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Abstrakt 
I denna undersökning studeras verksamma lärares syn på hur undervisning kan förändras genom 
att använda Flipped Classroom i undervisningen. Till detta används även tidigare 
forskningslitteratur där lärarnas erfarenheter jämförs för att verifiera resultatet med den tidigare 
forskningen.  

Resultatet av studien har visat att undervisning bör varieras och att undervisning som blandar 
Flipped Classroom med traditionell undervisning är att föredra. Arbetet med texten har visat 
att denna metod kan leda till att eleverna blir aktivare under lektionstid. Vidare blir eleverna 
bättre förberedda då de inför varje lektion ska ta del av inspelad teori. 
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1. Inledning 

Mitt intresse för alternativ undervisning kom under mitten av min studietid. I en kurs 
behandlades alternativa varianter på undervisning. Genom detta hittade jag information om 
Flipped Classroom. Jag har dessutom senare under min utbildning fått ta del av undervisning 
som har bedrivits med denna metod. Undervisning som jag har tagit del av under mina 
universitetsstudier har vidare bidragit till att jag fått ökat intresse för att själv använda metoden 
i min framtida undervisning.  

Det finns problem med att genomgångarna för matematikundervisningen kan ta stora delar av 
lektionstiden. Detta kan utifrån egen erfarenhet resultera i att eleverna får sitta hemma ensamma 
och lösa matematikuppgifterna som skulle behandlats under lektionen. Vilket leder till att 
eleven får svårt att ta hjälp av läraren när den behöver det samt blir det svårt att veta för läraren 
hur studierna går för eleverna. 

Det finns i dagens läge lite information och forskning om undervisning med Flipped Classroom. 
Därför kan texten visa lärare som är intresserade av att undervisa med denna 
undervisningsmetod vart de kan vända sig för att läsa mer om metoden. Kortfattat handlar 
undervisning med Flipped Classroom om att flytta fokus från lärarens undervisningar till 
eleverna.   

Dagens regelverk kan anses stödja undervisning med Flipped Classroom då det bland annat i 
Skollagen (2010:800) skrivs att utbildningen ska utformas så att den utvecklar elevernas 
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig kunskap. Undervisning med 
Flipped Classroom har visats av Sams och Bergmann (2012) att den med framgång kan erbjuda 
undervisning där eleverna ska självständigt förbereda sig inför lektioner. Och att eleverna 
därefter under lektionstid kan använda lektionen till att tillsammans med andra elever diskutera 
och behandla matematikproblem.  

Forskningen som presenteras av Yong, Levy och Lape (2015) förklarar att det behövs mer 
forskning inom området för att hitta vilka faktorer som kan leda till förbättrade resultat. I deras 
studie diskuterar Yong et al. (2015) att en undervisningsmodell där traditionell undervisning 
varvas med Flipped Classroom kan vara att föredra. 

  



2 
 

2. Syfte 

Examensarbetet syftar att undersöka hur matematikundervisning med Flipped Classroom kan 
användas på gymnasiet. Dessutom undersöks vilka effekter undervisningen har på elever och 
lärare. 

Frågeställningar 

1. Varför använder lärarna Flipped Classroom? 
2. Hur genomför lärarna undervisningen? 
3. Vilka utmaningar finns det med Flipped Classroom? 
4. Vilka effekter har undervisning med Flipped Classroom på lärande? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis behandlas begreppet Flipped Classroom kortfattat för att tydliggöra vad detta 
innebär. Därefter kommer en del som beskriver traditionell undervisning för att tydliggöra 
skillnaderna när undervisning genomförs med den alternativa undervisningsformen. Vidare 
presenteras de problem som finns med matematikundervisningen. Därefter kommer 
huvuddelen av forskningen som använts i studien. Slutligen presenteras hur Flipped Classroom 
kan stödjas utifrån skollag och gymnasiets läroplan.  

Flipped Classroom 

Det finns flera definitioner på Flipped Classroom. Enligt Barker (2013) finns det ingen svensk 
översättning på begreppet Flipped Classroom. Det kan enligt Barker kallas olika beroende på 
vilken forskning som granskas men vanligt är ”det omvända klassrummet” samt ”det upp-och-
ned-vända klassrummet”. Trots att dessa varianter finns är det mer vanligt att metoden även i 
Sverige benämns med det engelska namnet Flipped Classroom. Därför kommer detta 
uteslutande användas i texten.  

I examensarbetet används den metod som Sams och Bergmann (2012) beskriver. Undervisning 
med modellen för Flipped Classroom handlar enligt Sams och Bergmann (2012) om att under 
lektionstid flytta fokus från lärarens undervisning till att istället engagera eleverna. Detta sker 
enligt Sams och Bergmann (2012) för att försöka ge eleverna en möjlighet att kunna vara aktiva 
deltagare på lektionen. Under traditionell undervisning där läraren föreläser riskerar eleverna 
att bli passiva lyssnare under lektionen. Därför flyttas föreläsningen ut från lektionen och ges 
enligt Sams och Bergmann (2012) som hemläxa. Läraren behöver då förbereda lektionen 
genom att spela in kommande föreläsning. Det inspelade materialet görs sedan tillgängligt för 
eleverna på internet. Eleverna ska sedan förbereda sig hemma med att inför lektionen titta 
igenom föreläsningen. Vidare menar Sams och Bergmann (2012) att det är viktigt att eleverna 
använder en korrekt metod när de tittar på den inspelade teorin. Eleverna behöver enligt dem 
titta på filmen utan att det finns moment som stör dem. De bör inte lyssna på musik eller annat 
i bakgrunden. Vidare menar Sams och Bergmann (2012) att det är viktigt att eleverna använder 
paus funktionen så att de hinner bearbeta viktiga moment i teorin. Sams och Bergmann (2012) 
förespråkar även att eleverna innan lektionen lämnar in eventuella kommentarer och frågor om 
teorin. De elever som tar anteckningar, lämnar kommentarer och frågor inför lektionen menar 
Sams och Bergmann (2012) är väl förberedda till lektionspasset. Forskarna förklarar vidare att 
de använder kommentarerna och frågorna som eleverna lämnat in för att identifiera eventuella 
missförstånd. Sedan kan lärarna hjälpa att rätta till eventuella missförstånd samt blir det enklare 
att analysera det som behöver förbättras inför framtida undervisning.  

Sams och Bergmann (2012) förklarar att vid undervisning med Flipped Classroom inleds ofta 
lektionen med att kort besvara och diskutera de inlämnade kommentarerna och frågor. Efter 
detta förklarar Sams och Bergmann (2012) att eleverna kan använda lektionen till att arbeta 
med det angivna materialet. Vilket kan innebära att eleverna får arbeta med laboration, test, 
problemlösning eller undersökande aktivitet.  
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Traditionell undervisning 

Sams och Bergmann (2012) beskriver att med en traditionell undervisningsmetod är lektionerna 
ofta upplagd så att läraren inleder lektionen med att hålla en föreläsning som tar större delen av 
lektionstiden. Efter föreläsningen får eleverna sedan använda resterande tid till att arbeta med 
det angivna materialet. Under föreläsningen blir eleverna passiva lyssnare och då finns risk att 
eleverna tappar fokus vilket resulterar i att de inte tar till sig materialet. Skolinspektion 
(2010:14) har publicerat en rapport där ca 40 skolor granskades över hela landet. Resultatet från 
denna rapport visade på att eleverna oftast ges traditionell undervisning. Vidare visades sedan 
att eleverna ofta blir passiva lyssnare när det sitter tysta och lyssnar på lektionen. Dessutom 
visade skolinspektionen i rapporten att undervisningen oftast inte anpassas efter elevernas 
faktiska behov. 

Traditionell undervisning beskriver Säljö (2014) med ett historiskt perspektiv där lärande i 
klassrummet endast var enkelriktad. Det var med tiden innan mål och resultatstyrningen av 
skolan och då handlade det bara om att läraren skulle överföra sin kunskap till eleverna genom 
föreläsning. Vidare förklarar hen även att det historiskt antogs att när kunskapen väl lagrats 
skulle eleverna senare vid behov kunna använda den kunskapen när de behövde den (Säljö, 
2014). 

Problem med matematikundervisningen 

Eleverna i dagens skola förväntas enligt Vinterek (2006) att i en hög grad ta individuellt ansvar 
över deras inlärning. Detta genom att eleverna själva ska bearbeta matematikuppgifterna i form 
av hemläxa. Däremot skriver Vinterek att när eleverna ofta får arbeta med individuellt arbete 
kan detta leda till att eleverna får lägre engagemang. Något som sedan kan resulterar i försämrat 
resultat. Vinterek skriver att det finns samband mellan sämre studieresultat och eget arbete 
(Vinterek, 2006).  

I en skrivelse av Utbildningsdepartementet (2011) problematiseras att undervisning ofta leder 
till individuellt arbete. I skrivelsen nämns att Skolverket har visat att undervisning i matematik 
i stor utsträckning består av individuellt arbete (Utbildningsdepartementet, 2011). I denna 
menas det att eleverna ofta arbetar ensidigt med procedurhantering och att eleverna endast i en 
liten utsträckning kan ta hjälp och stöd av läraren. Vilket vidare förklaras öka risken att eleverna 
presterar sämre och därför har svårare att klara av sina studier. Vidare står det att 
Skolinspektions granskning av matematikundervisningen har visat att varierad undervisning 
med anpassning till elevernas intresse och förkunskaper ger en möjlighet till att förbättra 
kvalitén på undervisningen i de svenska skolorna (Utbildningsdepartementet, 2011). Det 
beskrivs vidare att traditionell undervisning oftast medför att eleverna får göra sina 
matematikuppgifter ensamma som hemläxa. Utbildningsdepartementets (2011) 
problematiserar även att detta leder till lägre engagemang med sämre resultat vilket påverkar 
elevernas matematikkunskaper. Sams och Bergmann (2012) förklarar att med traditionell 
undervisning används oftast en större del av lektionen till lärarens föreläsning. Detta leder till 
att eleverna blir tvungen att arbeta själva hemma med problemen som ska behandlas.   
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Skolinspektionen (2016) menar att det är viktigt att gymnasieskolan förbereder elever med goda 
kunskaper i matematik. Detta då matematikkunskaper är centrala senare i livet inom både 
vidareutbildning och arbetslivet. Dessvärre skrevs det i rapporten att eleverna ofta lämnar den 
svenska gymnasieskolan med bristfälliga kunskaper i matematik. Vidare rapporteras det även 
att detta är en av förklaringarna till de studieproblem och avhopp som finns för de högre 
utbildningarna i Sverige (Skolinspektionen, 2016). 

När undervisning sker med traditionella undervisning är läraren källan för all information. Där 
hen innehar all kunskap och har ansvar för att genomföra en direkt kunskapsöverföring till 
eleverna (University of Minho, 2013). I kontrast till traditionell undervisning skapar Flipped 
Classroom större möjlighet att använda undervisningen och lektionstiden till att utförligt 
utforska områden som möjliggör inlärning. Förutom detta blir eleverna aktivt involverade i 
inlärningsprocessen genom att de deltar vid gruppaktiviteter. Med metoden Flipped Classroom 
prioriteras lärande aktiviteter som är inspirerade av det sociokulturella perspektivet och 
Vygotskys möjliga utvecklingszon (University of Minho, 2013). Vidare ska dessa lärande 
aktiviteter utmana eleverna att lämna sin comfort zone och möjliggöra lärande. 

Vidare menar Säljö (2014), för att skapa lärandesituationer måste hänsyn tas till vilka resurser 
som erbjuds och vilka kravs som ställs. Där Säljö menar att kunskap och skapandet av kunskap 
är ett resultat av ansträngning och engagemang, kunskap är något som kommer genom 
argumentation och handling, det är ett resultat av att försöka förstå och hantera världen. Säljö 
menar att ett genomgående antagande i det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande 
är en kombination av intellektuell och manuell verksamhet. Vi måste först skaffa oss 
information genom olika källor exempelvis genom att läsa böcker eller interagera med någon 
som redan har relevant kunskap. Sedan när vi besitter kunskapen kan vi använda den och 
analysera den utifrån egna erfarenheter.  

Tidigare forskning om Flipped Classroom 

Enligt Sams och Bergmann (2012) blir elever mer aktiva när de tar del av undervisning som 
genomförs med Flipped Classroom. Forskarna förklarar att tanken bakom Flipped Classroom 
är att eleverna ska kunna använda lektionstiden mer effektivt då föreläsningarna blir 
instuderingsmaterial som ofta presenteras i form av en film. Det inspelade materialet finns 
sedan tillgängligt för eleverna vilket gör att de när som helst kan gå tillbaka för att repetera 
föreläsningen.  

Sams och Bergmann (2012) beskriver vidare att när lärare ska använda undervisningsmetoden 
genomförs bedömning enligt en traditionell modell. Därför påverkar undervisningsmetoden 
inte hur läraren kan bedöma eleverna. Däremot menar forskarna att den lärare som använder 
metoden ges betydligt större tid att hjälpa och observera eleverna. Vidare rapporterar de att en 
viktig effekt som erhålls med denna metod är att den möjliggör att de eleverna som behöver 
hjälp mest synliggörs. Vidare beskriver dessutom Sams och Bergmann (2012) att 
undervisningsmetoden dessutom bidrar till att skapa mer tid som lärarna kan använda till att gå 
runt i klassrummet och hjälpa eleverna med de moment och teorier som eleverna har problem 
med.   
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Sams och Bergmann (2012) beskriver att när de höll traditionell undervisning så brukade 
lektionerna börja med att eleverna kom in med problem som de inte kunnat klara från förra 
lektionen. Detta resulterade enligt dem i att de behövde använda ungefär 25 minuter av varje 
lektion med att gå igenom den teori som eleverna inte hade förstått. Därefter kunde de börja 
undervisa om teorin som skulle behandlas den dagen vilket tog 30 till 45 minuter. När de 
använder undervisning med Flipped Classroom förändras strukturen helt. Eleverna ska 
fortfarande ställa frågor om sådant de missförstått, forskarna beskriver att det räcker med att 
använda 5 minuter i början av lektionen för att avklara frågor och missförstånd. De kan därefter 
använda resterande delen av lektionen till att låta eleverna arbeta med problemlösning. De 
presenterar hur fördelningen av deras lektionstid förändrades med hjälp av Flipped Classroom 
i följande bild (Sams och Bergmann, 2012). 

 

Figur 1. (Sams och Bergmann, 2012, s. 15) 

Vidare rapporterar de att lärare som har använt deras metod förklarat för dem att när de 
undervisat med Flipped Classroom så förändrades lärarnas undervisning. Lärarna har förklarat 
för forskarna att när de undervisar med Flipped Classroom förändras deras roll i klassrummet. 
Där förklaring blev att lärarna nu mer inte behövde gå och uppträda i klassrummet. Lärarna 
förklarade att de med metoden istället kan använda tiden till att hjälpa eleverna med 
räkneuppgifter. Vidare förklarar de dessutom att tiden i klassrummet kan användas till att gå 
runt i klassrummet och hjälpa eleverna. Detta menar de kan hjälpa de elever som har det svårast 
med skolarbetet (Sams och Bergmann, 2012). 

Sams och Bergmann (2012) förklarar att när de började skapa och spela in egna filmer krävde 
detta väldigt mycket av deras arbetstid. Forskarna rekommenderar vidare att då metoden är 
väldigt tidskrävande bör därför lärare som vill använda metoden att dessa initialt använder 
andra lärares filmer. Därefter kan lärarna allt eftersom byta ut materialet till egna filmer samt 
egen producerat material (Sams och Bergmann, 2012). 

Bhagat, Chang och Chang (2016) analyserar eventuella fördelar med att undervisning använder 
Flipped Classroom modellen. Forskarna genomförde undersökningen på en experimentell 
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grupp och jämförde sedan resultatet mot en kontrollgrupp. Undersökningen visade på en 
förbättring i den experimentella gruppen för både hög och lågpresterande elever (Bhagat, Chang 
& Chang, 2016). Forskarna menar att resultatet visar på att det finns en förbättring av elevernas 
slutresultat i den experimentella gruppen jämfört med kontrollgruppen. De antyder därför att 
undervisning med Flipped Classroom har haft positiv påverkan på den experimentella gruppen. 
Vidare diskuterar forskarna att de faktorer som gjorde det möjligt för eleverna i den 
experimentella gruppen att lyckas bättre än kontrollgruppen var att eleverna själva fick 
bestämma när de skulle ta del av de inspelade föreläsningarna. Samt diskuterade Bhagat et al. 
(2016) att eleverna själva vid behov kunde repetera de föreläsningar de önskade. 

Bhagat et al. (2016) skriver även att eleverna var nöjda och positiva till undervisning med 
Flipped Classroom metoden. I studien visades det att de elever som tillhörde den så kallade 
lågpresterande gruppen var de som gynnades mest. Forskarna menar i studien att undervisning 
med Flipped Classroom gjorde det möjligt att identifiera vilka problem som eleverna hade. 
Detta gjorde det möjligt att erbjuda eleverna mer hjälp och stöd. De lågpresterande eleverna 
kunde då i större utsträckning diskutera matematiska problem med lärarna. Detta bidrog sedan 
till att förbättra förståelsen för matematiska koncept. Forskarna menar därför att Flipped 
Classroom kan vara ett sätt att förbättra inlärning för lågpresterande elever. Forskarna skriver 
vidare att traditionell undervisningen behöver förändras för att kunna förbättra lågpresterande 
elevers möjlighet att förstå matematiska koncept. Forskarna anser i studien att en undervisnings 
modell där lektionerna kan användas till att aktivera eleverna i klassrummet är att föredra över 
den traditionella undervisningen. Då sådan undervisning ofta resulterar med att eleverna blir 
passiva lyssnare (Bhagat, Chang & Chang., 2016). 

I forskningsstudie av Guerrero, Beal, Lamb, Sonderregger och Baumgartel (2015) testades hur 
elevers resultat påverkas av undervisning med Flipped Classroom. I studien kunde forskarna 
inte visa att det fanns belägg för att eleverna kunde förbättra sina resultat eller förbättra sin 
förståelse för teorin som behandlats under experimentet. Däremot ansåg forskarna att utifrån de 
observationer som gjordes under experimentet så visades det att eleverna fick mer tid att arbeta 
med matematikuppgifter i klassrummet. Eleverna kunde i större utsträckning samarbeta, 
kommunicera och utforska matematiska koncept. Läraren som undervisade såg även att 
eleverna kom till klassrummet med förkunskap om det som lektionen skulle behandla (Guerrero 
et al., 2015). Detta innebar att eleverna direkt i början av lektionen var redo att arbeta med det 
angivna materialet. Guerrero et al. (2015) beskriver vidare att användandet av Flipped 
Classroom ger en förändring av klassrumsklimatet. Detta är något som kan användas för att 
förbättra elevernas erfarenhet och syn på matematikundervisning (Guerrero et al., 2015). 

I studien intervjuades även eleverna med syfte att kunna ta del av deras uppfattning om 
undervisningsexperimentet med Flipped Classroom (Guerrero, Beal, Sonderregger & 
Baumgartel., 2015). När forskarna analyserade intervjuerna som genomfördes i studien, visade 
resultatet att undervisning med denna metod gav en statistiskt signifikant positiv effekt på 
elevers attityd till matematikundervisningen Guerrero et al. (2015). Eleverna uppskattade att 
tiden i klassrummet användes till att arbeta med matematik, samt att de kunde ta del av 
föreläsningarna i sin egen takt (Guerrero et al., 2015). Forskarna ansåg dock att den positiva 
effekten som erhölls på grund av undervisning experimentet avtog med tiden. Intervjuerna efter 
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studien visade däremot att eftersom studien fortgick blev eleverna med tid uttråkade av att 
undervisningen inte varierades (Guerrero et al., 2015). Författarna till studien menar att en 
traditionell undervisningsmetod kan ge samma effekt på inlärning som när undervisning 
använder Flipped Classroom. Forskarna skriver att undervisning med Flipped Classroom 
förmodligen inte ska användas uteslutande. Metoden bör snarare ses som ett redskap bland 
många. Forskarna anser att Flipped Classroom ger läraren större möjlighet att variera de 
moment som genomförs under lektionstid. Vilket i sig kan leda till en ökad inlärning för 
eleverna (Guerrero et al., 2015).  

Forskarna anser att utvecklandet av videomaterialet samt de tillhörande kontrollfrågorna är 
väldigt tidskrävande. Däremot ansåg en majoritet av eleverna att det var väldigt bra och givande 
material (Guerrero et al., 2015). Det var 78% av eleverna som svarade att om de inte hade haft 
tid till att göra färdigt uppgifter under lektionstid, så tog de inte tid och gjorde färdigt 
uppgifterna efter lektionen (Guerrero et al., 2015). Forskarna ansåg därför att elever som 
undervisas med traditionell undervisning går miste om värdefull tid som kan användas till att 
öva på matematik. Dessutom visade intervjuerna med den lärare som undervisat eleverna i 
forskningsexperimentet på att undervisningen med Flipped Classroom ledde till att eleverna 
blev mindre stressad över studierna. Denna lärare förklarade även att eleverna verkat vara mer 
engagerade i undervisningen (Guerrero et al., 2015).  

Även i en forskningsstudie av Yong, Levy och Lape (2015) undersöktes skillnaden i inlärning 
och elevernas attityd till undervisning med Flipped Classroom. I studien kontrollerades 
kunskapen inför och efter undervisningen på en experimentellgrupp samt en kontrollgrupp. 
Forskningen syftade att undersöka eventuella förändringar som ett resultat av den 
experimentella undervisningen (Yong et al., 2015). Eleverna som deltog i experimentet gavs 
inspelade föreläsningar som hemläxa och de arbetade med matematikproblem under lektion 
(Yong et al., 2015). Undervisningsexperimentet som genomfördes i studien visade inte på 
någon signifikant skillnad mot en kontrollgrupp, varken på elevernas attityd till matematik eller 
resultat (Yong et al., 2015). Författaren till studien diskuterar att en begränsande faktor är att 
kontrollgruppen även gavs tillgång till de inspelade föreläsningarna (Yong et al., 2015). 
Forskarna förklarar vidare att avsikten var att ge eleverna samma förutsättningar därför fick 
samtliga elever ta del av samma material för att ge bägge grupper samma förutsättning. 
Forskarna förklarar att det behövs mer forskning inom området för att hitta vilka faktorer som 
kan leda till förbättrade resultat. Avslutningsvis diskuterar Yong et al., (2015) att en 
undervisningsmodell där traditionell undervisning varvas med Flipped Classroom kan vara att 
föredra. 

Ytterligare en forskningsstudie som genomfördes av Talbert (2015) undersökte elevers attityder 
till matematikundervisning när den bedrivs med Flipped Classroom. Resultatet som presenteras 
i studien visar på en positiv attityd till undervisningsexperimentet (Talbert, 2015). Där forskaren 
ställde eleverna öppna frågor om deras erfarenheter av undervisning, dessa visade att 13 av 16 
elever hade positiva erfarenheter av undervisningsexperimentet. Vidare skriver Talbert (2015) 
att utfrågningen av eleverna visade att 12 av 16 elever ansåg att denna form av undervisning 
hjälpte vid inlärning av nya begrepp. Talbert (2015) frågade även om elevernas attityd och 
strategi för matematikstudier hade förändrats under kursen. Resultatet visade att 14 av 16 elever 
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ansåg att den experimentella undervisningen haft en positiv påverkan. Dessutom menar 
forskaren att analysen av datainsamlingen antyder att eleverna har förbättrat sin studiedisciplin 
till följd av undervisningen. Talbert (2015) skriver dessutom i diskussionen att Flipped 
Classroom frigör lektionstid för eleverna. Denna tid anser hen att eleverna kan använda till att 
arbeta med matematikproblem. Detta gör det möjligt för eleverna att ta del av lärarens hjälp 
under lektionstid då den är som mest behövd. I slutet av kursen jämförde Talbert (2015) 
resultatet av den experimentella undervisningen med tidigare elevers resultat. Resultatet visade 
att i den experimentella gruppen klarade fler elever kursen. Det var även enligt Talbert (2015) 
en marginell ökning av elever som fick högst betyg.  

Förankring i styrdokument 

För att avgöra om matematikundervisning där Flipped Classroom används stödjs av läroplan 
och skollag granskas dessa för att identifiera vilka delar som stödjer användning 
undervisningsmetoden. Det som behöver identifieras är delar som kan stödja att undervisningen 
ska anpassas efter elevernas behov. Vidare kräver undervisning med Flipped Classroom att 
digital teknik används därför granskas vilka delar som stödjer att digital teknik används i 
klassrummet. Samt identifieras delar som pekar på att undervisningen ska främja att eleverna 
blir aktiva under lektionstid. Detta genom att det skapas möjlighet för eleverna att använda 
lektionstiden till att arbeta med räkneuppgifter. 

Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) fastställer att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska därför ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska göras för att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen (SFS 2010:800) ger även eleverna rätten att kunna 
utöva inflytande över deras egen utbildning. 

Vidare ska utbildningen bedrivas så att alla elever ges en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studie ro (SFS 2010:800). Utbildningen ska även utformas så att den främjar social gemenskap 
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper (SFS 2010:800).  

Läroplan 

I den allmänna delen av läroplan för gymnasieskolan finns det flera delar om undervisning som 
stödjer undervisning enligt Flipped Classroom. I gymnasiets läroplan för matematikämnet står 
det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utmana, fördjupa och bredda deras 
kreativitet och deras matematikkunnande (Skolverket, 2011). Undervisningen ska dessutom 
sträva efter att utveckla elevernas förmåga att använda matematiken i olika sammanhang och 
se vilken betydelse matematiken har för dem som individ och för samhället. Undervisningen 
ska även vara varierande, där arbetssätt och arbetsformer varieras. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att kommunicera matematik med olika uttrycksformer. Den ska också 
utmana eleverna och ge dem erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa 
kvaliteter samt matematikens mångfacetterade karaktär. Dessutom finns det delar i kursplan där 
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står det även att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor till att använda 
digitalteknik och även andra verktyg som de senare kan behöva inom deras karaktärsämnen 
(Skolverket, 2011).  
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4. Metod 

I arbetet intervjuas lärare och deras erfarenheter och åsikter bearbetas tillsammans med det 
material som sammanställts i bakgrunden. Detta görs för att styrka resultaten av analysen och 
för att kunna identifiera viktiga faktorer i det insamlade materialet. I metodkapitlet förklaras att 
intervjuerna struktureras efter semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Avsikten med 
detta är att inte styra informanterna vilket förklaras mer ingående senare i kapitlet. Vidare 
används kapitlet för att diskutera kring urval av informanter, genomförande av intervju samt 
analys och databearbetning. I slutet på kapitlet diskuteras slutligen forskningsetiska 
ställningstaganden. 

Metodval 

Denna studie använder tidigare forskningslitteratur tillsammans med kvalitativa intervjuer. Det 
finns enligt Patton (2015) tre olike former av kvalitativdata. Dessa är intervjuer, 
observationer/fältstudier samt texter. Vidare skriver Patton att studier som enbart använder en 
datainsamlingsmetod riskerar missvisande resultat. För att bredda studien samt stärka resultatet 
i studien bör den använda mer än en datainsamlings metod (Patton., 2015). Detta skriver alltså 
Patton ska förbättra möjligheten att visa faktiska resultat av undersökningen. Kvalitativa studier 
ger enligt Trost (2007) svar på resonemang och ger en möjlighet att skapa förståelse. Detta ger 
då möjlighet att ta del av lärares syn på hur deras arbetssätt förändras som ett resultat av att 
använda Flipped Classroom.  

Genom att studera tidigare forskning inom området söks svar på hur undervisning med Flipped 
Classroom förändrar elevernas lärande. Utöver detta genomförs kvalitativa intervjuer med 
verksamma lärare som redan använder Flipped Classroom i sin undervisning. Med hjälp av de 
kvalitativa intervjuerna av lärarna söks svar på hur lärarnas arbete förändras genom att använda 
undervisningsmetoden. Intervjuerna genomförs på grund av att det knappt finns någon svensk 
forskning om arbetssättet Flipped Classroom på gymnasieskolan. Därför kan inte enbart en 
studie av forskningslitteraturen svara på hur detta förändrar arbetssättet för svenska lärare. De 
kvalitativa intervjuerna genomförs därför för att skapa en mer rättvisande bild av hur metoden 
kan förändra lärarnas arbetssätt när de undervisar med Flipped Classroom. Genom att 
sammanställa tidigare forskning tillsammans med resultatet av de kvalitativa intervjuerna finns 
en möjlighet att kunna ta ställning till om metoden kan vara en väg till att förbättra 
kunskapsinlärningen hos eleverna.  

Metod för intervju 

För att kunna svara på frågeställningen som behandlas av lärarnas upplevelser genomförs en 
intervjustudie. Patton (2015) förklarar att med hjälp av intervju finns möjlighet att observera 
sådant som inte kan direkt observeras. Samt menar Patton att en intervju ger möjlighet att förstå 
sådant som respondenten tidigare har observerat. Intervju har fördelen att känslor, tankar, 
intentioner och tidigare händelser kan studeras genom att föra ett samtal med personen som 
upplevt dessa händelser (Patton, 2015). 



12 
 

För att genomföra kvalitativa intervjuer som har goda förutsättningar att svara på det som 
undersöks är en förutsättning enligt Patton (2015) att den som intervjuar anser att andras 
perspektiv och åsikter är meningsfulla och kunskapsgivande. Dessutom behöver denna 
information kunna exemplifieras. Vidare menar Patton att den som bedriver intervju ställs inför 
utmaningen att ge personen som intervjuas en möjlighet att ta med intervjuaren in i hens värld, 
den som utfrågar kan endast begripa personens värld genom det som berättas. Varje intervju är 
därför en interaktion med den som blir intervjuad. Under intervjun sker en tvåvägs observation, 
där även den som utfrågar blir observerad. Det är därför viktigt att den som frågar inte är 
dömande, att hen är autentisk och trovärdig (Patton., 2015). Dessutom behöver intervjun enligt 
Patton innehålla genuint öppna frågor, samt krävs det att den som blir intervjuad förstår 
frågorna. Därför menar Patton att det är viktigt att hen som utför intervjuerna lyssnar och ställer 
relevanta följdfrågor till den som blir utfrågad. Dessutom menar Patton att det även krävs att 
skilja på olika sorters frågor. Både från behavioristiska, attityd och kunskapsfokuserade frågor, 
samt frågor som är deskriptiva jämfört med att ställa frågor om tolkning eller bedömning. För 
att göra en intervjustudie med möjlighet till bra respons från den som blir intervjuad menar 
Patton att allt detta krävs. Kylén (2004) skriver att öppna frågor som ställs genom samtal och 
diskussion i ett möte ger bäst förutsättningar för att utreda hur en person tänker och känner. 
Genom detta kan den intervjuade sedan med egna ord berätta om sina tankar och åsikter kring 
en viss fråga (Kylén, 2004). 

Både Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2014) och Patton (2015) menar att det finns tre 
modeller för hur kvalitativa intervjuer kan utformas. Backman et al. (2014) hänvisar att vidare 
läsning om kvalitativa intervjuer ges av Patton (2015). Detta ledde till att metoden som beskrivs 
i den svenska utgåvan av Backman et al. (2014) användes. I den utgåvan förklaras att 
strukturerade intervjuer liknar enkäter med förberedda frågor som respondenten får svara på. 
Dessa beskrivs enligt Backman et al. (2014) ofta vara korta med koncisa svar. 
Semistrukturerade intervjuer har ett antal förberedda frågor, ordningen anpassas efter 
situationen. Denna modell brukar enligt Backman et al ge. (2014) längre och mer fria svar. 
Ostrukturerade intervjuer har ett antal tematiska frågor som behandlas i samtalet. Respondenten 
får utveckla tankar kring dessa och ofta uppstår följdfrågor på respondentens diskussion 
(Backman et al., 2014).  Patton förklarar att när frågor hämtas direkt ur kontext från det som 
den intervjuade personen berättar behöver forskaren gott om tid för att samla in eftersökt data. 
Vidare menar Patton att intervjuer som är mer systematiska och standardiserade ger data som 
är lättare att analysera än om det genomförs informella konversations intervjuer (Patton, 2015).  

För att informationen som erhålls från intervjun ska vara så relevant som möjligt ska enligt 
Kylén (2004) intervjufrågorna ha hög validitet och reliabilitet. För att åstadkomma validitet och 
reliabilitet samtidigt menar Kylén (2004) att informanten som svar måste kunna förstå frågan 
samt veta vad som undersöks. Frågorna som ställs ska dessutom kunna svara på det som 
eftersöks. De ska vara enkla att besvara och ska endast kunna tolkas på ett sätt. Frågorna 
konstrueras därför för att vara öppna och ge informanten en möjlighet att utveckla och diskutera 
kring svaren. 

Backman et al. (2014) förklarar att intervjuer ofta innehåller en blandning av ostrukturerade 
och semistrukturerade delar. Vidare förklarar författarna att vissa delar är semistrukturerade 
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genom att det finns förbestämda frågor, medan vissa delar är ostrukturerad genom att det ställs 
följdfrågor och respondenten har en möjlighet att påverka riktningen på samtalet (Backman et 
al., 2014). Då avsikten är att använda informantens svar samt tillåta att hen påverkar riktningen 
i intervjun används en blandning av semistrukturerad och ostruktureradintervju. De kombineras 
så att intervjun förbereds utifrån modellen för semistrukturerade intervjuer där ett antal frågor 
förbereds. Fördelen med detta skriver Backman et al. (2014) är att intervjun kan bedrivas under 
en mer begränsad tid samt att det gör så att intervjun kommer vara fokuserad på frågorna som 
ska behandlas men med möjlighet för respondenten att gå in på sina egna individuella 
perspektiv och erfarenheter. Avsikten var att se till att frågorna i studien i mindre mån varieras, 
detta ger möjlighet till att vid senare tillfällen upprepa studien då de medverkande i studien har 
fått utgå i från samma frågor. Vidare skriver Patton att en standardiserad intervju ger möjlighet 
för en oerfaren intervjuare att kompensera för sin avsaknad av erfarenhet. Dessutom kan en 
sådan modell minska påverkan som kan ske ifall frågorna ställs av olika personer. Dessutom 
menar hen att en standardiserad intervju är lättare att analysera då frågorna och svaren i 
intervjun är lättare att identifiera. Genom att kombinera metoderna ges mer flexibilitet samt 
möjlighet att kombinera styrkorna i de olika metoderna, en fördel med att kombinera bägge 
modellerna är att det bland annat ges flexibilitet att gå ifrån den standardiserade modellen för 
att kunna söka svar på personliga erfarenheter och annat som kan diskuteras i intervjun (Patton, 
2015).  

Urval  

Urvalet för intervjudelen begränsades till att intervjua lärare som redan använder Flipped 
Classroom i sin egen undervisning. För att komma i kontakt med verksammalärare kontaktades 
rektorer på gymnasieskolor i norra Sverige med mail. I konversationen förklarades 
undersökningens syfte och att det efterfrågades lärare som redan undervisar med Flipped 
Classroom inom matematik på gymnasiet. Via en rektor på en gymnasieskola i norra Sverige 
skapades kontakt med två verksamma lärare. Lärarna kontaktades vid inledningen av arbetet 
genom en mailkonversation och där informerades om undersökningens syfte samt tillfrågades 
lärarna om de kunde tänka sig att ställa upp vid en kortare intervju. Lärarna som ställde upp för 
intervju arbetar bägge på en gymnasieskola i norra Sverige. De undervisar båda gymnasieelever 
inom matematik och fysik. Båda lärarna använder Flipped Classroom metoden vid sin 
undervisning.  

Lärarna som ställde upp arbetar i samma arbetslag och har samarbetat med att utveckla en 
gemensam arbetsmetod. De har gemensamt tagit fram det materialet som presenteras för 
eleverna på lärplattformen.  

Lärare A undervisar matematik och fysik på gymnasienivå. Inom matematik undervisar hen 
elever inom kurserna 1 till 3. Lärare A har de senaste två åren kompletterat sin undervisning 
med Flipped Classroom. Hen förtydligar att den nuvarande undervisning använder dels den 
traditionella metoden, där hen själv står vid tavlan och undervisar samt varvas detta med 
undervisning enligt Flipped Classroom metoden. Hen har även tidigare testet att komplettera 
sin undervisning med Flipped Classroom på högstadiet.  



14 
 

Lärare B har använt undervisning med Flipped Classroom de senaste två åren. Hen undervisar 
just nu elever på gymnasiet i matematik 1 till 3 samt inom fysik. Läraren förklarar att hen 
använder en undervisningsform där hen blandar traditionell undervisning med undervisning 
med Flipped Classroom.  

Urvalet när det gäller litteraturdelen begränsades till att endast behandla tidigare 
forskningslitteratur som undersökt och forskat kring matematikundervisning med metoden 
Flipped Classroom. Främst söktes därför studier som genomförts med Flipped Classroom på 
gymnasienivå. Då detta är ett ganska nytt begrepp finns det därför lite forskning inom område. 
Detta gjorde att den mesta av tidigare forskningen var gjord för universitet och högskolor. 
Ytterligare visade det sig att den forskning som genomförts var nästan uteslutande gjord utanför 
Sverige. Den forskningslitteratur som efterfrågades skulle helst vara för gymnasiet och för 
svenska skolor. Då detta inte fanns blev alternativet att använda internationell forskning som 
genomförts både inom gymnasienivå men även på universitet och högskolor.  

Den forskning som använts har granskats källkritiskt för att kunna bedöma källornas 
tillförlitlighet. Om detta skriver Backman et al. (2014) att det krävs en generell kritisk hållning 
mot källan. Vidare menar de att källorna som används i arbetet behöver bedömas utifrån om de 
är partiska eller inte (Backman et al., 2014). Lärarna som redan använder Flipped Classroom i 
sin undervisning är antagligen partisk till metoden. Därför jämförs svaren som fås vid 
lärarintervjun om undervisning med Flipped Classroom med den forskningslitteratur som 
används i texten. Backman et al. (2014) skriver att bedömning av partiskhet är viktigt då 
undersökningen använder en berättande källa. Vidare behöver syftena till de forskningsstudier 
som används i texten granskas för att kontrollera i fall det finns partiskhet. Ytterligare är det 
viktigt att huvudsakligen använda primärkällor. För sekundärkällor finns det mer led till en 
källa vilket gör den mindre tillförlitlig (Backman et al., 2014). För att motverka eventuella 
problem med partiskhet och brist på direkthet menar Backman et al. (2014) att det behövs flera 
källor som är oberoende av varandra. Samt att när flera oberoende källor pekar på ett visst 
resultat ger detta studien en högre tillförlitlighet.   

Studien begränsar sig till textkällor som behandlar Flipped Classroom och är från 2012 och 
framåt. Backman et al. (2014) rapporterar vidare att en nyare skriftlig källa, exempelvis en 
forskningsstudie, har fördelar jämfört med en äldre. En nyare källa har haft möjlighet att även 
använda tidigare indirekta källor. En till avgränsning som görs är att all litteratur som används 
i studien kommer från fackgranskad vetenskapligt publicerade källor. Detta är även något skrivs 
om av Backman et al. (2014) där de menar att vetenskapligt publicerade källor under normala 
omständigheter är att föredra.  

Genomförande 

Ursprungliga kontakten med lärarna togs i inledningen av arbetet med texten. Själva 
intervjuerna bokades sedan efter samråd med lärarna. Dessa genomfördes utifrån lärarnas 
önskemål några dagar efter att arbetet med intervjufrågorna var sammanställt. För att lärarna 
inte skulle vara under tidspress fick dessa själva välja en tid som passade dem. Vid den 
inledande mailkontakten meddelades att det var frivilligt att delta samt efterfrågades lärarna om 
de kunde tänka sig att delta i denna studie. I konversationen fanns även studiens syfte med för 
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att lärarna skulle kunna bedöma om detta var en studie som de själva var intresserad att delta 
inom.  

För att förtydliga syftet med studien för lärarna förklarades det både i mailkonversation innan 
intervjutillfället samt muntligt under intervjun. Vid inledningen av intervjun efterfrågades även 
samtycke till om läraren accepterade att ljudet på samtalet spelas in. Ljudinspelningen skedde 
med mobiltelefon. Detta för att senare kunna transkribera intervjun med avsikt att inte missa 
något av det som informanterna säger.  

Lärarna föreslog att genomföra intervjun i lärarnas arbetsrum. Intervjuerna genomfördes sedan 
avskilt, totalt var det avsatt en timme till båda intervjuerna. Av denna tid användes ca 45 minuter 
till båda intervjuer. Inledningsvis fick respondenterna ta del av frågorna som sammanställts 
utifrån den semistrukturerade intervjumetoden, intervjufrågorna ligger sist i arbetet som en 
bilaga. Detta för att ge dem en möjlighet att kunna själva läsa frågorna och enklare fundera 
kring dem. Tillvägagångsättet vid intervjuerna liknande en diskussion där läraren diskuterade 
kring en fråga och svaren följdes upp och diskuterades vidare.  

Databearbetning 

Intervjuerna bör enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2014) direkt spelas in och 
transkriberas för att motverka att det som återges i intervjun ska kunna glömmas bort. Vidare 
skriver forskarna att när intervjuerna ligger nära i tid till analysen har den fördelar jämfört med 
en källa som ligger längre bort i tid (Backman et al., 2014). Detta ledde till att båda intervjuerna 
därför genomfördes under samma dag. Intervjuerna blev totalt 33minuter. Därefter 
transkriberades ljudfilerna från lärarintervjuerna dagen efter mötet. Vilket resulterade i 10 sidor 
med text. 

Direkt transkriberingen var avslutad började materialet bearbetas för att analys av intervjun ska 
kunna ske omgående. Ljudinspelningarna har noggrant gåtts igenom dessa har sedan ordagrant 
skrivits ner i helhet. Kortare pauser har utelämnats, samt emotionella uttryck och tonlägen. När 
en kvalitativ studie ska analyseras skriver Patton (2015) att forskaren behöver reducera 
mängden av insamlat material, samt sortera ut trivial information från det som är signifikant till 
studien. Resultatet presenteras därför i en komprimerad form och allt som kan göra personer 
spårbara har anonymiserats. Det material som erhålls sorteras och enbart de delar av intervjun 
som är relevant för examensarbetet presenteras och användes i behandlingen av texten. 

Kvalitativ analys kan enligt Patton (2015) användas för att tolka kvalitativdata. Vidare skriver 
hen sättet som används för att kunna förstå en människas handling och tankar fungerar på 
samma sätt som vid tolkning av texter. Hen förklarar vidare att all tolkning görs ur en tradition, 
tolkning involverar att öppna sig till kvalitativdata och ifråga sätta det (Patton., 2015). Genom 
att analysera det insamlade materialet med en kvalitativ deduktiv analys, skriver hen att det går 
att granska om samt vilka likheter som det insamlade materialet har med tidigare forskning 
(Patton., 2015). Vidare förklarar hen att en analysmetod som kan användas vid kvalitativ analys 
är att forskaren som utför undersökning söker efter mönster och teman i det insamlade 
materialet.   
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Dalen (2008) presenterar en förenkling av en sådan modell, här kallas den för trasmatta 
metoden. Författaren förklarar att med metoden genomförs analysen av materialet sådant att 
resultatet presenteras och materialet sorteras i teman. När materialet presenteras i teman ges 
möjlighet att på det viset organisera materialet och varje tema kan ges en överordnad analys 
(Dalen., 2008).  

Med hjälp av trasmatta metoden sammanställs resultatet av lärarnas svar i teman där resultaten 
av deras intervjuer presenteras och sammanställs. Resultatet sammanställs sedan tillsammans 
med hjälp av den tidigare forskning som presenteras i bakgrundskapitlet till en 
resultatdiskussion. Vidare bearbetas denna resultatdiskussion för att kunna identifiera mönster 
som kan användas för att förbättra framtida undervisning i svenska skolor. Ytterligare är 
avsikten att med hjälp av att använda de observationer som lärare i Sverige har gjort 
tillsammans med resultatet av internationell forskning kunna visa på relevanta resultat som ska 
kunna användas vid undervisning på svenska gymnasieskolor. Vid sammanställningen av 
resultatet sorteras materialet i följande teman.   

- Tema 1: Varför använder lärarna Flipped Classroom?  
- Tema 2: Hur genomför lärarna undervisningen?  
- Tema 3: Vilka utmaningar finns det med Flipped Classroom? 
- Tema 4: Vilka effekter har undervisningen med Flipped Classroom på lärande? 
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5. Forskningsetik 

För att säkerställa grundläggande individskydd konkretiserar Vetenskapsrådet (2002) det med 
fyra allmänna krav på forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Alla dessa krav kommer 
från vetenskapsrådet, kraven som presenteras nedanför är utifrån vetenskapsrådet.  

Informationskravet kräver att forskaren ska informera de personer som deltar i studien om 
undersökningen och syftet med forskning. Dessutom behöver forskaren informera den som 
deltar att det är frivilligt att delta i studien. För att säkerställa att lärarna som intervjuades i 
studien var informerade om studiens syfte gavs informationen i mailkonversationen och under 
intervjun.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver få samtycke av deltagarna i studien. Om 
deltagare är under 15 år behövs samtycke av föräldrar, detta uppfylls då lärarna är över 15 år. 
De personer som deltog i studien fick själv avgöra om de ville delta genom att acceptera att de 
blev intervjuade i studien. För att säkerställa att lärarna godkände ljudinspelningen tillfrågades 
dessa under intervjun om de accepterade detta.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska förbli anonyma. Detta för att 
omöjliggöra för utomstående att komma åt personuppgifter. För att tillgodose detta kommer 
alla svar att anonymiseras under transkriberingen och den ursprungliga versionen har raderats. 
Deltagarna som intervjuas i studien anges sedan som Lärare A och lärare B. För att säkerställa 
att ingen utomstående kommer åt ljudinspelningarna så raderas dessa när studien är färdig. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas till 
forskningsändamål. Detta uppfylls då inga personuppgifter har samlats in, enda eventuella 
personuppgifter är lärarnas namn och dessa återges endast anonymt.  
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6. Resultat av intervju 

Resultaten av intervjun struktureras i teman. De teman som använts är forskningsfrågorna. I det 
här arbetet har två lärare som undervisar med Flipped Classroom intervjuats om deras 
erfarenheter av undervisning med metoden.  

Varför använder lärarna Flipped Classroom? 

Anledningen som lärarna hade för att börja med Flipped Classroom var liknande. Både Lärare 
A och lärare B använde Flipped Classroom för att eleverna blev frustrerade över att de fick för 
lite tid att räkna på under lektionerna. Lärare B förklarade situationen innan hen började 
använda Flipped Classroom med att berätta om tidigare upplevelser: ”att jag höll i en 
enmansshow. Jag stog i 50 minuter och pratade och så blev det alltid att eleverna 
kommenterade, men Lärare B vi hinner ju inte räkna någonting nu!”. Samt ville Lärare A även 
använda metoden för att kunna identifiera de delar av teorin som eleverna hade svårighet att 
förstå. Hen svarade ”ibland när man har genomgång så kan man inte uppfatta vad eleverna har 
förstått, och när dom svarar på diskussionsfrågorna så kan jag kanske se lite mer vad de inte har 
hängt med på i momentet”. Lärare B svarade ”Från början var det att, när jag hade vanlig 
klassisk kateder undervisning så var det att många elever sa, kan du inte lägga ut de här 
materialet?”. Läraren avsåg därför att förenkla för eleverna då hen ofta använde PowerPoint 
presentationer, läraren avsåg då att kunna tillgängliggöra materialet för eleverna. Undervisning 
med Flipped Classroom blev en lösning på detta, med hjälp av denna metod kunde allt 
lektionsmaterial bli tillgängligt på lärplattformen istället för endast lektionsanteckningarna.  

Lärare A förklarar ”att de (eleverna) får jobba mer med uppgifterna på lektionerna och kanske 
få lite mer fördjupad förståelse för det dom har hört i genomgången.”. Förutom detta får läraren 
en bättre möjlighet att bedöma hur eleverna har tagit till sig teorin, detta då eleverna inför varje 
lektion behöver svarar på ett frågeformulär. Vidare svarade läraren ”Jag tror att eleverna också 
kan känna att det blir mer meningsfullt när de har en liten förförståelse av vad man ska arbeta 
med på lektionen, att de är lite mer förberedda och att de kan ställa relevanta frågor. ”. Vidare 
menar hen även att genom att använda Flipped Classroom kan eleverna ges möjlighet att arbeta 
mer fördjupat med uppgifter än om eleverna endast ges traditionell undervisning. Läraren 
menar att det alltså inte finns nog med tid för att hinna med att arbeta med fördjupande uppgifter 
när undervisningen sker med traditionell undervisning. 

Lärare B förklarar ”Jag försöker väva in diskussionsfrågor för att dom ska få öva på 
resonemangsförmåga (…) jag vill ju verkligen att dom ska prata med varandra och fundera 
tillsammans, tanken är att de ska få mer tid till resonemang och att jag ska kunna vägleda dem 
i klassrummet.” användandet av metoden blev en lösning för att hen ville skapa bättre 
möjligheter för eleverna att kunna använda lektionstid till att arbeta och diskutera kring 
matematikuppgifter. Vidare ansåg läraren att med införandet av undervisning med Flipped 
Classroom kunde hen observera att eleverna blev mer fokuserade på lektionerna. Läraren 
beskriver också ”sen var det en del som var sjuka i ibland och de ville ha tillgång till 
anteckningarna.” metoden gjorde att det blev enklare för eleverna att kunna komplettera 
eventuell missad undervisning vid till exempel sjukdom eller frånvaro.  
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Lärare A förklarade att ”ibland när man har genomgång så kan man inte uppfatta vad eleverna 
har förstått”. Vidare förtydligar hen att undervisning med Flipped Classroom även var ett svar 
på att eleverna inte alltid förstod genomgångarna som hölls med den traditionella 
undervisningen. Detta menar hen kommer av att eleverna oftast sitter tysta och lyssnar under 
traditionell undervisning. Och detta gör att läraren anser att det blir svårt att föra diskussion 
med eleverna. Införandet av Flipped Classroom i undervisningen var ett test för att se om det 
kunde hjälpa läraren att identifiera vad eleverna inte förstått. Vidare menar hen att traditionell 
undervisning ofta leder till att frågor om teorin kommer i efterhand då eleverna sitter hemma 
och studerar ensam inför kommande prov. Detta gjorde att läraren ville hitta en metod som 
skulle tillåta eleverna att kunna använda tiden mer effektivt, och därigenom ge dem möjlighet 
att inför lektionen reflektera kring teorin för att sedan kunna diskutera denna teori under 
lektionstid.  

Lärare B förklarar ”Jag var och lyssnade just på Daniel Barker på en föreläsning och blev 
inspirerad, för jag har som känt att fysik och matematik lektionerna blev att jag höll 
enmansshow”. Barker är en verksam gymnasielärare som själv undervisar med Flipped 
Classroom. Läraren förklarar att Barker förläser om hur Flipped Classroom har hjälpt att 
utveckla hens undervisning. Lärare B använde ursprungligen ofta PowerPoint presentationer 
vid sin undervisning. Eleverna efterfrågade då ofta om läraren kunde lägga ut materialet på 
lärplattformen. Vidare problematiserade läraren att lektionerna i vissa fall blev en enmansshow 
där hen stod och undervisade i 50 minuter. Detta lämnade endast 10 minuters lektionstid till att 
arbeta med lektionsmaterialet. När detta hände fick läraren ofta kommentarer som ”men nu 
hinner vi ju inte räkna någonting!”. Elevernas frustration över att inte kunna använda 
lektionstiden till att arbeta med uppgifterna blev alltså motivationen för läraren att testa använda 
Flipped Classroom.  

Sammanfattningsvis använder både Lärare A och lärare B alltså en variant av Flipped 
Classroom där de både varvar traditionell undervisning med att undervisa med Flipped 
Classroom. Dessutom ville båda lärarna flytta elevernas problemlösning in på lektionstid. 
Lärare A avsåg att använda metoden för gör det möjligt för eleverna att använda tiden på lektion 
mer effektivt. Läraren menade att om tiden används mer effektivt kan detta gör att eleverna blir 
mer aktiva och att de får större möjlighet att vara spontan på lektionstid. Lärare B införde 
metoden för att ge eleverna möjlighet att räkna uppgifter på lektionstid. Läraren ansåg att med 
hjälp av undervisning med Flipped Classroom blir det enklare för elever som missat 
undervisning att komplettera detta. 

Hur genomför lärarna undervisningen? 

Både lärare A och lärare B genomför undervisningen på ett liknande sätt. De beskriver att de 
tillsammans har utformat deras metod att undervisa. Båda förklarar att metoden de använder är 
strukturerad så att inför undervisningen med Flipped Classroom ska eleverna förbereda sig 
genom att titta på teorin. Denna ges i form av inspelade föreläsningar, samt ska eleverna svara 
på ett antal kontrollfrågor och sedan via lärplattformen lämna in svar. Detta för att lärarna 
behöver kunna kontrollera att de faktiskt tagit del av föreläsningen samt för att identifiera 
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eventuella missförstånd. Båda lärarna presenterar sitt material på skolans lärplattform i form av 
länkar till tidigare inspelat material som ligger på youtube.com (Youtube LLC, 2017).  

Lärare A förklarar tanken kring lektionstillfällena med att berätta följande: ”Eleverna ska titta 
på film hemma, och sen när vi träffas på lektionerna har jag då lite frågor som dom har fått 
svara på innan. Jag tittar igenom frågorna om det är någon som har några funderingar eller om 
det är något som jag tycker att de inte har förstått så går vi igenom det först, sen brukar jag 
ställa öppna frågor, lite större frågor som vi kan fundera kring tillsammans och 2 och 2 diskutera 
kring, sen tar vi upp det i stor grupp och diskuterar och sen så får de jobba med frågor”. Om 
läraren anser att eleverna har haft svårighet med kontrollfrågorna repeterar läraren då valda 
delar eller hela teorin. Hela genomgången repeteras endast om det är uppenbart att de flesta 
elever har haft svårigheter med att förstå teorin. 

Lärare B diskuterar att om allt går som det ska och om hen via analysen av kontrollfrågorna 
kan se att eleverna förstått frågorna och de har en bra svarsfrekvens med stor andel rätt svar så 
använder läraren lektionen till att arbeta med större öppnare uppgifter. Däremot förklarar hen 
att vid inledningen brukar hen behöva sammanfatta innehållet i filmen, hen förklarar att många 
elever inte ser filmen och därför inte tar till sig teorin. Efter sammanfattningen diskuterar 
läraren sedan frågorna som ställdes inför lektionen med eleverna under lektionen. Efter 
diskussionen använder lärare B ofta diskussionsfrågor för att eleverna ska få öva på 
resonemangsförmågan under lektionstid för att motverka att de enbart sitter och arbetar själva. 
Hen menar att det annars blir för lite diskussion och hen försöker arbeta för att eleverna ska 
sitta tillsammans och fundera i små grupper. När eleverna sedan sitter med diskussionsfrågor 
menar läraren att hen då kan hjälpa till med att vägleda de elever som fastnat. Den tid som 
läraren får över efter att eleverna har fått arbeta med diskussionsfrågor använder hen oftast till 
att låta eleverna arbeta med läroboken. 

Lärare A förklarar ” jag försöker som hitta andra typer av uppgifter som vi kan diskutera, kanske 
om man först tänker själv och sen tillsammans med en kompis och sen alla tillsammans så att 
man får en lite mer, som det står i målen, kommunikation och resonemang att vi kan jobba med 
dom förmågorna mer på lektionstid ”. Förutom detta förklarade läraren att hen alltid behöver 
vara förberedd med den grundläggande teorin.  

Lärare B förklarar ”Jag brukar se filmen innan lektionen för att se innehållet förstås, och från 
det innehållet bygger vi frågorna och sen då försöka komplettera för ibland kanske filmen inte 
tar upp allting som man vill att den ska ta. Så ibland brukar vi komplettera innehållet, och sen 
kan det vara några frågetecken som jag upptäcker i filmen, som kanske inte eleverna 
uppmärksammar, så det brukar jag ta med mig till lektionen och ta upp, men annars så är det 
att gå igenom dom här frågorna, och sen brukar jag ofta försöka ha några diskussions frågor”. 
Hen förtydligar senare att det krävs mer förberedelser då hen oavsett måste förbereda lektionen 
som vanligt och sedan bygga ut detta med en film och diskussionsfrågor. Hen måste alltså 
oavsett vara påläst om teorin och se till att allt material finns på lärplattformen samt inför 
lektionen även analysera resultatet av kontrollfrågorna. Läraren förklarar att hen sedan 
använder resultatet av kontrollfrågorna för att ta fram diskussionsfrågor till lämpliga områden. 
Hen förklarar tanken med diskussionsfrågorna ”att man skickar ut en fråga, att dom får svara 
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på den, sen så får dom prata med varandra, och då sen svara på samma fråga igen, och det är ju 
också det där peer to peer instruction tänket att dom ska lära av varandra, och det är ju kul att 
se resultatet på det, det visar ju ofta att det går ju mot rätt svar, utan att jag säger någonting”. 
Tanken läraren har med diskussionsfrågorna är alltså att eleverna ska få lära av varandra. 
Läraren menar däremot att när kursen ges en andra gång är det lättare då lärplattformen redan 
är klar och man har en grundstruktur. Det läraren menar hen behöver göra nästa gång kursen 
ges är att omarbeta frågorna som blev mindre bra samt förbättra eller byta ut de filmer som 
läraren eller eleverna inte gillade.  

Sammanfattningsvis förklarar båda lärarna att de gemensamt arbetat fram den metod och 
lärplattform som används inför lektionen. Metoden innebär att eleverna inför varje lektion som 
använder Flipped Classroom först ska se en film som presenterar den teori som behövs för att 
kunna arbeta med uppgifterna på lektionen. Därefter får eleverna svara på kontrollfrågor för att 
avgöra om eleverna har tagit del av föreläsningen och för att identifiera eventuella missförstånd 
som behöver klargöras i början av lektionen. På själva lektionstillfället börjar Lärare A alltså 
med en kort genomgång som utgår från resultatet av kontrollfrågorna. Detta gör läraren för att 
repetera de delar som eleverna verkar ha haft svårt med. Om läraren märker att eleverna haft 
stora problem med kontrollfrågorna överväger hen att repetera hela teorin. Lektionen fortlöper 
sedan med att låta eleverna arbeta med diskussionsfrågor och därefter arbeta med 
övningsboken. Liknande inleder lärare B sin lektion, läraren håller ofta en kort sammanfattning 
av teorin. Efteråt ger läraren eleverna diskussionsfrågor för att ge dem möjlighet att öva på 
deras resonemangsförmåga. Detta övergår sedan till att låta eleverna arbeta med uppgifter som 
behandlas i vanliga läroböcker. 

Dessutom menar både lärare A och lärare B att de alltid behöver vara förberedd med den 
grundläggande teorin och vara förberedd som utifall de skulle hålla en traditionell lektion med 
undervisning. Förutom detta behöver de även förbereda nytt material för att kunna använda 
Flipped Classroom. Detta i form av att antingen spela in egna teorigenomgångar eller hitta 
befintliga filmer. Samt behöver de även utforma kontrollfrågor för att kunna avgöra om 
eleverna förstått innehållet. Lärare A menar att hen även behöver diskussionsfrågor för att 
kunna låta eleverna arbeta med kommunikation och resonemang under lektionstid. Även lärare 
B talar om detta, hen menar att eleverna ska få arbeta med Peer to Peer instruction. Vilket 
betyder ungefär kamratinstruktioner, detta innebär att eleverna ska få arbeta med att ge varandra 
feedback och bedömning. Läraren låter här eleverna använda betygskriterierna som 
utgångspunkt när eleverna ska bedöma uppgifterna. Vidare talar läraren om att hen dessutom 
behöver hantera den tekniska biten med lärplattformen. Men läraren menar att när hen håller 
kursen senare gånger kan det vara lättare då hen enbart behöver omarbeta frågor som blev 
mindre bra samt förbättra eller byta ut de filmer som antingen läraren eller eleverna har anmärkt 
på. Samt menar läraren att det är extra viktigt att förmedla vikten av att eleverna tar eget ansvar 
när de får undervisning med Flipped Classroom, det räcker inte i de fallen att enbart komma på 
lektionen. 
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Vilka utmaningar finns det med Flipped Classroom? 

Under intervjun med Lärare A svarade hen ”alltså alla elever tar ju inte sig för att titta hemma 
och då blir det ju liksom ingenting, och sen så förväntas dom då under lektionstid ändå sitta och 
jobba med uppgifter. Och så kanske man inte riktigt hänger med och så blir det en frustration 
därför om man inte riktigt lyckas”. Det krävs enligt läraren att hen lyckas motivera eleverna att 
verkligen ta sig tid och titta på det inspelade materialet. Hen förtydligar att vidare att om 
eleverna verkligen inte ser filmen får eleverna bättre kunskap om de tar del av traditionell 
undervisning. Här menar läraren att eleverna med hjälp av traditionell undervisning oavsett om 
de lyssnar eller inte får med sig små bitar genom att lyssna på vissa delar och ibland snegla på 
tavlan. Läraren anser att hen behöver aktivt se till att eleverna är motiverade och därför 
använder hen en blandning av Flipped Classroom och traditionell undervisning för att kunna 
variera undervisningen för eleverna. För att avgöra när hen ska genomföra undervisningen med 
hjälp av traditionell undervisning eller med Flipped Classroom försöker Lärare A känna av 
läget på eleverna. Detta innebär oftast att eleverna då får bestämma genom ett majoritetsbeslut. 
Anledningarna till att eleverna vill ha vanlig undervisning är oftast att eleverna känner sig 
stressade över andra kurser, eleverna kan då komma med kommentarer som att ”alltså nu orkar 
vi inte titta på film”. Vidare svarar Lärare A att hen behöver använda kunskapsfrågorna för att 
avgöra om eleverna har förstått innehållet.  

Lärare B problematiserade att undervisning med Flipped Classroom inte fungerar om det finns 
bekväma elever som inte tar del av undervisningen. För att åtgärda problemet förklarar lärare 
B ”När jag ser att svarsfrekvensen är låg, så tänker jag men att jag måste gå igenom innehållet. 
Annars kommer de inte med, och då går jag som igenom allting, så det blir ju som en full 
genomgång”. Dessutom förklarar läraren att hen ofta kör en sammanfattad genomgång. Hen 
försöker i de fallen eleverna inte ser filmerna att upplysa eleverna om att de behöver själva 
engagera sig i sin egen undervisning för att de ska kunna klara kursen.  

När läraren använder Flipped Classroom känner hen att det frigörs mycket tid som kan 
användas till problemlösning i klassrummet. Hen förklarade ”De elever som inser potentialen 
med det, dom verkar jätte nöjda. De känner ett annat lugn, de hinner göra det mesta under 
lektionstid, de behöver inte göra lika mycket hemma och sitta och vara stressad över att de inte 
kan lösa uppgifter då hemma, de kan göra det i klassrummet, och ändå hinna de uppgifterna jag 
rekommenderar.”. Läraren menar att metoden bidrar till att eleverna då de lättare kan fråga om 
hjälp i klassrummet. Men läraren understryker vikten av att eleverna själva inser att de måste 
ta ansvar för deras egen inlärning. Att de måste själva ta del av undervisningen och det är viktigt 
att eleverna förstår att en sammanfattning av teori genomgången inte räcker för att förstå hela 
innehållet. Läraren menar att om de trots allt inte förstår innehållet är det viktigt att eleverna 
själva tar kontakt med läraren för att få förklarat om de inte förstår. 

Lärare B diskuterade kring hur långa filmerna får vara och svarade ”Om en film är mycket 
längre än 10 minuter känner jag ingen vits med att lägga ut den, då kan jag lika gärna hålla det 
under lektionstid (…) För jag vet av erfarenhet att eleverna tittar inte på filmer som är så mycket 
längre än 10minuter. Det blir för lång tid för dom att sitta och se och hålla fokus.”. Därför anser 
hen att det då är bättre att hålla en teorigenomgång under lektionen istället för att försöka förmå 
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eleverna att fokusera på längre filmer. Detta gör att läraren behöver variera undervisningen och 
både undervisa med traditionell undervisning samt använda Flipped Classroom. Läraren har 
försökt att analysera hur undervisningen påverkar eleverna. Men lärare B menar att hen behöver 
mer underlag för att kunna tydligt svara på om införandet av Flipped Classroom påverkar 
elevernas resultat. I ett försök att se trender för läraren statistik på kontrollfrågorna som ges 
inför lektionerna. I den statistiken kan hen inte se elevernas individuella svar på frågorna. Men 
däremot kan hen med hjälp av det materialet se att de elever som har högsvarsfrekvens ofta 
klarar proven med väldigt goda resultat. Dock menar läraren att det även finns elever som 
knappt svarat på frågorna som ändå klarar att genomföra proven med höga resultat. 

Vidare problematiserade även lärare B hur hen presenterade materialet till eleverna, lärarna 
använder filmer som ligger på youtube.com (Youtube LLC, 2017) och det resulterar i att de inte 
kan med säkerhet veta om eleverna ser filmerna. Läraren förtydligade ”Frågorna är mer en 
kontroll för att jag ska ha ett hum om dom har sett filmen eller inte och om de förstår innehållet 
(…) har jag märkt att dom tittar på frågorna först och sen kollar dom snabbt igenom filmen och 
söker svaret på frågorna så dom får inte med sig innehållet, och dom söker bara svar på dom 
specifika frågorna, då faller det lite grann där”. Läraren menar att hen behöver stävja detta och 
på sätt tvinga eleverna att se hela filmen. Därför har läraren på senare tid börjat använda sig av 
matematikvideo.se (Kleara Utbildning AB, 2017) där hen kan se vilka som börjat se filmen för 
att få mer statistik att gå på. Men hen menar att det skulle ytterligare kunna förbättras genom 
att även kunna kontrollera att eleverna sett färdigt filmen. Vidare har läraren sett att eleverna i 
början av en kurs har eleverna en hög svarsfrekvens men att den dalar under kursens gång. När 
läraren ser att eleverna har en låg svarsfrekvens behöver läraren då hålla hela genomgången och 
menar att eleverna annars inte får med sig något. Läraren använder alltså både svarsfrekvens 
och resultatet på kunskapsfrågorna för att avgöra när hen behöver repetera teorin.  

Sammanfattningsvis problematiserade Lärare A att undervisning med Flipped Classroom blir 
problematisk om eleverna inte tar del av teorin inför lektionen. Läraren menar att eleverna då 
blir frustrerade och kan inte lösa problemen som ska behandlas, i de fallen menar hen att 
traditionell undervisning är bättre. För att motverka detta blandar läraren traditionell 
undervisning med Flipped Classroom. Läraren låter eleverna avgöra när de vill använda 
traditionell undervisning genom att låta dem genomföra en röstning.  

Även lärare B problematiserade att undervisningen med Flipped Classroom inte fungerar om 
eleverna är bekväma och inte tar del av undervisning. För att motverka detta ger läraren ofta 
sammanfattade genomgångar så att de elever som inte ser filmerna åtminstone får med sig delar 
av teorin. Däremot är detta inte nog och även denna lärare varvar traditionell undervisning för 
att eleverna inte ska bli uttråkad av arbetssättet. Hen menar att om en film är längre än 10 
minuter finns det ingen anledning att be eleverna se filmen, majoriteten kommer då inte se dem. 
Läraren problematiserade även sättet som de presenterade materialet till eleverna. När de 
använder filmer via youtube.com (Youtube LLC, 2017) kan de inte se om eleverna tagit del av 
filmerna, för att åtgärda detta införde läraren kontrollfrågorna. Men samtidigt har hen 
observerat att eleverna i vissa fall endast skummar igenom filmen för att leta svar på 
kontrollfrågorna. Även denna lärare använder kontrollfrågorna som en metod att se kontrollera 
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om eleverna har förstått innehållet, om hen märker att eleverna har haft svårt med frågorna kan 
hen behöva repetera teorin. 

Vilka effekter har undervisning med Flipped Classroom på lärande? 

När undervisningen ges med Flipped Classroom tycker lärare A att eleverna får en bättre 
förförståelse av vad som ska arbetas med på lektionen. Hen förklarade att ”de får jobba mer 
med uppgifterna på lektionerna och får lite mer fördjupad förståelse för det dom har hört i 
genomgången”. Läraren anser vidare att de är lite bättre förberedda och kan ställa relevanta 
frågor under lektion. Lektionerna blir då mer meningsfulla för eleverna när de har en större 
förförståelse för det innehåll som ska behandlas under lektionen. Däremot har läraren inte 
kunnat styrka detta genom att jämföra elevernas resultat mot resultat från tidigare undervisning 
när hen inte använde Flipped Classroom. Lärare A kan därför inte svara på om undervisning 
påverkar alla elever när hen använder Flipped Classroom. Hen förklarar att ”Första gruppen 
som jag hade nu på gymnasiet så kollade jag lite grann hur var svarsfrekvensen på frågorna och 
jämt emot provresultaten och då såg man att dom som verkligen hade jobbat med dom här 
frågorna hade genomgående lite högre betyg, men jag kan inte säga att det är så generellt.”. 
Däremot har läraren märkt att eleverna ofta försöker använda genvägar, att dom kanske 
skummar igenom filmen för att söka svar på frågorna. Detta resulterar då enligt läraren i att 
eleverna inte förstår teorin i den utsträckning de borde. När det sedan kommer till bedömning 
av eleverna menar läraren dessutom att hen har mer material att bedöma då hen kan både 
använda de uppgifter som eleverna har arbetat med samt provresultat.  

Även lärare B resonerade kring detta ”de elever som inser potentialen med det, de verkar jätte 
nöjda. De känner ett annat lugn, dom hinner göra det mesta under lektionstid.”. Läraren 
upplevde ofta innan när hen undervisade med traditionell undervisning att tiden inte räckte till. 
Ofta märkte hen att direkt när teorigenomgången var genomförd var det dags att sluta för dagen. 
Eleverna kan när de tar del av undervisning med Flipped Classroom känna ett lugn med att de 
hinner göra det mesta av uppgifterna under lektionstid, detta gör att eleverna inte behöver sitta 
ensamma hemma och vara stressad över att de inte kan klara av uppgifterna. Vidare menar 
läraren att när eleverna inte har sett filmen så går de då oftast tillbaka inför prov och ändå ser 
filmerna. Hen förklarade ”det jag märker är att de som inte har sett filmerna, de sitter och ser 
filmerna inför prov tillexempel så de har repeterat, och elever som varit frånvarande och sjuka 
kan man alltid hänvisa till att ni har ju filmerna”. Vilket gör att eleverna alltid har något att falla 
tillbaka på. Möjligheten för eleverna att kunna falla tillbaka på filmerna är även positivt om 
eleverna varit frånvarande eller sjuka. Lärarens vision är att alla elever ska ta del av materialet, 
hen har förhoppningen att inlärningen blir bättre för alla när hen undervisar eleverna med 
Flipped Classroom metoden. När det kommer till bedömning försöker läraren att förtydliga för 
eleverna att hen inte kommer bedöma kontrollfrågorna. Läraren menar trots allt att 
bedömningen påverkas när hen använder sig av Flipped Classroom. Detta då hen kan spendera 
mer tid med eleverna i klassrummet. Men hen anser att störst påverkan på bedömning kommer 
av att eleverna blir mer insatta i hur bedömningen fungerar när de i och med de själva ska arbeta 
med att bedöma diskussionsfrågorna. Genom att de både får arbeta med att bedöma egna och 
klasskamraters uppgifter blir de insatta i vilken kunskap som de behöver för ett visst betyg. 
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Sammanfattningsvis diskuterar lärare A angående elevernas resultat att hen anser att eleverna 
är bättre förberedda för att ställa relevanta frågor under lektionstid. Läraren talar vidare om att 
lektionerna blir mer meningsfulla för eleverna när de har en förförståelse för lektionsinnehållet. 
Hen tycker även att eleverna har djupare kunskap i områdena som undervisats. Läraren har 
kunnat se att elever som arbetar genomgående med kontrollfrågorna har lite högre betyg än 
övriga elever. Lärare B anser att när eleverna själva inser potentialen med metoden har det en 
positiv effekt. Undervisningen med Flipped Classroom gör att eleverna inte behöver sitta 
ensamma hemma och vara stressad över att de inte kan klara av uppgifterna.  
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7. Diskussion 

I undersökningen användes kvalitativ undersökning för att undersöka vilka effekter som 
Flipped Classroom har på undervisningen. Diskussionskapitlet används för att diskutera kring 
hur metoden har påverkat studien, vilka resultat som erhållits slutligen kommer en avslutande 
diskussion. 

Metoddiskussion 

Metoden som använts har fungerat väl för studien. Då det genomfördes en blandning av 
ostrukturerad och semistrukturerade intervjuer lämnades rum för lärarna att ganska fritt 
diskutera kring deras egna erfarenheter med den ostrukturerade delen. Patton (2015) förklarade 
att metoden ger oerfarna intervjuare en möjlighet att kompensera för avsaknad av erfarenhet 
genom att den minskar påverkan på vem som ställer frågorna.  Det blev dessutom möjligt att 
använda följdfrågor som gjorde att det lämnades möjlighet för att vidare undersöka kring 
lärarnas tankar om områdena som diskuterades. Det finns inget tydligt svar, men en indikation 
på hur elevernas lärande påverkas av undervisning med Flipped Classroom samt hur 
undervisningsmetoden förändrar lärarnas arbetssätt då de undervisar elever med Flipped 
Classroom. Vidare gav användandet av trasmatta metoden möjlighet att dela upp resultatet i 
teman vilka senare analyserades för att kunna visa på tydliga implikationer. 

Resultaten blir giltiga för lärare när de själva anser att de vill förändra klassrumsklimatet. Om 
lärarna märker att stora delar av lektionen försvinner till att föreläsa och eleverna har ingen 
möjlighet att använda lektionerna till att räkna. Forskningsfrågan har förändrats med tiden, 
undersökningen av tidigare forskning samt resultaten av intervjun har gjort att det som 
efterfrågats har förändrats. Däremot har studien hållit sig inom den ursprungliga tanken, detta 
var att undersöka hur eleverna påverkas av undervisningen. Detta anser jag att studien har 
undersökt och kunnat svara på.   

Undersökningen går att repetera med liknande resultat så länge samma mall med frågor och 
metod används. Där det genomförs en mixad intervju som är både ostrukturerad och 
semistrukturerad. Däremot kommer det finnas skillnader då den som genomför intervjun 
antagligen kommer ställa andra följdfrågor och genom detta finns möjlighet att resultatet av 
intervjun kan resultera i andra svar. Vidare skulle andra informanter kunna ge andra svar vilket 
antagligen kommer påverka resultatet. Informanternas svar kan även ha påverkats av den 
elevsammansättningen som de har haft. Det finns alltså flera variabler som kan påverka 
slutresultatet på studien. Antagandet är att slutresultatet trots detta borde vara liknande då både 
forskning och intervjuer visade på liknande resultat. 

Studien avser att studera undervisning på gymnasienivå, därför söktes forskningslitteraturen 
som granskade matematikundervisning på gymnasiet med Flipped Classroom. Då det fanns en 
begränsad mängd litteratur att utgå ifrån blev det dessvärre omöjligt att endast använda 
forskningsstudier som tittat på undervisning på gymnasienivå. Där kan det hävdas att eleverna 
på gymnasienivå har en annan mognadsgrad vilket eventuellt kan göra så att de resultat som de 
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tidigare forskarna har identifierat på elever som studerar andra utbildningsformer inte går att 
använda för gymnasieelever.  

Intervjufrågorna arbetades fram genom att sammanställa frågor och efterfråga feedback på dem. 
Med hjälp av den feedbacken förändrades frågorna för att bli mer tydliga och för att kunna 
bättre svara på forskningsfrågorna. Intervjun hade kunnat bli ännu bättre om det först hade 
genomförts en pilotstudie detta för att ge mer erfarenhet inför de intervjuer som sedan kom att 
användas i texten. Vidare hade en pilotstudie gett ett tillfälle att ytterligare förbättra frågorna 
som ställdes under intervjun.  

Under intervjun undveks att ställa ledande frågor. Detta hände dock vid en följd fråga och det 
lämnade då endast ett svar som ”precis” vilket sedan fick lämnades ute från resultat. Vidare var 
avsikten att låta lärarna vara bekväma under intervjun därför fick de själva bestämma plats för 
intervjun. De valde att genomföra den i deras lärarrum, detta ledde till att det kom och gick folk 
under intervjun vilket gjorde att det fanns en liten möjlighet att detta påverkar resultatet. Vidare 
blev det endast två lärare som deltog i studien då dessa var de enda som kunde hittas. Det var 
dessutom så att dessa två lärare samarbetat vid utveckling av deras metod något som helst hade 
undvikits om det identifierats fler lärare som kunde delta vid intervjuerna.    

Resultatets validitet är god då det som Kylén (2004) skrev om att den som svarar på frågorna 
måste svara på det som eftersöks samt endast kunna tolkas på ett sätt. Lärarna fick svara på 
öppna frågor som de själva var välbekanta med och har funderat kring. De frågorna som ställdes 
vid intervjun lämnade bra kommentarer och tankar kring undervisningen. Vissa frågor hade 
kunnat formuleras om för att direkt ge en tydligare bild och det hade då kunnat minska antalet 
följdfrågor.   

Resultatdiskussion 

Både lärare A och lärare B använder Flipped Classroom som en metod för att ge eleverna mer 
tid att arbeta med uppgifter under lektionerna. Lärarna problematiserade att eleverna ofta blev 
frustrerade över att de endast hade en liten del av lektionen till att arbeta med 
matematikuppgifter. Lärare A införde därför metoden för att effektivisera för eleverna. Lärare 
B avsåg att göra det enklare för elever som missat undervisning att kunna komplettera denna. 
Båda lärarna nämnde att de ofta hamnade i situationer där föreläsningen tog 50 minuter och 
eleverna hann endast räkna 5–10 minuter. Detta gjorde att lärarna insåg att eleverna blev 
frustrerade när de inte kunde räkna på lektionstid, lärare B förklarade att hen även fick 
kommentarer som ”men nu hinner vi ju inte räkna någonting”. Samt menade lärare A att när 
eleverna inte räknade på lektionstid blev det svårt för hen att observera vilka moment eleverna 
förstod och vilka de missförstått.  

Mitt resultat visar att lärare A och B hade samma problem som forskarna Sams och Bergmann 
(2012), detta innebar att undervisningen tog nästan all lektionstid. Dessutom blev eleverna 
tvungna att sitta ensamma hemma och lösa uppgifterna. Forskarna förklarar att innan de började 
använda Flipped Classroom ofta hamnade i situationer där eleverna kom till nästa lektion med 
uppgifter som de inte hade klarat från tidigare lektioner (Sams och Bergmann, 2012). Detta 
gjorde att de fick använd ca 25 till 30 minuter av inledningen för att behandla tidigare uppgifter. 
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Därefter tog teori ca 30 till 45 minuter och eleverna fick endast kort tid att räkna uppgifter. 
Sams och Bergmann (2012) menar vidare att när de började använda Flipped Classroom kunde 
de istället använda en ca 5 minuter av inledningen till tidigare problem och resten av lektionen 
till att behandla nya matematik problem. De skriver att den största fördelen med metoden är att 
det frigörs lektionstid. Vilket de menar gör det möjligt för läraren att identifiera och hjälpa de 
elever som behöver mest hjälp (Sams och Bergmann, 2012).  Forskarna menar vidare att 
metoden med Flipped Classroom handlar om att under lektionstid flytta fokus till eleverna. 
Med denna metod hamnar nu fokus på eleverna istället för på läraren och hens 
teorigenomgångar (Sams och Bergmann, 2012).  

Just det arbetssätt som lärarna problematiserade där eleverna lämnas ensamma med individuellt 
arbeta problematiserar utbildningsdepartementet (2011) i en skrivelse. I den står det att när 
eleverna i stor utsträckning arbetar med individuellt arbete leder detta och till mindre 
engagemang och sämre resultat. Vidare skrivs det att varierad undervisning med anpassning till 
elevernas intresse och förkunskap har visats kunna förbättra kvalitén på undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 2011). En rapport som publicerats av Skolinspektionen (2016) 
menar att studieproblem vid högre studier är ett resultat av att elever lämnat gymnasieskolan 
med bristfälliga kunskaper i matematik. Vidare menade lärarna att detta blir frustrerade för 
eleverna när de behöver göra matematikuppgifterna utanför lektionen. Dessutom blev svårt för 
lärarna att observera vad eleverna förstod. Detta tillvägagångssätt problematiseras i en skrivelse 
av Utbildningsdepartementet. Där nämns att individuellt arbeta leder till mindre engagemang 
och sämre resultat. Vidare kan låga resultat leda till studieproblem vid högre studier 
(Skolinspektionen, 2016). 

Det blev tydligt vid bearbetningen av lärarnas svar att eleverna behöver mer tid i klassrummet 
som de kan använda till att arbeta med matematikuppgifter. Det problematiserades av rapporter 
som publicerats av både Utbildningsdepartementet samt skolinspektionen. Vidare hade lärarna 
sett att eleverna blev frustrerade när de inte kunde använda lektionstiden till att arbeta med 
matematikuppgifterna. Vilket även bekräftades i Sams och Bergmanns (2012) forskningsstudie 
där det beskrivs att undervisningen behöver innehålla mer än teorigenomgångar och hemläxa. 
För att kunna ge eleverna mer tid att arbeta i klassrummet använder informanterna en 
arbetsmetod som liknar den Sams och Bergmann (2012). Ytterligare visade svararen från 
lärarna att traditionell undervisning gör eleverna frustrerade och att det blir svårt att observera 
elevernas faktiska kunskaper.  

Analysen av lärarnas svar visar att de blandar Flipped Classroom med traditionell 
katederundervisning. De har gemensamt arbetat fram den lärplattform som används inför 
lektionen. Metoden innebär att eleverna inför varje lektion som använder Flipped Classroom 
först ska se en film som presenterar den teori som behövs för att kunna arbeta med uppgifterna 
på lektionen. Därefter får eleverna svara på kontrollfrågor för att avgöra om eleverna har tagit 
del av föreläsningen och för att identifiera eventuella missförstånd som behöver klargöras i 
början av lektionen. 

På lektionstid finns det sedan skillnader i sättet som lärarna genomför sin undervisning. Båda 
lärarna använder sig av kontrollfrågorna för att avgöra om teorin behöver förtydligas eller 
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repeteras. Bägge lärare använder analysen för att försöka identifiera om det endast är delar av 
teorin som behöver repeteras eller om det är hela teorin som behöver repeteras. Lärare B 
förklarar att hen ofta behöver sammanfatta teorin för att många elever inte tar del av den 
inspelade teorin. Lärarna ger ofta eleverna diskussionsfrågor för att låta eleverna arbeta med 
diskussionsfrågor. Båda lärarna förklarar att detta är för att låta eleverna arbeta med öppna 
större frågor som de kan fundera och diskutera i smågrupper.  

Mitt resultat visar att båda lärarna använder samma metod vid sin undervisning, deras förklaring 
av hur de lägger upp lektionerna visar tydligt att den använder en liknande metod som Sams 
och Bergmann (2012). Undervisningen bedrivs då genom att flytta ut föreläsningen från lektion, 
denna ges sedan som hemläxa. Det inspelade materialet görs tillgängligt via en lärplattform, 
eleverna ska sedan själva förbereda sig hemma med att se det inspelade materialet (Sams och 
Bergmann, 2012). Vidare förklarar de att lektionen inleds med att diskutera den inspelade 
föreläsning, sedan kan resterande del av lektionen användas till att arbeta med det angivna 
materialet. Metoden kan användas för att göra det möjligt att svara upp mot de krav som finns 
inom läroplan att elever ska ges möjlighet att kunna utveckla sin förmåga till att använda 
digitalteknik och även andra verktyg som de senare kan behöva använda inom deras 
karaktärsämnen (Skolverket, 2011). Detta då undervisningen kräver att eleverna behöver 
använda digital teknik för att kunna ta del av undervisningen som ges med Flipped Classroom.  

Lärarna diskuterade under intervjun olika problem som behöver hanteras när undervisning 
bedrivs med Flipped Classroom. Lärare A menade att hen verkligen behöver lyckas med att 
motivera eleverna att ta del av det inspelade materialet. Om eleverna väljer att inte se filmen 
får de enligt läraren inte ut något av lektionen. För att åtgärda problemet varvar lärare A 
undervisningen, hen använder oftast Flipped Classroom men låter eleverna avgöra när de vill 
ta del av traditionell undervisning, detta sker oftast när eleverna har mycket att göra i andra 
kurser. Även lärare B problematiserade detta. Hen menar att undervisningen inte fungerar om 
eleverna inte tar del av undervisningen. Lärare B varierar därför också sin undervisning, hen 
förklarar att hen inte ger eleverna filmer som är längre än 10 minuter, hen har observerat att om 
filmerna är för långa är det många som väljer att inte se dem. Båda lärarna använder 
kontrollfrågorna för att avgöra om de behöver förtydliga delar av teorin eller om de behöver gå 
igenom hela teorin. 

Resultatet av lärarnas intervju visar på att Flipped Classroom bör varvas med traditionell 
undervisning. Detta är även återkommande i flera av de studier som används i arbetet. 
Anledningen som ges varierar, forskning av Guerrero et al. (2015) som presenteras i 
bakgrunden skriver att metoden bör användas som ett redskap bland många. Forskarna menade 
att metoden gjorde att eleverna kom förberedda till klassrummet. Samt hade elever mer tid att 
använda till att samarbeta, kommunicera och utforska matematiska koncept.  Samt visade 
intervjuer med eleverna när de undervisades med en traditionell metod att en majoritet av dessa 
inte arbetade hemma om de gavs räkneuppgifter som hemläxa. Guerrero et al. (2015) menar att 
med enbart traditionell undervisning går många elever miste om värdefull undervisning och 
användning av Flipped Classroom kan vara en hjälp på vägen. Ytterligare i en studie som 
presenteras i bakgrunden av Yong et al. (2015) rapporterar att en metod som blandar traditionell 
undervisning med Flipped Classroom är att föredra.   
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Att undervisningen även ska vara varierad är något som Skolverket (2011) efterfrågar. Samt 
kräver Skollagen (SFS 2010:800) att lärare ska ta hänsyn till elevers olika behov, samt att det 
ska strävas efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar. Detta är något som Flipped 
Classroom har goda möjligheter att tillgodo se då materialet som eleverna ska ta del av alltid 
finns tillgängligt på lärplattformen. Lärarna som deltog vid intervjun svarade att de inte såg 
några tydliga förändringar på resultat, men att elever som arbetade med materialet hade 
genomgående bra resultat. Mitt resultat av forskningsstudierna som presenteras i bakgrunden 
visar på varierade resultat, Guerrero et al. (2015) och Yong et al. (2015) rapporterar att metoden 
inte gav några skillnader i resultat. Däremot visade studierna av Bhagat et al (2016) och Sams 
och Bergmann (2012) på förbättringar av elevernas resultat. Bhagat et al. (2016) publicerade 
en studie där det rapporterades att Flipped Classroom leder till förbättring för låg och 
högpresterande elever. Samt visade intervjuer av eleverna att de var nöjda och positiva till 
undervisning med Flipped Classroom. Bhagat et al. (2016) skriver vidare att traditionell 
undervisning behöver utvecklas för att kunna förbättra lågpresterande elevers förmåga att förstå 
matematiska begrepp.  

Med hjälp av lärarnas svar samt de forskningsstudier som använts i examensarbetet går det 
alltså inte att hitta resultat som visar tydligt om metoden bidrar till att förbättra elevernas 
resultat. Däremot menar lärarna att metoden med Flipped Classroom hjälper till att aktivera 
eleverna. Lärare B utvecklar detta med att undervisning med Flipped Classroom gör det möjligt 
för eleverna att få mer hjälp av läraren under lektionstid. Samt att det frigörs mycket lektionstid.   

Den tidigare forskningen visar att traditionell undervisning behöver varieras. Bhagat et al. 
(2016) skriver att traditionell undervisning ofta leder till att eleverna blir passiva lyssnare under 
lektionstid. De menar att en modell som låter eleverna bli aktiva är att föredra. Även 
Skolinspektionen (2010:14) har publicerat en rapport som granskat undervisningen på 40 
svenska skolor. Där visades att majoriteten av dessa gav undervisning som resulterade i att 
eleverna blev passiva lyssnare och att undervisningen inte anpassades till eleverna. Samt 
rapporterar forskarna Sams och Bergmann (2012) att traditionell undervisning med 
föreläsningar leder till att eleverna inte deltar utan endast lyssnar på lektionen. De menar att 
Flipped Classroom aktiverar eleverna genom att lektionen används till arbete med 
matematikproblem. 

Lärarna som deltog i intervjun svarade att de har försökt analysera hur undervisningen har 
påverkat eleverna. Båda svarar att de behöver mer material för att avgöra detta. Lärare B 
menade att hen med hjälp av svar på kontrollfrågorna får statistik på elevernas svarsfrekvens 
och om de tagit del av undervisningen. Med hjälp av svarsfrekvensen kan hen avgöra att de 
elever som haft högsvarsfrekvens har klarat proven med goda resultat. Dock poängterar hen att 
det finns elever som knappt svarat som även lyckats genomföra proven med bra resultat. Utifrån 
statistiken har läraren även sett att eleverna ofta har hög svarsfrekvens i början och att den dalar 
eftersom kursen går. Läraren förklarar att svaren på kontrollfrågorna används för att avgöra om 
eleverna har sett filmen och om de förstått innehållet. Vidare problematiserar hen upplägget 
med att kontrollfrågorna inte helt svarar på om eleverna sett filmen eller inte. Vissa elever börjar 
med att läsa frågorna och därefter skummar endast igenom frågorna för att leta svaren. Läraren 
menar att eleverna då missar viktiga delar av teorin.  

Resultatet av lärarnas svar visar att metoden med Flipped Classroom kräver mer eget ansvar av 
eleverna, dessa måste komma förberedda för att fullt ut kunna delta i lektionen. Lärarna svarade 
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att de försöker använda en varierad undervisning där de ger både undervisning med Flipped 
Classroom och traditionell undervisning. Däremot säger lärare B att eleverna själva behöver ta 
ansvar för deras inlärning. De behöver själva förstå att de behöver ta del av hela innehållet för 
att klara och få bra betyg i kurserna.   

Undervisningen som lärarna bedriver med både Flipped Classroom och traditionell 
undervisning stödjs av både skollagen och läroplanen. Dessa har båda delar som talar om att 
undervisningen ska vara varierad och att arbetssätt och arbetsformer ska varieras. Detta är även 
något som forskningsstudierna som använts i examensarbetet efterfrågar.  

Lärarna visar på ett kritiskt förhållningssätt till metoden genom att de problematiserar 
undervisning med metoden och förklarar att den inte håller i alla situationer. Detta gör att 
lärarna menar att det behövs både traditionell undervisning samt undervisning med Flipped 
Classroom. Detta är även något som stödjs av flera av de forskningsstudier som används i 
texten.  

Mitt resultat av lärarintervjuerna visar på att förberedelserna påverkas när de undervisar med 
Flipped Classroom. Båda lärarna menar att det krävs mer förberedelser när de använder Flipped 
Classroom än när de använder traditionell undervisning. Lärare A menar att hen alltid behöver 
förbereda den grundläggande teorin oavsett undervisningsmetod. Därefter behöver läraren 
utöver detta förbereda andra typer av uppgifter som kan användas under lektionen. Även lärare 
B inleder med att utgå ifrån vilken teori som ska presenteras. Hen förklarar vidare att hen 
behöver kontrollera filmen som ska användas ifall den behöver kompletteras. Vidare behöver 
hen bygga kontrollfrågorna till teorin. Hen förtydligar med att hen behöver vara påläst om 
teorin, se till att allt material som ska presenteras för eleverna finns på lärplattformen samt 
analysera resultatet av kontrollfrågorna inför lektionen. När kursen ges i framtiden menar 
däremot lärare B att det är lättare då lärplattformen redan är klar och när det finns en 
grundstruktur. Läraren behöver endast omarbeta och byta ut de delar av kursen som hen själv 
eller eleverna ogillade.  

Resultatet av lärarintervjuerna bekräftades även av den forskning som presenteras i bakgrunden. 
Där Guerrero et al. (2015) förklarar i sin publicering att utvecklandet av videomaterialet är 
väldigt tidkrävande men kommenterar vidare att en majoritet av eleverna uppskattar det och 
anser att det är användbart. Barker (2013) menar att hens förberedelsetid har dubblerats när hen 
använder Flipped Classroom. Tidigare menade hen att planering nästan uteslutande bestod av 
att förbereda genomgången till lektionen. När hen använder Flipped Classroom menar Barker 
(2013) att hen förutom teorigenomgången även behöver planera de aktiviteter som ska 
genomföras på lektionstid. Sams och Bergmann (2012) menar att utvecklandet av egna filmer 
tar väldigt mycket tid. Och att lärare som vill börja metoden att de börjar med att använda andra 
lärares filmer och eftersom byta ut materialet till egen producerat material (Sams och 
Bergmann, 2012). 

Resultatet av studien visar att diskussionsfrågor är ett sätt att skapa diskussion i klassrummet. 
Lärarna svarade vid intervjun att de arbetar med detta genom att använda diskussionsfrågor 
under lektionstid. Lärare A förklarar att diskussionsfrågor syftar att ge eleverna möjlighet att 
arbeta med kommunikation och resonemang. Lärare B förklarar att analysen av 
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kontrollfrågorna hjälper till vid utformningen av diskussionsfrågorna. Läraren förklarar att 
tanken bakom dessa frågor är att eleverna ska lära av varandra. 

Möjligheten för eleverna att arbeta med diskussion är något som efterfrågas i läroplanen, där 
finns följande delar: Utbildningen ska även utformas så att den främjar social gemenskap och 
utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 
och tillämpa kunskaper (SFS 2010:800). Även läroplanen (Skolverket, 2011) fastslår att 
undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera matematik med olika 
uttrycksformer. Samt att undervisningen ska ge elever möjlighet att utmana, fördjupa och 
bredda deras kreativitet och matematikkunnande. Samt att undervisningen ska sträva efter att 
utveckla elevernas förmåga att använda matematiken i olika sammanhang och se vilken 
betydelse matematiken har för dem som individ och samhälle (Skolverket, 2011). 

Vidare ska utbildningen bedrivas så att alla elever ges trygghet och studiero i deras skolmiljö 
(SFS 2010:800). När undervisningen ges digitalt blir det inga störande moment för eleverna i 
klassrummet, det finns ingen som stör genomgången. Samt blir det lättare för läraren att 
stimulera eleverna till att ta del av matematikuppgifterna istället för att använda lektionstiden 
till att göra annat. Dessutom har eleverna rätt att utöva inflytande över utbildningen (SFS 
2010:800). Detta blir lättare för eleverna då de tar del av undervisningen med Flipped 
Classroom. Genom allt lektionsmaterial finns tillgängligt på lärplattformen blir det lättare för 
eleverna att lämna in kommentarer och i efterhand gå tillbaka och reflektera över tidigare 
innehåll. 

Resultatet av undersökningen visar att eleverna blir bättre förberedda inför lektionerna. Båda 
lärarna förklarar att eleverna blir bättre förberedda. Lärare A förklarar att hen anser att när 
eleverna undervisas med Flipped Classroom så blir de bättre förberedda för lektionerna. Vilket 
gör att eleverna ställer relevanta frågor och att lektionerna blir mer betydelsefulla när eleverna 
har förståelse av innehållet. Dessutom visar forskningsstudierna som används på en 
positivattityd till metoden. Talbert (2015) rapporterar att hen studie om Flipped Classroom 
visade att en majoritet av eleverna hade en positiv attityd till metoden. Resultatet av elevernas 
svar visade på att en majoritet ansåg att deras inlärning hade förbättrats (Talbert, 2015). 
Dessutom kunde hen även visa att elevernas resultat hade förbättrats i slutet på kursen. Fler 
elever klarade kursen och fler elever fick höga betyg (Talbert, 2015). Även Guerrero et al. 
(2015) rapporterar att eleverna som deltog i deras studie var bättre förberedda för lektionen och 
att de dessutom hade förkunskap inför kommande lektion vilket gjorde att eleverna direkt kunde 
börja behandla matematikuppgifterna. Intervjuer som genomfördes visade på att eleverna 
uppskattade undervisning med Flipped Classroom. Däremot avtog intresset med tid på grund 
av brist på variation (Guerrero et al., 2015). 

Vidare hade lärare A försökt undersöka hur undervisning med Flipped Classroom påverkar 
elevernas resultat. Genom att jämföra elevernas svarsfrekvens på kontrollfrågorna mot 
provresultat kunde hen se att de som verkligen jobbat med frågorna hade genomgående högre 
resultat. Däremot kunde hen inte se om det generellt var så att alla elever påverkades positivt. 
Även lärare B diskuterade hur metoden kan påverka elevernas resultat. Hen menar att när 
eleverna själva ser potentialen med metoden har detta en positiv effekt. Då eleverna som är 
förberedda kan nyttja tiden på lektionen och eleverna kan då känna ett lugn och göra det mesta 
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av uppgifterna på lektionstid. Läraren menar att eleverna slipper stressen av att sitta ensam 
hemma med uppgifterna. 

När det kommer till resultat rapporterar Bhagat et al. (2016) att de kan se en förbättring av 
resultatet för hög och lågpresterande elever. Vidare menar de att de som gynnades mest var 
lågpresterande elever då det var lättare för läraren att uppmärksamma dessa. Det finns däremot 
studier som visar på liten eller ingen förändring. Guerrero et al. (2015) rapporterar att de inte 
kunde se någon signifikant förändring i elevernas resultat när undervisning använde metoden 
Flipped Classroom genom en hel kurs.   

Lärare A uppmärksammade däremot att eleverna ofta använde sig av genvägar, att de endast 
skummar igenom filmen för att söka svar på frågorna. Läraren menar att detta gör att eleverna 
inte förstår teorin i den utsträckningen som de borde. Lärare B diskuterade att eleverna ofta går 
tillbaka inför prov och ser filmerna. Vilket enligt läraren ger dem något att alltid falla tillbaka 
på. De kan alltid ta del av materialet oavsett om de varit sjuka eller frånvarande. Detta 
bekräftades även i forskning, Bhagat et al. (2016) diskuterade att en fördel med metoden är att 
eleverna kan själva vid behov ta del av önskad föreläsning och att eleverna kan avgöra när de 
ska ta del av undervisningen. Även Guerrero et al. (2015) skriver att eleverna uppskattar att 
tiden i klassrummet används till matematik och att eleverna själva kan repetera och ta del av 
föreläsningarna vid behov.   

Båda lärarna som deltog i intervjustudien förklarade att bedömningen av eleverna inte påverkats 
av metoden. Men däremot anser lärare B att det blivit tydligare för eleverna själva vad som ska 
bedömas och hur bedömningen går till. Hen förklarar att eleverna får själva när de undervisas 
med metoden arbeta med att bedöma egna och klasskamraters uppgifter. Detta menar hen leder 
till att eleverna blir insatta i det som krävs för att uppnå ett visst betyg. Sams och Bergmann 
(2012) skriver även att deras egen bedömning inte påverkats och att de fortfarande bedömer 
som de gjorde innan de började undervisa med Flipped Classroom. De menar att den största 
påverkan är att läraren med metoden har mer tid och möjlighet att observera och hjälpa eleverna.  

Avslutande diskussion  

Undersökningen som har genomförts har visat på att positiva resultat kan erhållas när 
undervisningen genomförs med Flipped Classroom. Dessa resultat har jämförts mot tidigare 
publicerad forskning för att söka likheter. Dessa resultat kommer användas för att förbättra den 
egna framtida undervisningen. Resultatet av undersökning har visat att undervisningen inte 
uteslutande bör ske med Flipped Classroom. Det blev tydligt av lärarnas svar samt resultatet 
från forskningslitteraturen att en blandning av traditionell undervisning och undervisning med 
Flipped Classroom är att föredra.  

Möjlighet att effektivisera undervisningen 

Metoden där undervisning genomförs med Flipped Classroom har visat att det skapas möjlighet 
för eleverna att använda mer av lektionstiden till att arbeta med matematikuppgifter. Lärarna 
som deltog och blev intervjuade använder Flipped Classroom för att ge eleverna mer tid att 
arbeta med uppgifter. Vidare avsåg de att effektivisera undervisningen för eleverna. Båda 
lärarna som blev intervjuade förklarade att de med metoden kan tillåta eleverna att använda 
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större delen av lektionen till att arbeta med uppgifter. Det stödjs även av forskningen som 
presenteras i bakgrunden där Sams och Bergmann (2012) rapporterade att med traditionell 
undervisning uppstod ofta situationer där eleverna inte hann arbeta färdigt i tid. Resultatet av 
lärarintervjuerna och forskningen pekar på att undervisning i teoretiska ämnen som matematik 
kan ta nytta av undervisningen med Flipped Classroom. Undervisningen gör då att elever får 
möjlighet att använda lektionstid till att arbeta igenom de problem som ska behandlas. 

Observera missförstånd 

Metoden gör det vidare lättare för lärarna att observera vilka moment eleverna ha missförstått 
från teorin samt att blir det lättare att hjälpa de elever som behöver mest hjälp. Lärarna som 
intervjuades förklarade att det tidigare var svårt att observera vilka moment som eleverna 
förstod och vilka de hade svårigheter med. Även detta stöds av forskning där Sams och 
Bergmann (2012) beskriver att metoden gör det möjligt för läraren att identifiera och hjälpa de 
elever som behöver mest hjälp. Resultatet av lärarintervjuerna och forskningen som presenteras 
i bakgrunden visar alltså att lärare kan använda metoden för att se vilka moment elever behöver 
arbeta mer inom.  

Blandad arbetsmetod 

Undervisningen bör inte uteslutande använda Flipped Classroom. Istället bör undervisningen 
använda en blandning av Flipped Classroom och traditionell undervisning. Lärarnas förklaring 
av hur de genomför undervisningen visade att de använder en liknande metod som Sams och 
Bergmann (2012). Lärarna förklarar vidare att de ofta använder Flipped Classroom men att de 
även blandar in traditionell undervisning. De berättar att om en film är längre än ca 10 minuter 
kommer eleverna inte se filmen. I dessa fall behöver de antingen korta ner filmen eller själva 
hålla undervisningen. Vidare diskuterade de kring att när eleverna är stressade och har mycket 
i andra kurser kan de behöva traditionell undervisning. Slutligen diskuterade lärarna att eleverna 
ofta har en hög svarsfrekvens i början men att det dalar eftersom kursen går. Detta beskrivs 
även i bakgrunden av Guerrero et al. (2015) som rapporterar att eleverna uppskattar 
undervisning med Flipped Classroom, däremot avtog intresset med tid då det inte fanns någon 
variation. Dessutom visar forskningsstudierna av Guerrero et al (2015) och Yong et al. (2015) 
som presenteras i bakgrunden att undervisning inte ska uteslutande använda Flipped 
Classroom. Metoden att använda Flipped Classroom i undervisningen är alltså något som kan 
stödja elevers lärande. Men det är även tydligt utifrån resultatet av forskning som presenteras i 
bakgrund och resultatet av lärarintervjuerna att denna ska varvas med traditionell undervisning.  

Oklart om elevernas resultat påverkas 

Det behövs mer forskning för att tydligt visa på hur metoden kan påverka elevernas resultat, de 
forskningsstudier som använts pekar på olika resultat. Forskningsstudierna av Bhagat et al. 
(2016) och Sams och Bergmann (2012) pekar på förbättrade resultat för eleverna. Däremot visar 
studierna av Guerrero et al. (2015) och Yong et al. (2015) på liten eller ingen förändring av 
elevernas resultat. Lärarna som intervjuats i studien svarar att det är oklart om metoden påverkar 
elevernas resultat. De diskuterar däremot att när eleverna faktiskt arbetar med materialet så har 
de i regel höga betyg. Då forskningsstudierna och lärarsvaren inte kunde visa om resultatet 
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påverkas av undervisning med Flipped Classroom behövs mer forskning för att klargöra hur 
undervisningsmetoden kan påverka elevernas resultat samt varför. Detta gör att utifrån den 
forskning som presenterats i texten bör inte Flipped Classroom användas för att förbättra 
elevernas resultat, utan det är en metod som kan användas för att variera undervisningen.  

Eleverna aktiveras under lektionstid 

Med hjälp av både resultatet från lärarnas intervjuer och forskningsstudierna visades att 
metoden med undervisning med Flipped Classroom kan bidra till att aktivera eleverna på 
lektionstid. Lärarna förklarade att den frigjorda lektionstiden gör det möjligt för eleverna att vid 
behov få mer hjälp av läraren och att eleverna blir aktivare på lektionen. Flera av 
forskningsstudierna rapporterar att undervisning med Flipped Classroom leder till att eleverna 
blir aktiva på lektionerna. Bhagat et al. (2016) och Sams och Bergmann (2012) rapporterar att 
metoden aktiverar eleverna och att lektionen kan användas till arbeta med matematikproblem. 
Däremot kräver undervisningsmetoden att eleverna tar eget ansvar. Eleverna måste komma 
förberedda för att kunna vara aktiva under lektionen. Det finns en risk att eleverna inte kommer 
kunna delta fullt ut om de inför lektionen inte tagit del av undervisning. Däremot visar forskning 
av Guerrero et al. (2015) att avsaknaden av variation leder till att eleverna efter tid tappar 
motivation. Detta visar att undervisningen inte uteslutande ska ges med Flipped Classroom utan 
den bör varvas med traditionell undervisning.  

Mer tid krävs för förberedelserna 

Resultatet av lärarintervjuerna samt forskningslitteraturen gjorde att det blev tydligt att 
undervisning med Flipped Classroom inte är en metod som används för att göra det lättare för 
läraren att undervisa. Lärarna som deltog vid intervjun förklarade att det krävs mer 
förberedelser då de alltid måste vara förberedda med teorin. Men när de använder Flipped 
Classroom ska de även behandla filmen, skapa uppgifter och analysera elevsvar. Lärarsvaren 
bekräftas av forskningsstudierna som presenteras i bakgrunden. Guerrero et al. (2015) förklarar 
att materialet är väldigt tidskrävande men att en majoritet av eleverna uppskattar detta och anser 
det är användbart. Barker (2013) skriver att när hen använder Flipped Classroom dubbleras 
tiden som krävs för att förbereda en lektion. Barker (2013) samt Sams och Bergmann (2012) 
förklarar att de menar att utvecklandet av arbetsmetoden är initialt väldigt tidskrävande och att 
de därför föreslår att lärare som börjar använda metoden använder redan befintliga filmer och 
eftersom byter ut materialet till egen producerat material. Resultatet visar att lärare som är 
intresserad av att använda metoden bör tillsammans med andra kollegor arbeta fram en 
gemensam metod då framtagandet av material är väldigt tidskrävande. 

Eleverna som använder filmerna är bättre förberedda 

Vidare blir eleverna som ser filmerna bättre förberedda inför lektionerna. Lärarna menar att 
eleverna som ser filmerna blir bättre förberedda och att dessa elever kan ställa relevanta frågor. 
Detta förklarar de gör att lektionerna blir mer betydelsefulla för dessa elever. Tyvärr visade 
lärarnas svar att eleverna ibland inte ser filmerna inför lektionerna. Däremot hade lärarna 
observerat att de flesta elever senare går tillbaka till tidigare föreläsningar och repeterar dessa 
inför prov. Till detta rapporterade Guerrero et al. (2015) att eleverna som deltog i deras studie 
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var bättre förberedda. Genom att de hade förkunskap inför lektionerna kunde eleverna direkt 
börja behandla matematikproblem.  

Lättare anpassa undervisningen efter elevernas behov 

Förutom att eleverna blir bättre förberedda blir det även med metoden lättare att anpassa 
undervisningen efter elevernas egna behov. Om detta förklarar lärarna att eleverna alltid kan ta 
del av föreläsningarna, oavsett om de blir sjuka eller missar lektion på grund av frånvaro. Det 
innebär att eleverna alltid har något att falla tillbaka på. Dessutom rapporterade Bhagat et al. 
(2016) att metoden tillåter eleverna att vid behov repetera tidigare föreläsningar. Guerrero et al. 
(2015) rapporterar vidare att det eleverna främst uppskattade var att de själva kunde använda 
lektionstiden till att arbeta med matematikuppgifter samt eleverna kunde vid behov repetera 
föreläsningarna. 

För att avsluta kan detta sammanfattas med att undervisning inte bör ske uteslutande med 
Flipped Classroom. Däremot bör metoden blandas med traditionell undervisning. Arbetet med 
texten har visat att när undervisningen använder Flipped Classroom finns möjlighet att aktivera 
eleverna under lektionstid. Metoden gör att det blir lättare för läraren att observera eventuella 
missförstånd eleverna kan ha haft då. Vidare blir eleverna bättre förberedda för lektionerna då 
de inför lektionen har tagit del av den teori som ska behandlas under lektionen. Dessutom har 
det visats att när metoden använder blir det lättare att anpassa undervisningen efter elevernas 
behov.   

Vidare forskning 

Då resultatet av studien inte kunde visa på faktisk förändring av elevernas resultat behövs mer 
forskning kring vilka effekter som kan erhållas när undervisning bedrivs med Flipped 
Classroom. Där är ett förslag på vidare forskning att i en större studie granska elevers resultat 
samt egna åsikter kring undervisning med Flipped Classroom.  

Resultatet av texten visade på att det blir lättare att anpassa undervisningen efter elevernas 
behov. Vidare forskning skulle även kunna undersöka hur detta skulle praktiskt genomföras för 
att anpassa undervisningen till varje individ.  

Vidare kunde studien visa på att eleverna är bättre förberedda inför lektionerna samt fanns det 
indikationer från lärarna att eleverna hade fördjupade kunskaper efter att de fått ta del av 
undervisning med Flipped Classroom. Även detta skulle behöva forskas mer kring. Kan denna 
arbetsmetod där eleverna är förberedda och kan använda lektionstiden mer effektivt leda till att 
eleverna får mer fördjupad kunskap än om de tar del av traditionell undervisning.   
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9.  Bilaga 

Intervju frågor: 

Examensarbetet syftar att undersöka hur undervisning som bedrivs med Flipped Classroom 
påverkar elever och lärare. 

Hur ser arbetsmetoden ut för lärare som undervisar med Flipped Classroom? 

Vad ger undervisning med Flipped Classroom för fördelar respektive nackdelar för eleverna?   

- Vilka ämnen undervisar du inom? 
- Kan du beskriva hur du bedriver din undervisning?  

o Hur gick du tillväga för att utforma den metod du använder dig av? 
o Hur har dina lektionsförberedelser förändrats när du använder Flipped 

Classroom? 
o Vad ser du för möjligheter med Flipped Classroom? 

- Varför började du att använda Flipped Classroom i din undervisning? 
o Kan du ge exempel på vad du ville förbättra? 
o Hur påverkar detta elevernas lärande? 
o Vad anser du att det finns för nackdelar jämfört med vanlig undervisning? 
o Hur länge har du undervisat med Flipped Classroom? 

- Hur ofta använder du Flipped Classroom i din undervisning? 
o Hur avgör du när du ska använda traditionell undervisning? 

- Ungefär hur mycket tid krävs det för att förbereda ett undervisningstillfälle som ska 
bedrivas med Flipped Classroom? 

o Hur mycket tid hade krävts för att förbereda ett traditionellt 
undervisningstillfälle? 

- Hur förändras din lärarroll när du undervisar med Flipped Classroom? 
o Vad upplever du att undervisning med Flipped Classroom har gett eleverna?  
o Kan du ge exempel på hur Flipped Classroom påverkat din möjlighet till 

bedömning?  
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