långsamma vissa gjorde snabbare. (Bella) 

Citatet visar att Bellas klass till viss grad kunde välja videogenomgångar med olika tempon. 

Respondenterna berättade att de lär sig på olika sätt och att det därmed lärde sig bättre genom 

att lyssna på flera olika lärares förklaringar. Dessa videoklipp hade olika tempon och något 

skilda svårighetsgrader. Några respondenter menar att det var lättare att förstå 

videogenomgångar än vissa lektioner i klassrummet. 

Icke individanpassade videogenomgångar 

Som kontrast till den föregående skildrade uppfattningen fram gick även uppfattningen att den 

flippade undervisningen inte var särskilt nivåanpassad. En orsak till detta var att alla elever 
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såg samma videoklipp varav dessa var anpassade efter en medelnivå i klassen. 

Matematikstudenterna berättade att videogenomgångarna var relativt grundläggande och de 

önskade en mer nivåanpassad genomgång. Charlie upplevde att alltför grundläggande 

videogenomgångar gjorde att han tappade intresset och därmed upplevde videon som tråkig. 

Billy menade att det var svårare för dem som satsade på högre betyg eftersom läraren 

begränsade svårighetsgraden på videogenomgångarna. Vidare ansåg matematikstudenterna att 

traditionell undervisning var mer individanpassad eftersom de där kunde ligga i olika faser 

och arbeta i sin egen takt. 

Säg att majoriteten av klassen skulle sikta på dom högre betygen, då skulle hon inte lägg upp 

såna videos. Då skulle hon ju anpassa och lägga upp […]. (Björn) 

Björns yttrande visar att flippad undervisning inte är tillräckligt individanpassad då samtliga 

videoklipp låg på ungefär samma svårighetsgrad. Vi tolkar detta som att elever då får svårare 

att satsa på ett högre betyg och att de önskar fler genomgångar av olika svårighetsgrad. 

 

Respondenterna som delade denna uppfattning menade dock att varken flippad eller 

traditionell undervisning upplevdes som individanpassad. Respondenterna hade en önskan om 

att kunna välja mellan olika svårighetsgrader på genomgångar. Enligt dem kan detta ha en 

betydelse för dem som satsar på högre betyg. Billy önskade att det hade funnits mer 

avancerade videogenomgångar som ger mer djupgående förklaringar. 

Alltså dom som ville satsa på högre betyg hade det svårare eftersom hon la ju bara upp för att 

nå [godkänt]... [...] asså man gör tre video: en för dom som inte förstår, en som är lite mer 

kortfattat, asså bara förklarar snabbt, och sen en utökad... Asså liksom som är för högre betyg. 

Så skulle jag vilja ha det om det här ska fortsätta. (Billy) 

Billys citat visar att det var svårare för de som hade en hög ambitionsnivå eftersom 

videogenomgångarna endast var grundläggande och därmed inte främjade deras 

kunskapsutveckling. Billy föreslog att läraren skulle utöka utbudet av videogenomgångar och 

att de skulle vara av olika svårighetsgrad. Vi tolkar detta som att Billy anser att det finns en 

potential till en nivåanpassad undervisning i ett flippat klassrum. Detta indikerar att läraren 

har en inverkan på hur väl den flippade undervisningen är individanpassad. 
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Svårigheter att studera hemma 

Denna beskrivningskategori behandlar uppfattningen att det flippade klassrummet är 

problematiskt, eftersom det finns svårigheter att studera hemma. Det fanns sju faktorer som 

gjorde det svårt att studera hemma. Den första faktorn var störningsmoment hemma som 

påverkade deras studiero. Respondenter som hade barn hemma menade att barnen gjorde det 

svårare att planera sin tid till läxor. 

[...] måste laga mat och det finns ju kanske störningsmoment om man säger så när det gäller 

studie [...] jag har inga problem med det, det går jättebra. (Annika) 

Även om Annika inte själv upplevde några större hinder med att se videogenomgångar 

hemma upplevde hon ändå att det kunde uppstå störningsmoment när hon studerade hemma. 

  

Den andra faktorn var att eleverna saknade energi på kvällarna. Respondenterna menade att 

långa skoldagar och fritidssysselsättningar påverkade deras trötthet, och att de helst ville 

slappna av då de kom hem. Några menade även att deras barn påverkade deras trötthet. 

  

Att eleverna ville lämna skolan bakom sig när de kom hem var den tredje faktorn som 

framkom, vilket framförallt framkom hos matematikstudenter.  De vill ha allt skolarbete 

under skoltid och lämna skolan bakom sig när de kom hem. De berättade att de inte hade 

erfarenhet av obligatoriska läxor i traditionell matematikundervisning, utan de fick avgöra 

själva huruvida de behövde arbeta hemma eller ej. 

 [...] man vill ju helst ha allt, all jobb i skolan o inte efter så det är mycket skönare att få ha det 

på skoltid och inte behöva tänka på det hemma. (Ben)  

Utifrån Bens citat tolkar vi det som att det är viktigt för honom att mentalt kunna lämna 

skolarbetet bakom sig när han kommer hem. 

  

Den fjärde faktorn var att det var svårt att skapa tid för ett flippat klassrum hemma. Ben 

menade att idrottsaktiviteter tog mycket tid vilket gav lite utrymme för läxor. Billy och Bella 

menade att fanns mycket att göra i mitten av terminen och innan jul. Även läxor och 
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inlämningar i andra ämnen var hinder för det flippade klassrummet. Dessa gav eleverna 

mindre tid för att ta del av genomgångarna. 

[...] men i mitten av terminen är det jättejobbigt och så bara sätta sig ner och kolla på en video, 

man måste ju göra så mycket annat [...] asså innan jul, innan alla lov är det värst, eller aa två 

veckor till och med man får titta på en film istället för att göra klart arbeten som man har i alla 

andra ämnen istället. (Billy) 

Citatet visar att Billy finner det svårt att prioritera videogenomgångar framför inlämningar i 

andra ämnen. Vi tolkar det som att han upplever stress på grund av mycket skolarbete och 

därav prioriterar inlämningar som är betygssättande. Vi upplever att han inte ser på 

videogenomgångarna som obligatoriska i samma utsträckning som inlämningarna. Av 

intervjuerna framgår det även att bristande framförhållning försvårade för ett flippat klassrum.  

 

Den femte faktorn var att det var svårt att komma ihåg materialet till lektionen. Cajsa menade 

att detta gjorde det svårt för henne att arbeta på lektionen då hon glömt innehållet från 

genomgången. 

Så kollar man för långt innan, kanske dagen innan eller någonting, det gjorde att man kanske 

inte riktigt kommer ihåg allting. (Cajsa) 

Vi upplever att Cajsa kände ett missnöje med det flippade klassrummet eftersom det 

påverkade hennes inlärning negativt. Vissa respondenter menade att det var lättare att 

samarbeta precis efter genomgången eftersom de hade boken, sina egna anteckningar och 

anteckningar på tavlan framför sig. Detta gjorde det lättare för eleverna att hjälpa varandra 

eftersom de lättare kom ihåg materialet. 

 

Den sjätte faktorn till varför det var svårt att studera hemma var att det i den flippade 

undervisningen saknades interaktion med läraren under genomgången. En orsak till varför 

respondenterna saknade interaktion var att eleverna saknade möjligheten att ställa frågor 

under genomgången. I traditionell undervisning hade de en diskussion med läraren under 

genomgången, varav den upplevdes som mer interaktiv då eleverna fick aktivt delta under 

genomgången.  
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[...] hon visar allting genom att ställa frågor till oss [...] hon skriver upp på tavlan till exempel 

eller en fråga bara, och sen så frågar hon ”hur börjar vi det här?” och då är det någon som 

räcker upp handen och säger ”aa men då börjar man här” då fortsätter man hela tiden tills man 

får ett svar. (Björn) 

Björns citat visar att eleverna i hans klass var aktivt deltagande i klassrummet under 

genomgången. De fick berätta för läraren hur uppgiften skulle lösas och vad läraren ska skriva 

på tavlan, och han menade att detta var positivt. En annan orsak till varför interaktion var 

viktigt var att genomgången då blev roligare eftersom läraren upplevdes mer engagerad.  

 

Ytterligare en orsak till varför interaktion under genomgången upplevdes viktigt var 

möjligheten att ställa frågor. Cajsa menar att i en traditionell genomgång kan eleverna avbryta 

läraren och ställa frågor om varje steg i uträkningen.  

Det är också det är det att man kan fråga på plats om det finns nått man inte förstår. (Ben)  

Citatet visar att även Ben uppskattar möjligheten att ställa frågor under genomgången. 

Respondenterna i grupp C menar att utan interaktion blev undervisningen opersonlig, medan 

traditionell undervisning uppfattades som mer genuin. De ansåg att det var lättare att komma 

ihåg innehållet om de fick se lärarens kroppsspråk än endast handrörelser.  

Du kan inte ersätta asså mänsklig framförelse. På något sätt så tror jag vi alla på något sätt 

kommer ihåg när [läraren] står där framme och ritade upp allting [...] (Chalie) 

Mm, det är ju inte lätt att komma ihåg en handrörelse utan lättare att komma ihåg kroppsspråk 

om man säger så. (Cajsa) 

Ett helhetsintryck. (Charlie) 

Aa jag håller absolut med. (Chris) 

Utdraget från denna intervju visar att eleverna anser att de kan memorera innehållet i betydligt 

högre grad om de fått se genomgången i klassrummet. Vi tolkar det som att det är viktigt för 

respondenterna att se lärarens kroppsspråk. 

 

En sjunde faktor som inte respondenterna själva nämnde var bristande studieteknik. Av 

intervjuerna framgick det dock att vissa elever hade svårt att veta hur de effektivt skulle 

tillgodogöra sig innehållet i videorna. Exempelvis berättade Cajsa att hon inte antecknade 

under videon.  
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Motivation och eget ansvar 

Denna kategori beskriver elevernas uppfattning att det flippade klassrummet kräver 

motivation, engagemang och eget ansvar hos eleverna för att undervisningsmodellen ska 

fungera. Överlag kände religionskunskapsstudenterna att undervisningsmodellen fungerade 

bra medan matematikstudenterna kände att den inte fungerade bra. De två 

matematikstudenterna Charlie och Björn berättade att i en naturklass där ambitionsnivån var 

hög skulle det flippade klassrummet ha fungerat bättre än i en klass där ambitionsnivån var 

låg. Några respondenter menade att om eleverna hade ett intresse för ämnet skulle de med 

större sannolikhet ha tittat på videorna. Billy berättade att på grund av just bristande intresse 

struntade han ofta i att titta på dessa videor. I ett traditionellt klassrum krävdes det ett mindre 

ansvar eftersom genomgångarna var obligatoriska och på lektionstid, varav detta ledde till att 

elever deltog vare sig de ville eller inte.  

 

Grupp B menade att den flippade undervisningsmodellen var mer lämplig för högpresterande 

elever eftersom de direkt förstod matematikgenomgången kunde de genast jobba självständigt 

på lektionen. 

[...] men om man läser natur eller dom som kräver högre matte [...]  asså det är bra för dom 

som förstår, oavsett det är bra för dom som fattar. (Billy)  

Citatet visar att Billy anser att det flippade klassrummet är mest lämpligt för de som hade lätt 

för det specifika ämnet. I och med detta kunde dessa elever utnyttja klassrumstiden bättre. 

Vidare menade denna respondent att det var upp till läraren att avgöra huruvida 

undervisningsmodellen passade klassen. 

  

En aspekt av uppfattningen var att det endast var engagerade elever som klarade av att ta eget 

ansvar. Cajsa menade att om studiemotivation saknades klarade eleverna inte av det egna 

ansvaret, och de lade då inte ner något jobb på arbetsuppgiften. Hon ansåg att omotiverade 

elever behövde en lärare som uppmuntrade dem under genomgången. 

Om man inte har motivationen då är det ju absolut inte att man kollar på någon video eller 

lägger ner något jobb. Det är inte direkt så att någon pushar en när man har eget ansvar, då är 

det ju bara en själv. (Cajsa) 
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Vi tolkar Cajsas uttalande som att omotiverade elever hade svårare att ta eget ansvar för sina 

studier, vilket bidrar till att de hade svårare för en flippad undervisning. Flera respondenter 

som läste matematik menade att traditionell undervisning inte krävde lika stort eget ansvar. 

  

Utifrån intervjuerna framgår det att den flippade undervisningen kräver ett stort eget ansvar. 

Amy upplevde att det kunde vara svårt att ha självdisciplin, men att det fortfarande var 

positivt att de förväntades ta eget ansvar ibland. Flera av respondenterna på Komvux menade 

att friheten var större där, och studenterna förväntades ta mycket eget ansvar. De var däremot 

skeptiska till att gymnasieelever skulle klara av detta egna ansvar då de menade att 

gymnasieelever lätt kunde distraheras av annat som intresserade dem ute på nätet. 

Nackdelarna skulle väl kanske va att man inte sköter sig och är påläst när man kommer till 

lektionen. [...] För det handlar ju om ett eget ansvar [...]. Jag har ju gymnasiebarn hemma och 

jag är skeptisk till att han skulle sätta sig och förbereda sig och titta på videoklipp och 

Powerpoints och så. (Annika) 

Annika menade att bristande självdisciplin skulle kunna vara en nackdel med det flippade 

klassrummet då det kunde hämma deras kunskapsutveckling. Det fanns en risk att dessa 

elever inte förberedde sig och därmed inte kunde delta i diskussioner. Utifrån intervjuen med 

grupp C framgick det att en orsak till varför elever inte såg på videorna var på grund av de 

upplevdes tråkiga. Vi menar att detta tyder på en bristande självdisciplin från elevernas sida.  

  

Några respondenter ville inte att läraren skulle lägga för stort ansvar på eleverna. En 

respondent menade att det var lärarens ansvar att lära ut istället för en dator. 

Jag tycker inte att man ska lägga över ansvaret på eleverna heller att förbereda sig asså det är, 

eller det, eh, eller ah, det är bättre att ha genomgång på plats. (Chris) 

Vi tolkar Chris citat som att den flippade undervisningen har flyttat ansvaret från lärarna till 

eleverna. Billy uttryckte sig liknande och menade att det var lärarens uppgift att lära ut och 

inte en dator.   

  

Bella menade att det var mycket svårt att komma ihåg att titta på videon och att hon inte 

klarade av det egna ansvaret på grund av distraktioner hemma. Hon menade att detta 

påverkade hennes betyg negativt eftersom hon då inte kom förberedd på lektionen. 
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För jag kom ju inte ihåg, det var ju mitt eget fel, men [...] och så kom man till lektionen och 

visste inte ett skit. (Bella) 

Vår tolkning utifrån detta citat är att Bella var medveten om det egna ansvaret, men att trots 

att hon försökte sitt bästa kom hon inte ihåg att se videon. Flera respondenter från samtliga 

grupper menade att brist på disciplin även ledde till att de sköt upp att titta på videon. 
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Diskussion  

Detta kapitel innefattar två delkapitel: metodologidiskussion och resultatdiskussion. I 

delkapitlet metodologidiskussion diskuteras val av metodologi och vad detta fått för 

konsekvenser. Vidare diskuteras de hinder vi mött under studien och förslag på hur studien 

kunde gjorts annorlunda. I delkapitlet resultatdiskussion diskuteras studiens resultat. 

Metodologidiskussion 

Vi valde en kvalitativ ansats på grund av dess öppna karaktär (Denscombe, 2009; Larsson, 

1986). Vi upplevde att vi fick en djupare och mer detaljerad beskrivning av respondenternas 

uppfattningar tack vare öppna intervjufrågor.  Vi menar att detta gjorde att vi fick relativt 

opåverkade uttalanden från respondenterna, men att det finns en liten risk att våra fördomar 

och förkunskaper kan ha påverkat våra tolkningar av elevernas uttalanden.  

 

Likt all kvalitativ forskning kan resultatet i denna studie inte generaliseras, utan studien syftar 

endast till att lyfta fram olika möjliga beskrivningar av det flippade klassrummet. Eftersom 

vårt syfte var att undersöka elevers skilda uppfattningar valdes den fenomenografiska 

ansatsen. Vi ville inte finna någon gemensam essens hos elevernas uttalanden likt 

fenomenologin utan vi ville se variationen av uppfattningar. Vi anser att en fenomenografisk 

ansats var ett mycket lämpligt val av ansats. Det gav oss rätt typ av data att analysera och en 

bra strategi för analys.  

 

Det kan finnas en problematik med vårt urval. Alexandersson (1994) menar att det är viktigt 

att respondenterna har olika erfarenheter och det är fördelaktigt om respondenterna kommer 

från olika skolor. Eftersom vi endast fick tag i två olika lärare från två olika skolor finns det 

en risk att urvalsgruppen blev något homogen och att de har mycket liknande erfarenheter av 

det flippade klassrummet. Detta kan möjligtvis ha försämrat förutsättningarna att finna 

varierade uppfattningar.   

 

Med fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod hade vi som förhoppning att det skulle 

skapas en atmosfär där elever uppmuntrades att uttrycka sina personliga och skilda 
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uppfattningar. Vi upplevde det dock som att respondenterna under fokusgruppsintervjuerna 

ofta höll med varandra och att enskilda uppfattningar ofta inte kom fram; endast gruppens 

gemensamma uppfattning framträdde. Vi tror att respondenterna kan ha blivit påverkade av 

varandras uttalanden och att de inte vågar uttrycka sina egna åsikter. Även detta kan ha 

medfört att vi fick mindre variation bland uppfattningarna och att varje uppfattning blev 

mindre detaljerad. En annan svaghet med fokusgruppintervju var att det gav mindre tid till 

varje respondent att uttala sig än vid enskilda intervjuer, vilket kan ha minskat chanserna till 

mer detaljerade beskrivningar.  

 

En styrka med fokusgruppintervjuerna var att respondenterna fick en väldigt aktiv roll medan 

intervjuaren fick en passiv roll, vilket var vårt syfte med fokusgruppinervju som 

datainsamlingsmetod. Tack vare den passiva moderatorrollen menar vi att risken för att 

förförståelser hos moderatorn påverkade respondenternas uttalanden minskade. En stor 

nackdel med att vi använde denna datainsamlingsmetod var dock att i två av intervjuerna 

hamnade några respondenter i bakgrunden. Några respondenter dominerade samtalet, detta 

trots försök från moderatorns sida att fördela ordet jämnt. Detta kan ha lett till att färre 

uppfattningar framträdde under intervjun. Vi upplevde att detta var större problem ju större 

intervjugruppen var varav detta märkes tydligt i gruppen med fem respondenter. Detta kan 

alltså innebära att det hade varit mer lämpligt om mindre grupper eller enskilda intervjuer 

hade använts. Vi valde dock att inte ha enskilda intervjuer eftersom vi antog att få elever ville 

ställa upp på dem, detta på grund av gymnasieelevernas unga ålder. Vi antog att de skulle 

känna sig mer trygga att delta i grupp.  

 

Eftersom en av lärarna hade berättat för respondenterna vad hennes uppfattning var av det 

flippade klassrummet och varför det inte fungerade i hennes klass kan detta ha påverkat våra 

intervjuer. På liknande sätt visade den andra läraren en film om det flippade klassrummet 

precis innan intervjun.  Vi menar att det finns en risk att detta kan ha färgat respondenternas 

uttalanden om det flippade klassrummet.   

 

Det fanns en problematik med att vi via mail bad lärarna dela ut informationsbrevet till 

respektive respondent. Vi kunde inte garantera att informationsbrevet nådde respondenterna, 

detta på grund av otydlighet i vårt mail samt glömska från lärarens sida. För att garantera att 

respondenterna var medvetna om de etiska principerna gavs information muntligt innan 
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intervjun.  Detta minskade risken för oss som forskare att bryta mot de etiska riktlinjer som 

finns. Vi menar dock att det trots detta finns en viss risk att konfidentialitetskravet inte 

uppfylldes. Trots att respondenterna informerades om deras skyldighet att inte sprida data kan 

vi inte garantera att respondenternas uttalanden inte spreds av respondenterna själva. Ur ett 

etiskt perspektiv menar vi därför att det fanns en viss problematik med fokusgruppintervju 

som datainsamlingsmetod. Vidare kan detta leda till att respondenter tvekade med att yttra sig 

om känsliga ämnen. Vidare hävdar vi dock att forskningsområdet inte innefattade särskilt 

känsliga samtalsämnen varav detta därför inte var något omfattande problem.    

 

Ett problem som uppkom under ena intervjun var att den inte skedde helt ostört. Vi hade inte 

tillgång till ett enskilt rum varav vi fick låna ett lärarrum. Utomstående personer som var i 

behov av att använda rummet kom emellanåt in under intervjun. Detta kan först och främst ha 

påverkat deras tankebana då det blev avbrutna, men även deras uttalanden. Ibland kom 

respondenternas lärare in varav vi tror det kan ha påverkat elevernas uttalanden av det 

flippade klassrummet om de stred mot lärarens uppfattningar. Eleverna kan även ha tagit 

lärarens känslor i åtanke då de uttalade sig om lärarens undervisning.  

Resultatdiskussion 

I detta delkapitel diskuteras de beskrivningskategorier som återfinns i resultatet av denna 

studie i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till syfte och frågeställning. Syftet 

med denna studie var att genomföra en fenomenografisk undersökning avgränsad till tolv 

gymnasie- och Komvuxelevers uppfattningar av undervisningsmodellen det flippade 

klassrummet. Vidare avsåg studien att undersöka vilka för- och nackdelar som 

undervisningsmodellen kan medföra. Diskussionerna presenteras i sju stycken 

underkategorier.  

Ett flippat klassrum inkluderar tillgängligt material på nätet 

En uppfattning som framkom av analysen var att det flippade klassrummet inkluderade 

tillgängligt material på nätet. Respondenterna uppskattade denna tillgänglighet eftersom de 

vid behov kunde se om genomgångarna. Vid tillfällen som innan prov, då de var frånvarande 

från lektionen och då de behövde förbereda sig extra uppskattades denna tillgänglighet mest. 

Även då respondenterna ville ligga steget före och då de ville satsa på ett högre betyg menade 

de att tillgängligheten av material på nätet kom väl till hands. Liknande resultat finns i studier 
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från Mok (2014), Parslow (2012) samt Phillips och Trainor (2014) som visar att eleverna i 

mycket hög grad uppskattar att kunna se om videogenomgången vid senare tillfällen. Vidare 

visar Youngkin (2014) att det flippade klassrummet ökar flexibiliteten. 

 

Vårt resultat visar att många av våra respondenter tog sitt lärande i egna händer och sökte 

videor självmant. Vi menar att en orsak till detta kan vara att de tagit del av ett flippat 

klassrum. Mason m.fl. (2013) visar nämligen att studenter som tagit del av ett flippat 

klassrum blir mer självständiga och i högre grad söker efter videor själva. 

 

Vissa respondenter menade att dessa fördelar med tillgängligt material även kan finnas i 

traditionell undervisning om videogenomgångarna skulle finnas tillgängliga som ett 

komplement. Respondenterna ville gärna ha kvar traditionell undervisning, men även ha kvar 

videogenomgångarna som fanns i det flippade klassrummet. Däremot ville de inte att dessa 

videogenomgångar skulle vara obligatoriska. Liknande resultat finner vi i en studie från 

Missildine m.fl. (2013) som visar att elever var mindre nöjda med den flippade 

undervisningen jämfört med den traditionella som använde videor som komplement. 

Ett flippat klassrum är starkt kopplat till videogenomgångar 

Resultatet i denna studie visar ett flippat klassrum är starkt kopplat till videogenomgångar och 

att samtliga respondenter uppskattar videogenomgångar. Några respondenter uppskattade 

möjligheten att kunna pausa genomgången och menade att detta hjälpte deras förståelse. 

Liknande resultat finns i studier från Mok (2014), Offutt (2012) och Phillips och Trainor 

(2014) som skriver att detta gynnar elever som har en långsammare inlärningsgång. Enligt oss 

kan dessa pauser ge elever mer tid till reflektion, varav detta kan vara orsaken till varför det 

gynnar deras förståelse. Vi menar att videogenomgång kan vara en av fördelarna med det 

flippade klassrummet. Denna typ av genomgång skulle kunna ge en mer rättvis undervisning 

till skillnad från traditionell undervisning, eftersom traditionell undervisning inte ger 

möjlighet till dessa självvalda pauser.   

 

En orsak till varför respondenterna uppskattade videogenomgångar var att de grafiskt visade 

lektionsinnehållet med rörliga bilder och ljud. Vi tolkar detta som att eleverna föredrar 

videogenomgångar framför läsning av texter, vilket liknar Parslows (2012) uttalanden. Han 

menar att elever uppskattar videogenomgångar eftersom de får lyssna på lärarens 

tankegångar. Vissa respondenter menade att dessa videogenomgångar var mest lämpliga inom 
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naturvetenskapliga ämnen. Vår tanke är att detta möjligtvis kan bero på att naturvetenskapliga 

ämnen ofta har någon typ av problemlösning, varav det kan vara svårt för elever att följa 

uträkningen endast via text. En annan tanke är att det kan vara svårare att förstå terminologi 

skrivet i text. De fördelar som finns med att läraren grafiskt visar materialet finns både i 

traditionell och i flippad undervisningen men den flippade undervisningen tillåter eleverna att 

ta med sig genomgången hem. Vidare tillåter den flippade undervisningen elever att pausa när 

de vill efter eget behov. Vi menar att detta kan vara en pedagogisk fördel med det flippade 

klassrummet. 

Vikten av att förbereda sig i ett flippat klassrum  

En vanlig uppfattning bland respondenterna var att det flippade klassrummet krävde en 

förberedelse innan lektionstid. Vi tolkar det som att det fanns två aspekter av uppfattningen 

som berörde syftet med förberedelsen. Den ena var att förberedelsen möjliggjorde för djupa 

diskussioner i klassrummet, medan den andra möjliggjorde enskilt arbete med boken. 

 

Respondenterna själva menade att en orsak till varför det var viktigt att förbereda sig inför 

kommande lektion var för att kunna hjälpa och förklara för varandra i klassrummet. Några 

menade att de hade planerade gruppdiskussioner initierade av läraren, medan andra menade 

att de självmant diskuterade med sina bänkkamrater. Resultatet visade att flera respondenter 

upplevde att klassrumstiden effektiviserades; eleverna fick ut mer av lektionstiden om de 

förberett sig väl innan. De förstod grundprinciperna bättre vilket ledde till att de kunde 

prestera bättre, och att de vågade yttra sig mer under lektionen. Liknande resultat återfinns i 

studier från Philips och Trainor (2014), Gilboy m.fl. (2015), Jacot m.fl. (2014), Mason m.fl. 

(2013) och Mok (2014).  

 

En förklaring till varför de lärde sig mer kan vara att elever som har erfarenhet av denna 

undervisningsmodell faktiskt fick djupare kunskaper. Vi menar att vår teori får stöd från 

tidigare forskning, så som Phillips och Trainor (2014), som visar att elever som diskuterar 

innehållet får en djupare förståelse för materialet. Vidare skriver Gilboy m.fl. (2015) att för att 

kunna skapa ny kunskap måste materialet bearbetas genom exempelvis diskussion och 

problemlösning. Vårt resultat visar att respondenterna uppskattade möjligheten att utbyta 

idéer med varandra och att de på det sättet lärde sig mer. Att vara väl förberedd tolkar vi som 

endast främjande för elevernas lärande, varav detta kan vara en pedagogisk fördel med den 

flippade undervisningsmodellen. I och med detta menar vi att elevers studieresultat kan 
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förbättras med ett flippat klassrum. Detta får stöd i studier av Offutt (2012), Leung m.fl. 

(2014) och Mok (2014) som visar att elever som tagit del av ett flippat klassrum visar något 

bättre provresultat än de som tagit del av traditionell undervisning. 

 

Vi menar att djupa diskussioner tydligt kan kopplas till aktivt lärande, vilket Hawks (2014) 

och Jacot m.fl. (2014) menar är en viktig del av det flippade klassrummet. Vi anser till en viss 

del att enskilt arbete i boken kan ses som aktivt lärande eftersom de bearbetade sina 

kunskaper genom problemlösning, vilket bland annat Jacot m.fl. (2014) kan tolkas som aktivt 

lärande. Det finns dock en risk att de inte reflekterar och diskuterar sina nyvunna kunskaper, 

vilket enligt Gilboy m.fl. (2015), Phillips och Trainor (2014) och Wolfe (2006) är en väsentlig 

del av det aktiva lärandet. Flera forskare nämner pedagogiska fördelar med aktivt lärande. 

Exempelvis visar Phillips och Trainor (2014) och Wolfe (2006) att ett aktivt lärande ger dem 

en fördjupad förståelse och Mason m.fl. (2013) menar att det gör elever mer självständiga. 

Vidare skriver Wolfe (2006) att elever kommer ihåg upp till 90 % om elever berättar 

samtidigt som de gör något, vilket det aktiva lärandet tillåter. Utifrån detta menar vi att en 

fördel med det flippade klassrummet är att det kan ge mer utrymme för aktivt lärande.  

 

Andra respondenter menade att det flippade klassrummet inte gav möjligheter till 

gruppdiskussioner och att det minskade möjligheten till utbyte av tankar med sina 

klasskamrater. De menade att de klassrumsdiskussioner som uppkom under en traditionell 

genomgång försvann i en flippad undervisning. De menade att genomgången var interaktiv då 

de aktivt fick delta under genomgången. En annan respondent menade även att det var lättare 

att diskutera med sina klasskamrater i traditionell undervisning då de lättare kom ihåg 

lektionsmaterialet. Vi tolkar detta som att de inte ser en traditionell undervisning som en 

monolog hos läraren, utan de menar att de är aktiva; de är med och deltar och därmed 

utvecklas deras färdigheter. Forskare som Gilboy m.fl. (2015), Parslow (2012), Hawks (2014) 

och Jacot m.fl. (2014) beskriver traditionell undervisning med en lärare som för en monolog i 

klassrummet. Vidare skriver Gilboy m.fl. (2015) och Leung m.fl. (2014) att eleverna inte 

engageras i lärandet och att de inte får möjlighet att aktivt delta. Vi tolkar det som att 

religionskunskapsstudenterna delade denna uppfattning, men att inte matematikstudenterna 

gjorde det eftersom de aktivt deltog i genomgångarna. Utifrån studiens resultat menar vi att en 

nackdel med det flippade klassrummet kan vara att det kan minska det aktiva lärandet, detta 
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eftersom elever går miste om interaktiva genomgångar samt att den försvårade diskussioner 

med klassrummet.  

 

Det som även framkom i vårt resultat var att det fanns någon typ av diagnos som 

kontrollerade hur väl de tagit del av de förproducerade materialet, men att de hade olika 

upplevelser av hur de blev kontrollerade. Matematikstudenterna berättade att de hade digitala 

diagnoser. Vår tolkning var att respondenterna upplevde dem som summativa. Vi anser att 

detta kan påverka deras motivation negativt och därmed deras kunskapsutveckling negativt. 

Studier från Phillips och Trainor (2014) och Mok (2014) visar att det finns möjlighet för 

läraren att använda digitala diagnoser formativt.  Vi tror att våra respondenters lärare syftade 

till detta genom att ha korta extra genomgångar i klassrummet där delar som eleverna 

upplevde var svårt togs upp.  Problemet med detta var att få elever hade tittat på videon och 

därmed behövde en lång extragenomgång, varav detta resulterade i att eleverna fick mindre 

tid till enskilt arbete. Eftersom de elever som missat genomgången fick en extra genomgång 

på lektionstid kan detta ha lett till att färre elever valde att se videon, detta eftersom en 

sammanfattande genomgång gavs på lektionstid. Vi menar att detta kan vara en bidragande 

orsak till varför det flippade klassrummet inte fungerade i denna klass då det skapades en ond 

cirkel.   

 

Istället för digitala diagnoser menade religionskunskapsrespondenterna och några 

matematikrespondenter att diskussioner i klassrummet fungerade som en diagnos av hur väl 

de tagit del av materialet. Vi tror att denna typ av diagnos inte påverkade deras motivation 

negativt likt de digitala diagnoserna eftersom de diskussionerna upplevdes som formativa. 

 

Vårt resultat visade även att det flippade klassrummet kan ge ett sämre klassrumsklimat än 

traditionellt klassrum, speciellt då elever inte tagit del av det förproducerade materialet. 

Respondenterna menade att det blev stökigare i klassrummet eftersom läraren fick ha extra 

genomgång och att eleverna gjorde olika saker i klassrummet. Lärarens tid fördelades även 

ojämnt mellan eleverna. Utifrån detta tolkar vi det som att det är en nackdel för de elever som 

inte tagit del av det förproducerade materialet, men även en nackdel för dem som tagit del av 

det. För att det flippade klassrummet ska fungera måste alltså samtliga elever vara väl 

förberedda. Vi menar att detta kräver att eleverna kan ta ansvar för sina studier för att kunna 

tillgodogöra sig materialet innan lektionen, vilket diskuteras senare i denna uppsats. 



 

51 

 

 

Respondenten Björn menade dock att det inte fanns några problem med att inte vara förberedd 

kunskapsmässigt inför lektionen eftersom han själv kunde söka informationen på lektionstid. 

Mason m.fl. (2013) och Mok (2014) menar att det är väsentligt att eleverna tar del av det 

förproducerade materialet innan lektionen för att undervisningsmodellen ska fungera. Vi 

menar att detta kan vara en orsak till varför det flippade klassrummet inte tycktes fungera i 

Björns klass. I och med att eleverna inte kände något behov av att se på videorna tittade de 

inte på dem, vilket ledde till att klassrumstiden för problemlösning minskades. Därmed menar 

vi att upplägget fallerade. 

Hinder hemma skapar problematik för ett flippat klassrum  

En uppfattning som framkom under intervjuerna var att det fanns en problematik med det 

flippade klassrummet eftersom det fanns olika faktorer som skapade hinder för studier 

hemma. En aspekt av denna uppfattning var att materialet var svårare att komma ihåg 

eftersom innehållet sågs dagen eller dagarna innan. Vi tolkar det som att respondenten som 

uttryckte detta fick ut mindre av lektionen på grund av detta. Vi fann ingen tidigare forskning 

som uppmärksammat detta. 

 

En annan orsak till varför det var svårt att studera hemma är att eleverna mentalt ville lämna 

skolan när de var hemma på kvällarna, vilket speciellt framkom hos matematikstudenterna. 

Andra orsaker var störningsmoment, energibrist och tidsbrist. Respondenterna menade 

exempelvis att fritidssysselsättningar påverkade deras trötthet och att de tog upp mycket av 

deras tid. Vi anser att det är på grund av dessa faktorer, och den stress som uppkom av andra 

skolarbeten, som gjorde att de inte prioriterade genomgångarna. Andra skolarbeten som inte 

hade en flippad undervisning tycktes vara viktigare för eleverna eftersom de var 

betygsättande. Phillips och Trainor (2014) nämner denna problematik och skriver att det finns 

en risk att inte alla elever har möjlighet att ta del av materialet hemma i lugn och ro utan 

distraktioner. Vidare menar de att det finns en risk att elever inte hinner ta del av materialet 

innan lektionen.  

 

Med avstamp från detta menar vi att det flippade klassrummet inte lämpar sig för elever med 

stökig och stressig hemmiljö. Vi menar att det finns en risk att dessa personer upplever det 

flippade klassrummet som negativt. Enligt oss kan dock några av dessa problem som nämnts 

bero på bristande framförhållning och självdisciplin då vi inte anser dem vara ett större hinder 
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för att ta del av genomgångarna. Vi menar även att dessa problem kvarstår i traditionell 

undervisning om de har obligatoriska läxor vilket flera forskare, så som Gilboy m.fl. (2015), 

beskriver att traditionell undervisning har. Vårt resultat visar att matematikrespondenterna 

inte var vana vid obligatoriska läxor från traditionell undervisning. Vi menar att detta kan 

vara en bidragande orsak till elevernas negativa inställning till det flippade klassrummet 

eftersom skoltiden förlängs och de får då mer läxor än tidigare. 

 

Det som även bidrog till svårigheterna med att studera hemma var att det saknades interaktion 

under själva genomgången. En orsak till detta var att respondenterna inte kunde ta hjälp av 

läraren. Respondenterna menade att de hade större möjligheter till detta i traditionell 

undervisning då de kunde avbryta och ställa frågor. Liknande resultat återfinns i Missildine 

m.fl. (2013) studie som visade att elever saknade interaktion under genomgångarna. Vidare 

menar Missildine m.fl. och Phillips och Trainor (2014) att denna undervisningsmodell kan 

vara problematisk för elever med inlärningssvårigheter och elever med ett annat modersmål. 

En annan orsak till varför de saknade interaktion var att videogenomgångarna blev allt för 

opersonliga eftersom eleverna saknade att se lärarens kroppsspråk. De menade att 

kroppsspråket hjälpte dem att memorera innehållet. Vi fann ingen studie som visade liknande 

resultat. Vi tolkar det som att en upplevd nackdel med det flippade klassrummet är att 

eleverna inte kan kommunicera med läraren under genomgången. Vi menar att detta kan bidra 

till en negativ attityd till det flippade klassrummet. 

 

Flera respondenter uttalade ett tydligt motstånd mot det flippade klassrummet. De såg flera 

fördelar med traditionell undervisning, så som interaktiva genomgångar, och de vill ha det 

som de alltid har varit. Liknande resultat visades i en studie från Missildine m.fl. (2013) då de 

visade att eleverna uppfattade traditionell undervisning som familjär och bekväm. Även 

Wolfe (2006) menar att det inte är ovanligt att elever visar missnöje med ovana 

undervisningsmodeller. Vi menar att detta kan vara en förklaring till varför flera av 

respondenterna i denna studie inte trivdes med den flippade undervisningen. Vidare menar 

Christiansen (2014) att det tar tid för elever att vänja sig vid det nya arbetssättet. Utifrån vårt 

resultat kan det tyda på att det kan ta över ett år för elever att vänja sig, alternativt att inte alla 

klasser kan vänja sig. 
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Det flippade klassrummet är en modern och varierad undervisning  

Vårt resultat visar att flippad undervisning uppfattas varierad, modern och nyskapande. Den 

blandade karaktären bidrog till att eleverna kunde memorera lektionsinnehållet bättre medan 

enformighet i undervisning bidrog till sämre fokus. En aspekt av denna uppfattning var att 

den blandade undervisningen gav flera alternativa inlärningsmöjligheter. Vi tolkar 

respondenternas uttalanden om en blandad undervisning som mycket positiv eftersom den 

ökar sannolikheten till att elever får ta del av den inlärningsgång som passar dem bäst. Dessa 

uppfattningar återfanns inte i den tidigare forskning vi tagit del av. Vi menar att vårt resultat 

visar att en enformig undervisning kan försvåra för elevers inlärning. 

Delade uppfattningar om huruvida ett flippat klassrum är individanpassat 

Vi fann två övergripande uppfattningar som berörde huruvida den flippade undervisningen 

var individanpassad eller ej. En uppfattning var att den flippade undervisningen var relativt 

nivåanpassad eftersom det fanns olika videogenomgångar att välja bland, varav dessa hade 

olika lärare och olika tempon. I och med detta menar respondenterna att de lärde sig bättre. En 

annan aspekt av uppfattningen var att det flippade klassrummet var individanpassat eftersom 

det möjliggjorde för elever att se videoklippen i sin egen takt.  

  

Den andra uppfattningen var att den inte var nivåanpassad överhuvudtaget eftersom samtliga 

videogenomgångar låg på samma svårighetsgrad. Vissa respondenter menade att det saknades 

djupgående och avancerade videogenomgångar. De videogenomgångar som fanns tillgängliga 

upplevdes för grundläggande varav en respondent berättade att elever då tappade intresset och 

därmed sitt fokus. Detta strider mot Parslow (2012) som menar att flippad undervisning i 

högre grad tillåter individanpassning än traditionell undervisning. Han menar istället att 

traditionell undervisning anpassas till en medelnivå. Vidare menar Parslow (2012) att 

möjligheten att se om videoklippen gör den flippade undervisningen mer individanpassad. De 

respondenter som delade denna uppfattning menade att traditionell undervisning möjliggjorde 

för en mer individanpassad undervisning eftersom det tillät elever att ligga i olika faser. Vi 

menar att en orsak till varför de ansåg att det flippade klassrummet var mindre 

individanpassad kan även vara att läraren i traditionell undervisningen anpassade 

genomgången under lektionens gång. Läraren kunde ge mer tydliga förklaringar och mer 

djupgående information om det önskades av eleverna.  
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Vi menar att en individanpassad undervisning är viktig för elevers kunskapsutveckling, det 

kan även bidra till att eleven kan satsa på högre betyg om de vill.  Om den flippade 

undervisningen endast tillhandahåller en svårighetsgrad gynnar det endast de elever som 

ligger på just den nivån. Eftersom respondenterna upplevde videorna som mycket 

grundläggande menar vi att det blir svårt för dem som satsar på högre betyg. Vårt resultat 

visar att några respondenter önskade en mer nivåanpassad undervisning både i flippad och i 

traditionell undervisning. Vi tolkar det dock som att respondenterna uppfattade att det fanns 

en potential till att ett flippat klassrum kunde ge en individanpassad undervisning. 

Det flippade klassrummet kräver motivation och eget ansvar 

Resultatet visade att respondenternas uppfattning av det flippade klassrummet som att den 

krävde motivation och eget ansvar, och att dessa går hand i hand. För att det flippade 

klassrummet ska fungera bra krävdes motivation från elevernas håll. För att 

undervisningsmodellen skulle ge så mycket positiva effekter som möjligt, var det bättre om 

ambitionsnivån i klassen var hög. Respondenterna menade att undervisningsmodellen var bäst 

lämpad för ambitiösa, motiverade och högpresterande elever. Vår slutsats utifrån detta blir att 

en flippad undervisning komplicerar för omotiverade elever. 

 

Vidare visade vårt resultat att det även krävdes eget ansvar från elevens sida. I en flippad 

undervisning flyttas ansvaret från läraren till eleverna. Liknande resultat återfinns ibland 

annat Mok (2014) som visar att i och med ett flippat klassrum tar studenter ett större eget 

ansvar över sina studier. Vi fann det intressant att respondenterna nämnde bristande 

studiemotivation som en viktig orsak till att kunna ta eget ansvar. Enligt Komvuxstudenterna 

fungerade det bra att ta eget ansvar och vi menar att en orsak till detta kan vara att de är mer 

motiverade; dessa elever hade ett tydligare mål med sina studier. Gymnasieeleverna nämnde 

att gymnasieelever hade bristande studiemotivation och därmed svårt att ta eget ansvar, vilket 

även Komvuxstudenter hävdade. Vi menar att även mogenhet, som kommer med ålder, kan 

vara en orsak till varför Komvuxstudenterna hade lättare än matematikstudenterna att ta eget 

ansvar. Liknande resultat återfinns i en studie från Mason m.fl. (2013) som visade att 

studenter själva upplevde att undervisningsupplägget krävde en viss mognad. Adolfsson 

(2011) presenterade en studie från Österlind (2005) som just visade att gymnasieelever fann 

det svårt att ta eget ansvar. Studien visade även att framförallt lågpresterande elever och 

skoltrötta elever fann det egna ansvaret svårt. De studier vi funnit har varit på universitetsnivå 

vilket kan tyda på att det är mer lämpligt för äldre elever.  
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Vi tror att det flippade klassrummet kan vara en nackdel för de elever som inte är medvetna 

om vikten av det egna ansvaret. Utifrån resultatet syns även att vissa respondenter saknar 

studieteknik vilket enligt oss komplicerar studier under eget ansvar. Denna teori får till viss 

del stöd från Mason m.fl. (2013) som menar att undervisningsmodellen kan vara problematisk 

för studenter med bristande studieteknik. Vår slutsats blir att en flippad undervisning kan vara 

olämplig för elever som saknar studiemotivation och som finner svårigheter med att ta eget 

ansvar. Detta kan vara en orsak till några respondenters negativa attityd till det flippade 

klassrummet.  

Sammanfattning av diskussion  

Sammanfattningsvis framgick det i denna fenomenografiska studie att ett flippat klassrum kan 

medföra både pedagogiska för- och nackdelar. En fördel som framkom var att det flippade 

klassrummet kan bidra till en tillgänglig och flexibel undervisning. En annan fördel var att det 

flippade klassrummet inkluderar aktivt lärande, på så sätt får eleverna i högre grad en djupare 

förståelse än i traditionell undervisning. Nackdelar som framkom var att det flippade 

klassrummet skapar problematik för elever som har en sämre arbetsro hemma, som saknar 

studieteknik eller som har svårt att ta eget ansvar. Vidare framgick att det flippade 

klassrummet även kan vara en nackdel eftersom det inte inkluderar interaktiva genomgångar 

där elever engageras och själva deltar. Denna studie har dock begränsningar och det ska 

betonas att resultatet i denna studie inte går att generalisera. 

 

Vi menar att denna studie dels har bidragit med att bekräfta resultat som tidigare forskning 

visat, men även bidragit till att skildra ej tidigare synliggjorda uppfattningar av det flippade 

klassrummet. I studien framgick det att matematikrespondenternas uppfattningar skiljde sig i 

många avseenden från religionskunskapsrespondenterna. Utifrån resultatet i denna studie kan 

ålder och motivation ha en inverkan på hur väl flippad undervisning fungerar. Ett förslag på 

vidare forskning är att undersöka vilken betydelse ålder eller motivation har för det flippade 

klassrummet.  
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Bilaga 1- Informationsbrev  

Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie om det 

flippade klassrummet.  

 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som i vårt examensarbete vill forska kring gymnasieelevers 

uppfattningar av det flippade klassrummet. Examensarbetet är på avancerad nivå och omfattar 

15 högskolepoäng. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Örebro 

Universitet. Syftet med studien är att visa på olika elevers uppfattningar kring detta arbetssätt.  

 

Vi planerar att genomföra kvalitativa intervjuer där vi kommer att använda oss av 

gruppintervjuer med 3-4 elever/grupp. Vi kommer att ställa frågor om vad de i gruppen tycker 

och tänker om det flippade klassrummet och vilka för- och nackdelar de upplever finnas med 

metoden. Varje gruppintervju beräknas ta mellan 30-60min.  

I studien kommer vi att ta hänsyn till de etiska principer som finns för forskning. Vi har valt 

att följa de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att forskare ska använda. I 

korthet innebär detta för dig som deltar att ditt deltagande är fritt och att du får avbryta ditt 

deltagande när som helst under, innan eller efter intervjun, samt att all insamlad data 

behandlas med högsta konfidentiellitet. Du har även rätt att ställa frågor kring intervjun när du 

så önskar.  

 

Samtliga intervjuer spelas in med ljudupptagning och transkriberas, men endast vi som 

intervjuare kan lyssna på ljudinspelningarna och läsa transkriberingarna. I uppsatsen kommer 

samtliga deltagare avidentifieras genom fingerade namn. Även skolans namn kommer att 

avidentifieras. Samtlig insamlad rådata kommer raderas efter studiens slut.  

 

Vi har fått information av din lärare om att ni har erfarenhet av metoden det flippade 

klassrummet och med anledning av detta tillfrågas du om ni vill delta i en undersökning. I 

undersökningen kommer omkring 9 till 15 studenter med erfarenhet av det flippade 

klassrummet att delta. Gruppintervjun kommer ske under skoltid där du blir intervjuad 



 

II 

 

tillsammans med några av dina klasskamrater. Under gruppintervjun kommer du och de andra 

i gruppen få svara på frågor om hur det är att delta i undervisning i ett flippade klassrum.  

 

Om du kan tänka dig att vara med i vår studie kan du kontakta din lärare. Om ni själva inte 

kan delta i undersökningen så hör gärna av dig med tips på andra som kan tänkas vilja vara 

med i vår studie!  

 

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss eller vår handledare. 

Kontaktuppgifter hittar du nedan.  

 

Burcin Yilmaz, (telefonnr, mailadress) 

Isabelle Österberg, (telefonnr, mailadress) 

Handledare och kontaktperson: (mailadress) 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Burcin Yilmaz & Isabelle Österberg 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

 

 Bakgrundsfrågor  

 

 Vad vet ni om det flippade klassrummet?  

 

 Beskriv hur det flippade klassrummet går till 

 

 Vad finns det för fördelar med den flippade undervisningen? 

 

 Vad finns det för nackdelar med det flippade klassrummet? 

 

 Hur vill ni att undervisningen bedrivs?   

 

 


