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Sammanfattning  

 

Syftet med studien är att mot bakgrund av ökade digitaliseringen i samhället, öka kunskapen om ett 

alternativt sätt att genomföra en undervisning vid högskole-/universitetsstudier med hjälp av Flipped 

Classroom. Studien är en totalstudie genomförd med forskningsstrategin explanatory sequential mixed 

method. Det innebär att studien i första hand använt kvantitativ metod för att komplettera med kvalitativ 

metod.  

 

Av resultatet framgår att det förekommer både för- och nackdelar med Flipped Classroom, vilket 

påverkar studenternas inställning och upplevelse. Flipped Classroom ger studenterna flexibilitet. Det 

framgår att e-lärande ger flera individer möjligheten att studera vid högre utbildning. Oavsett kön, ålder 

eller tidigare erfarenhet påverkas upplevelsen till viss del.  
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Förord 

 
Idén till uppsatsämnet växte fram i och med att Peter Nilsson höll en presentation om LiUs 

aktiva arbete med pedagogiska utvecklingsarbete, i syfte att utveckla undervisningen. Ett av 

dessa projekt berör det flippade klassrummet som genomfördes för tredjeårsstudenter i kursen 

HRD: Learning, change and development in organizations på PA-programmet. Vi blev båda 

väldigt intresserade av ämnet och kom gemensamt fram till att skriva en uppsats om ett flippat 

klassrum. Redan från den stunden vi fick reda på att vi skulle skriva uppsatsen, har vi haft en 

kontinuerlig kontakt med vår handledare och arbetat med uppsatsen parallellt med 

metodkursen. Dels för att studien behövde genomföra en före- och efterenkät då kursen pågick 

mellan vecka 45-50, men även för och underlätta uppsatsprocessen.  

 

Då studien omfattas av både kvantitativ och kvalitativ metod har vi gått utöver de krav som 

ställs för en kandidatuppsats. Studien är värdefull för både studenter och lärare för fortsatt 

utveckling av undervisningen.  

 

Uppsatsarbetet har utmärkts av ett gott samarbete, där vi har arbetet med både hemstudier, 

fysiska träffar och haft kontinuerlig kontakt via sociala medier, och ansikte mot ansikte. Vidare 

har vi gemensamt arbetat med att granska och bearbeta varandras texter, liksom gemensamt 

bearbetat för- och efterenkäter, intervjuguiden, insamling- och bearbetning av data. 

Tillsammans har vi båda ansvarat och arbetet med uppsatsen alla delar.  

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Peter Nilsson och Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande, utan dig/Er hade vi inte fått möjligheten att skriva uppsatsen om det pedagogiska 

projektet Flipped Classroom. Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter för att Ni tog 

er tid att hjälpa oss genom att besvara enkäter och ställa upp på våra intervjuer.  

 

Avslutningsvis vill vi uttrycka en stor tacksamhet till vår handledare Dan Rönnqvist som varit 

en hjälpande hand under hela uppsatsprocessen, genom goda råd och konstruktiv feedback.  

 

Tack ännu en gång till alla, utan Er hade denna kandidatuppsats inte varit möjlig att genomföra! 

 

 

   

Anne-Sofie Pettersson  Mirelle Södergrann 
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1. INLEDNING 
I och med industrisamhällets framväxt ställdes det högre krav på individernas läs- och 

skrivkunnighet, något som också kyrkan hade tidiga krav på. Allmän skolplikt infördes under 

1840-talet och skolor byggdes (Hartman, 2005; Richardsson, 2010). Klassrummen kom 

vartefter att utvecklas med hjälp av teknik genom bland annat griffeltavlor och läroböcker 

(Cuban, 1985). Under tidigt 1900-tal kom den största centraliseringen inom svenskt 

skolväsende att äga rum (Nationalencyklopedin, 2017). Skolan sekulariserades, det vill säga att 

skolan frigjorde sig från kyrklig ledning och istället skapades en överstyrelse för läroverken. 

Samtidigt förändrades skolpliktstiden till heltidsstudier, sexdagarsveckor och ett enhetligt 

skolsystem infördes (Richardsson, 2010; Skolverket, 2017a). Läroplaner upprättades som ett 

slags styrdokument för hur undervisningen skulle genomföras (ibid.).  Med bakgrund av den 

traditionella undervisningen och industrialiseringen har teknikens utveckling haft en avgörande 

roll för dagens undervisning (Cuban, 1985). År 1922 hänvisar Cuban (1985) i sin bok till 

Thomas Edisons citat ”books will soon be obsolete in the schools” i och med radion och 

filmundervisningens intåg i skolan (Cuban, 1985 s.11). Tanken bakom filmundervisning i 

skolan var att få eleverna att bli mer effektiva i sitt lärande. Även lärandet skulle öka eftersom 

eleverna fick mer information på kortare tid (Cuban, 1985). Samtidigt kom lärarnas och 

elevernas samspel att påverka klassrumsaktiviteten, vilket kan illustreras i följande citat: 

  
[---] Calling the relationship between educators and technology a ”fickle romance” attempts to 

capture paradox of stability and change in classrooms [---].   

(Cuban, 1985. S. 4)  

  

Även synen på lärande har utvecklats över tid (Säljö, 2010), i och med digitaliseringen. Det har 

blivit allt mer vanligt att lärare använder sig av olika tekniska lösningar som hjälpmedel i sin 

undervisning (Skolverket, 2017b). Genom användandet av digitala resurser menar 

Lärarförbundet (2017) att eleverna får en förståelse för teknikens begränsningar och 

möjligheter. Samtidigt finns möjligheter för utbildningen och undervisningen att anpassas 

utifrån varje individs individuella behov (ibid.). De digitala resurserna ska ses som ett verktyg 

för lärande och har möjliggjort för läraren att ersätta den traditionella undervisningen 

(Skolverket, 2017b, 2017c). 

  

Flipped Classroom är en pedagogisk metod där lärare lägger upp inspelade föreläsningar med 

hjälp av internet och lärplattformar. Denna metod har främst använts på högstadie- och 

gymnasium (Barker, 2013). Grundaren av Flipped Classroom, Salaman Khan, startade 2007 

med video tutorials för att underlätta lärande utanför klassrumsmiljön (Khan Academy, 2017). 

Flipped Classroom hjälper särskilt individer med särskilda behov att hitta ett sätt för sitt lärande 

(Ash, 2012; Khan Academy, 2017). 

  

I slutet av 1990-talet och början på 2000-talet har allt fler universitet och högskolor använt sig 

av e-lärande, både via distanskurser och lärplattformar (Uppsala universitet, 2017a). En 

utveckling av detta är Flipped Classroom, som möjliggör för studenterna att bearbeta 

föreläsningarna i sin egna takt jämfört mot traditionell undervisning (Barker, 2013).  

  

I och med det, läggs större ansvar på studenterna att genomföra uppgifterna. Under de 

lärarledda seminarierna kopplade till respektive föreläsning ges studenterna möjlighet att aktivt 

bidra till diskussionen (ibid.).  

  

Med ovan nämnda bakgrund om Flipped Classroom har denna studie väckt ett intresse av att se 

vad studenterna anser om undervisningsmetoden.   
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1.1 Koppling till pedagogik  
Pedagogik kopplas ihop med lärande och utbildning. När det pratas om pedagogik i vardagstal 

är det ofta förknippat med skola och hur en pedagog skall vara. Det finns fler sätt att se på 

pedagogik. Ur ett akademiskt perspektiv är pedagogik en samlingsbeteckning för olika teorier 

och studier som gäller påverkans- och förändringsprocesser som kan studeras i olika kontexter 

och på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidsson, 2011). Pedagogik handlar också om värderingar, attityder, normer och kunskap som 

finns i samhället. Detta sker genom både medvetna och omedvetna handlingar hos individerna. 

Handlingarna i sin tur leder till både utveckling av kunskap och lärande (Svensson, 2009).  

 

Mot bakgrund av traditionell undervisning samt teknikens utveckling ger den pedagogiska 

metoden Flipped Classroom eleverna möjlighet att påverka det egna lärandet (Barker, 2013). 

En av de främsta fördelarna med metoden är elevernas engagemang, vilket bidrar till att lärandet 

påverkas positivt (O'Flaherty & Philips, 2015). Genom engagemang utvecklas studenterna med 

hjälp av seminarium, där möjlighet till reflektioner och ifrågasättande skapar samband mellan 

olika idéer (ibid.). Förespråkare av Flipped Classroom menar också att arbetssättet är bättre av 

flera skäl, dels genom flexibilitet, dels genom att studenterna engagerar sig med hjälp av 

lärplattformar. Det innebär att utrymme för diskussion under seminarier frigörs mellan 

studenterna (ibid), vilket innebär att studenterna kan lära sig i sin egen takt (Barker, 2013; Khan 

Academy, 2017; O'Flaherty & Philips, 2015). Samtidigt anses metoden vara både 

kostnadseffektivt och ger innovativa och dynamiska möjligheter för lärande (O'Flaherty & 

Philips, 2015). 

 

I denna studie möjliggörs att studera hur studenternas inställning till lärande kan förändras och 

påverkas jämfört mot traditionell undervisning. Flipped Classroom möjliggör även att studera 

hur relationer, det egna lärandet och upplevelsen av upplägget påverkar studenterna. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att mot bakgrund av ökade digitaliseringen i samhället, öka kunskapen 

om ett alternativt sätt att genomföra undervisning vid högskole-/universitetsstudier med hjälp 

av Flipped Classroom.  

  

1. Hur förändras studenternas inställning över tid till Flipped Classroom? 

2. Hur påverkas studenternas lärande av den pedagogiska metoden Flipped Classroom? 
3. Hur påverkas relationen mellan student och lärare, och mellan studenter av den 

pedagogiska metoden Flipped Classroom? 
4. På vilket sätt påverkar kön, ålder och tidigare erfarenhet av e-lärande studenternas 

upplevelse av Flipped Classroom över tid?  

1.3 Avgränsning och beskrivning av den studerade utbildningen 
Studien är utarbetad utifrån en mixed design i form av enkäter samt intervjuer, genomförd vid 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet på Personal- 

och arbetsvetenskapsprogrammet. Studiens syfte och frågeställningar avgränsas därmed till det 

pedagogiska projektet Flipped Classroom som genomförs på tredjeårsstudenter i delkursen 

HRD: Learning, change and development in organizations.  
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1.4 Centrala begrepp 
I detta avsnitt förklaras centrala begrepp och hur vi valt att definiera dessa.  I avsnitt 1.4.1 

definieras den pedagogiska metoden  Flipped Classroom. I avsnitt 1.4.2- 1.4.4 definieras 

kortfattat lärande, e-lärande och lärgemenskap. Avslutningsvis definieras det livslånga 

lärandet i avsnitt 1.4.5. 

 

1.4.1 Flipped Classroom 
I denna studie definieras Flipped Classroom som en pedagogisk metod där läraren lägger upp 

föreläsningen på en digital plattform, studenterna kan sedan titta på materialet hur många 

gånger de vill/behöver och samtidigt läsa in sig på litteraturen. Lektionerna går ut på att 

bearbeta information som förmedlas i förväg, både med stöd av läraren samt tillsammans med 

andra studenter. En viktig del i Flipped Classroom är att läraren erbjuder och strukturerar en 

fysisk plats för samtal, såsom seminarium, med utgångspunkt från föreläsningen. Seminariet 

blir ett forum för diskussion samt ett tillfälle för samtal lärare och studenter emellan, samt 

samtal studenter emellan (Barker, 2013). Metoden handlar egentligen om att sätta studenters 

lärande i centrum, det vill säga ett nytt sätt att se på undervisning i skolan värld. Undervisningen 

går från katedern till en dialogcentrerad undervisning där studenternas lärande är i centrum 

och lärplattformer nyttjas. Flipped Classroom förändrar både lärarens roll i klassrummet och 

sättet att undervisa på (ibid.). 

  

1.4.2 Lärande 
Lärande i denna studie definieras som en ständigt pågående process hos individen. Det sker 

både formellt (planerat och målinriktat lärande, ofta genom utbildning av skolan) och informellt 

(sker i vardagslivet genom olika aktiviteter) (Ellström, 2005). Genom ny kunskap kan 

individerna utvecklas i sitt lärande, bland annat genom att tillägga den nya kunskapen till 

tidigare erfarenheter (Säljö, 2015).    

 

1.4.3 E-lärande 
E-lärande i denna studie definieras som tillfällen där digitala verktyg via internet används som 

stöd för studenters lärande (Uppsala universitet, 2017b). 

 

1.4.4 Lärgemenskap 
Lärgemenskap i denna studie definieras som en form av gemenskap som bildats genom att 

människor organiserat sig för att lära tillsammans i olika forum (Jobring & Carlén, 2005).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE 
FORSKNING 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning gällande e-lärande och teorier utifrån olika 

perspektiv på lärande. Med hjälp av den teoretiska referensramen kan studiens resultat 

diskuteras och analyseras. Avsnittet 2.1 inleds med tidigare forskning om e-lärande. För att i 

efterföljande avsnitt beskriva lärande sett ur tre olika perspektiv och modeller för 

lärande. Dessa perspektiv valdes för att de belyser lärprocessen på olika vis, eftersom 

Flipped Classroom är ett omvänt arbetssätt valdes de perspektiv som belyser både gruppen och 

individens lärande. I avsnitt 2.2 beskrivs behavioristiska synen på lärande sett utifrån 

individnivå. I avsnitt 2.3 beskrivs kognitiva synen på lärande utifrån individ- och gruppnivå. 

Därefter den kontextuella synen på lärande utifrån gruppnivå i avsnitt 2.4. I avsnitt 2.5 beskrivs 

formellt- och informellt lärande. Avslutningsvis beskrivs en sammanfattning av lärande i avsnitt 

2.6.  
 

2.1 Tidigare forskning om e-lärande 
Flipped Classroom är ett relativt outforskat område, därför har fokus lagts på tidigare forskning 

om e-lärande.  Flipped Classroom är en form och vidareutveckling av e-lärande.  

 

E-lärande utvecklas hela tiden med hjälp av tekniken och kan ses som ett komplement till 

traditionell högre utbildning. Det är flexibelt och har en tillgänglighet som ej är bundet till en 

fysisk plats, vilket bidrar till att fler individer har möjlighet att studera (Sun & Chen, 

2016; Tynjälä och Häkkinen, 2005). E-lärande ger således utrymme för både flexibilitet och 

innovation, som är två viktiga faktorer i lärprocessen och ger universiteten möjlighet till 

utveckling av resurser för både undervisning och lärande (Pedro, 2011). Tynjälä och Häkkinen 

(2005) menar i sin studie att e-lärandet förutsätter att kunskap finns om hur e-lärandet behöver 

struktureras och anpassas utifrån förutsättningarna. Ytterligare två studier kom fram till att 

antalet studenter går att utöka jämfört med traditionell undervisning, samtidigt som tekniken 

möjliggör att utforma kurserna utifrån lärplattformen som används vid universitetet 

(Joksimović, Poquet, Kovanović, Dowell, Mills, Gašević, Dawson, Graesser, Brooks, 2018; 

O'Neill, Singh & O'Donoghue, 2014).  

   
E-lärande ställer således högre krav på individerna, dels eftersom de själva ansvarar för 

motivationen, dels för att relationer och det livslånga lärandet främjas genom onlinemiljön i 

högre utbildning (O’Neill et. al., 2014). Samtidigt ställer de sig kritiska till e-lärande, främst 

för att lärarnas stöd till studenterna minimeras. Likaså finns det en medvetenhet om att alla 

individer är olika och har olika inlärningsstilar. Det innebär att ett större ansvar ligger på 

universiteten att skräddarsy kurserna utifrån olika inlärningsstilar. O’Neill et. al. (2014) menar 

att det kan förekomma brister i kvalitetssäkringen av e-lärande i jämförelse med traditionell 

undervisning. I en traditionell undervisningsmiljö utvecklas de interpersonella färdigheterna 

bättre, samt att e-lärande kräver mer disciplin och mer arbete för att uppnå kursmålen (ibid.). 

Pedro (2011) menar i sin studie att dagens studenter är mer motiverade att använda sig av 

digitala verktyg och lärplattformar. Detta eftersom de får all information via lärplattformar. 

Liksom kommunikationen mellan studenterna har förenklats med hjälp av tekniken, bland annat 

genom gratistjänster för kommunikation och dokumentation. Även Kim och Frick (2011) 

menar i sin studie att studenter som studerar med hjälp av e-lärande har större motivation till 

att studera. Finns det motivation bidrar det till att lärandemålen uppfylls. Genom att studenterna 

löser verkliga problem eller bearbetar autentiska uppgifter är de mer motiverade, det bidrar till 

att de kan addera vad de själva har lärt sig i sina liv.  Samtidigt kom Kim och Frick (2011) fram 

till att motivationen är en del som bör tas i beaktning när det gäller e-lärande i högre 
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utbildning. Äldre studenter är mer motiverade att lära sig, när det gäller e-lärande som de styr 

över själva och när de påbörjar en sådan kurs. Förutom åldern så spelar deras villighet att vara 

yrkessamma roll, samt att de har lättare att veta vad de behöver lära sig. Äldre har dock en 

oro för om kursen som läses med hjälp av e-lärande kommer att ha för betydelse för deras 

arbetet (ibid.). Tynjälä och Häkkinen (2005) menar att en kombination mellan e-lärande och 

traditionell undervisning är det bästa för individers lärande. De menar också att en lärmiljö bör 

ha utrymme för individuell reflektion tillsammans med praktisk problemlösning. Samtidigt 

visar studien på att reflektion som sker både före och efter en handling leder till lärande. 

  

Tynjälä och Häkkinen (2005) menar också att det tas för lite hänsyn till forskning och 

pedagogik i relation till e-lärande. Detta beror på att e-lärande ökar i takt med teknikens 

utveckling, samt att det krävs bättre kunskap om hur e-lärandet behöver struktureras och 

anpassas utifrån dess förutsättningar. Samtidigt menar Joksimović et. al. (2018) i sin studie att 

det förekommer olika sätt att både utvärdera och mäta lärande som ringar in 

den kognitiva aspekten hos individen, det vill säga hur individen tänker och resonerar. Genom 

att förstå individens tankar kan e-lärandet förbättras och utvecklas ytterligare. Owtson (1997) 

menar i sin studie att lärarna har en stor påverkan till hur internet utnyttjas och används. Han 

menar likt Tynjälä och Häkkinen att ytterligare forskning och utveckling av e-lärande behövs 

för att främja undervisningen och lärandet via webben. Poängteras görs även vikten av att finna 

nya sätt för lärande och förbättra undervisningen i skolan. Fetterman (1998) fann i sin studie 

att internet och dess verktyg har blivit en förväntad förutsättning inom utbildning. Det vill säga 

att datorer och internet har blivit mer eller mindre svåra att klara sig utan. Datorer och internet 

saknar begränsningar, samtidigt som data både matas in och tas ut behöver analyseras av 

individen. Han menar att användningen av internet och dess verktyg är i kombination med 

individen är en förutsättning för att utveckla lärandet. Jobring (2001) å ena sidan menar att nya 

former för lärande har skapats med hjälp av informationsteknik (IT). Å andra sidan poängterar 

han dock att IT kopplat till utbildning snarare handlar om återskapandet av processer, beteenden 

och handlingar. Desto bättre processer, beteenden och handlingar som återskapas, desto mer 

acceptans får både tekniken och implementeringen av den i skolan, samtidigt som 

implementeringen blir betydligt enklare (ibid.). 
 
Joksimović et. al. (2018) menar i sin studie att lärande är ett komplext fenomen bestående av 

processer på olika nivåer, samtidigt som det finns en skillnad mellan processen och individens 

läranderesultat. Skillnaden påverkas till stor del av miljön, motivation och interaktion med 

andra, vilka de menar är viktiga faktorer för lärande, som tidigare nämnts. Sun och Chen (2016) 

menar också att det finns olika definitioner på lärgemenskap beroende på vilket perspektiv 

studien utgår ifrån. I Yuan och Kims (2014) studie definieras lärgemenskap utifrån studenter 

och lärares möjlighet att skapa en känsla av tillhörighet hos gruppen, genom att etablera 

gemensamma mål för lärande. Även Sun och Chen (2016) kom fram till detta i sin studie. De 

menar att flera studier pekar på att nyckeln till ett framgångsrikt lärande handlar om sambandet 

mellan den sociala interaktionen och individens roll i samhället, beroende på vilken kontext 

individen befinner sig i har individen olika roller. Interaktionen kan ske mellan studenter och 

lärare, mellan studenterna samt mellan studenterna och delkursens innehåll. Interaktionen 

mellan studenterna och läraren handlar om att läraren ska underlätta lärandet för studenterna, 

bland annat genom att informera och svara på frågor, samt återkoppla till studenterna i form av 

feedback. Interaktionen mellan studenterna handlar om ett informationsutbyte samt att bolla 

idéer med varandra, vilket kan ske både mellan enskilda studenter och genom grupparbeten-

/diskussioner. Interaktionen mellan studenterna och kursens innehåll handlar om vilka olika 

redskap informationen ges via, exempel på dessa är texter, video, ljud och lärplattformar (ibid.).  
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I en studie av Fatahi, Moradi och Farmad (2015) kom de fram till likt ovan nämnda studier att 

e-lärande erbjuder både självstudier samt att individen själv kan styra över sitt lärande. 

Samtidigt menar de att e-lärande påverkar lärandet positivt eftersom det är anpassat utifrån 

individens olika inlärningsstilar. Genom att förstå individens inlärningsprocess och hur 

inlärstilarna skiljer sig åt, kan lärandet anpassas utifrån individen. Samtidigt ställer de sig 

kritiska till att individerna med hjälp av e-lärande går miste om en lärmiljö där interaktion med 

andra förekommer ansikte mot ansikte. Även Sun och Chen (2016) menar i studien att de 

främsta utmaningarna med e-lärande är att det är tämligen svårt att utveckla en gruppkänsla, 

det vill säga att främja social närvaro, interaktion och samarbete. De menar att ett stort ansvar 

läggs på både lärare och studenter att engagera sig för och skapa en form av interaktion och 

samarbete. Samtidigt menar de att e-lärande kan bidra till effektivare strategier vid utvecklandet 

av e-lärande, genom att studera studenters upplevelse och motivation. Detta möjliggör för 

universiteten att bättre utforma sina kurser och anpassa sig utifrån studenternas behov sett ur 

ett lärandeperspektiv.  
 

2.2 Behavioristiskt perspektiv på lärande  
Det behavioristiska perspektivet växte fram under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Jaldemark, Lindberg och Olofsson (2005) likt Säljö (2015) menar att lärandet utifrån detta 

perspektiv kännetecknas av att det sker en förändring av individens beteende. Pavlov var en av 

de första teoretikerna som påtalade att miljön är avgörande för individens beteende genom att 

förena händelserna med varandra. Han studerade  hundar och deras salivavsöndring och fann 

kopplingar mellan stimulus och respons även kallat betingning (Holt, Bremner, Sutherland, 

Vliek, Passer & Smith, 2015; Psykologiguiden, 2017b). Pavlov fann att en förstärkning av 

beteenden och handling (betingning) skapar en retning (stimulus) som leder till reaktion 

(respons) och nya beteenden skapas. Det kan kopplas till inlärningsprocessen som kan ske först 

när individerna förvärvar nya beteende med hjälp av förstärkning Holt et. al, 2015; Nilsson, et. 

al, 2011). Pavlovs teori är en av grunderna inom den ursprungliga behaviorismen medan 

Watson och Skinner utvecklade behavioristiska perspektivet. Skinner menade att betingning 

endast förklarar en del av individernas beteende och kompletterade teorin med operant 

betingning. Det innebär att nya beteenden kan etableras eller förändras genom sina 

konsekvenser av handlingen, förutsatt att stimuli är vägledande (Holt et. al., 2015). Skinner 

ansågs ha en mer radikal syn på behaviorism, han menade att samhället borde utnyttja kraften 

i miljön för att förändra individernas beteenden genom social teknik, där individerna lär genom 

att agera utifrån självinstruktion och observation (Holt et. al., 2015: Skinner, 1958). Samtidigt 

ansåg han att individens tankar eller känslor inte kan förklara beteendet vilket illustreras i citatet 

”A person does not act upon the world, the world acts upon him” (Holt et. al., 2015, s.13). 

Samtidigt kan behaviorismen kopplas till lärgemenskaper via internet. Individernas deltagande 

är beroende av de redskap som erbjuds. Redskapen, det vill säga internet och lärplattformar, är 

en förutsättning för att deltagandet skall ske. För att skapa en förståelse mellan redskap och 

deltagande, agerar individen utifrån ett stimuli, som skapar en bestämd respons. Det leder till 

att individen behöver lära sig att delta. Individens deltagande blir invant, omedvetet och 

reflexmässigt. Hur individerna sedan handlar i olika situationer beror på det reflexmässiga 

deltagandet styr responsen. Individerna kan även stärka sina egna beteende. Det bidrar till 

långvarig utveckling genom systematisk positiv förstärkning. Deltagandet blir en konsekvens 

av positiva förstärkningar av individernas beteende, vilket möjliggör att både vara effektiv och 

upprepande. Individens deltagande kan skapa allmängiltiga beteendemönster hos individerna. 

En förutsättning för att beteendet skall bli allmängiltigt krävs det att individens deltagande sker 

utifrån identiska förutsättningar. För att ett alternativt beteendemönster ska utvecklas behövs 

en betingning av beteendet för att skapa förutsättningarna att utvecklas (Jaldemark, Lindberg 

& Olofsson, 2005). I samband med e-lärande finns risk att gå miste om andra individers 
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kunskap i inlärningsprocessen, genom observation och respons, då lärandet sker med hjälp av 

lärplattformar (Holt et. al., 2014; Hwang & Nilssson, 2014; Jaldemark et. Al. 2015). Detta leder 

till att studenter går miste om interaktionen med lärare och andra studenter ansikte mot ansikte, 

vilket Bandura menade påverkar lärandet.  

 

2.2.1 Albert Bandura - modellinlärning 
Det behavioristiska perspektivet utvecklades vidare av Bandura. Hans teorier bidrog till bland 

annat övergången mellan behaviorism och det kognitiva perspektivet. Bandura menade att 

individen lär genom att använda andra individer som en förebild, vilket kallas modellinlärning 

(Hwang & Nilsson, 2014). Bandura menade att modellinlärning är en process bestående av fyra 

steg uppmärksamhet, bibehållande, reproduktion och motivation. Det första steget 

uppmärksamhet, innebär att individerna behöver vara uppmärksammade på förebilden, 

exempelvis läraren eller studiekamrater. Det andra steget bibehållande, handlar om att försöka 

behålla informationen individerna fått till sig, för att vid behov kunna använda sig av 

informationen. Reproduktion är det tredje steget och innebär att individerna behöver vara 

fysiskt kapabla att återge förebildens beteende eller ett liknande beteende. Till sist behöver 

individerna motiveras för att visa nya beteenden (Holt et. al., 2014). I modellinlärning är läraren 

en förebild, som påverkar studenterna. Studenterna är även förebilder för varandra, och 

påverkar i sin tur varandra. Bandura menade att individerna påverkas mer eller mindre av det 

de tror kommer att ske, snarare än det som faktiskt hände (Hwang & Nilssson, 2014).  

 
Det behavioristiska perspektivet ansågs länge vara ett av de dominerade perspektiven, samtidigt 

som det på senare tid har kritiserats (Säljö, 2015). I detta perspektiv saknas fokus på språket i 

lärandeprocessen. Enligt kritikerna är en förutsättning för lärandet kommunikation. Detta för 

att språket är en positiv förstärkning vid förändring av kunskap och beteenden (Heide, 2005; 

Säljö 2004). De menar att kommunikationen är länken mellan individens och kollektivets 

erfarenheter, åsikter och perspektiv. Kritikerna menar att kommunikationen innehåller mängder 

med signaler som uppträder samtidigt såsom tonfall, pauser, kroppsspråk och andra icke-

verbala signaler, det påverkar kommunikation (Säljö, 2015). Även Jensen (2015) menar att 

kommunikationen påverkas av hur budskapen förmedlas och hur mottagaren uppfattar 

budskapet. Wenger (2007) lyfter även fram engagemang tillsammans med kommunikation som 

en bidragande faktor för lärande, genom att skapa diskussion i samband med exempelvis ett 

seminarium bidrar individerna till det kollektiva- och det individuella lärandet.  

 

2.3 Kognitivt perspektiv på lärande 
Det kognitiva perspektivet på lärande kom att inspireras utifrån kritiken mot det behavioristiska 

perspektivet under 1900-talet. Samtidigt expanderade intresset för det mänskliga tänkandet och 

individernas mentala processer. Även teknologins utveckling är en bidragande faktor för det 

kognitiva perspektivets utveckling enligt Säljö (2015).  Han menar att ett kognitivt perspektiv 

behandlar hur individerna inhämtar information, bearbetar den och hur individerna förnimmer 

verkligheten. Samtidigt handlar informationsbehandlingen om meningsskapande, vilket skapas 

i olika sociala situationer (ibid.). 

 

En av de mest inflytelserika teoretikerna i modern tid är Piaget. Han intresserade sig för hur 

barns mentala processer och intellektuella utveckling förändras och utvecklas med hjälp av 

kunskap och kunskapsutveckling. Samtidigt som miljön, kulturen och omgivningen har en 

påverkan genom att forma individerna i deras tänkande (Säljö, 2015). Piaget utvecklade 

stadieteorin vilket innebär att det abstrakta tänkandet utvecklas från något konkret till det 

abstrakta genom logiska slutsatser. Det sker med hjälp av adaption (kognitiv anpassning) 

(ibid.). Adaption handlar således om hur individerna förhåller sig till att finna balans mellan 
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den inre föreställningen och omvärlden. Likt Säljö menar Nilsson et. al. (2011) att individens 

drivkraft att vilja utvecklas, anpassa sig till omgivningen och individens handlingar är 

startpunkten för utveckling. Samtidigt menade Piaget att utveckling återfinns i interaktionen 

med omvärlden genom erfarenhet och abstraktion, vilket han menade är den mest 

grundläggande formen av utveckling. Med andra ord menade han att lärande kan ske först när 

individens kognitiva scheman omformas och mer abstrakta former av tänkande utvecklas. I 

olika aktiviteter som individerna deltar i, förutsätts det att individer själva engagerar sig i det 

kognitiva arbetet för att skapa en förståelse och komma till insikt. Piaget menar att undervisning 

där självständigt arbete, experimenterande, reflektion och kritiskt tänkande förekommer leder 

till assimilation och ackommodation (kognitiv konflikt) och individernas utveckling. Samtidigt 

tillåts individerna att lära i den takt deras egna mognad tillåter dem (Säljö, 2015). Assimilation 

handlar om att ny kunskap läggs till redan befintlig kunskap medan ackommodation handlar 

om att förändra delvis eller helt den befintliga kunskapen (Nilsson et. al, 2011). Även Illeris 

(2015) likt Nilsson et. al. (2011) beskriver assimilation som en form av additivt lärande som 

praktiseras i olika vardagssammanhang.  Medan ackommodation ses som en form av 

överskridande lärande som utvecklas med tiden allt eftersom individen får en förståelse. Dewey 

däremot menade att individernas uppfattningar snarare skapas utifrån individernas egna 

beteenden, när det sker i naturliga miljöer. Han menar att det kan ske först när individerna får 

en förståelse för beteendet (Dewey, 2004). Sett till lärgemenskaper via internet, är individernas 

deltagande även inom detta perspektiv kopplat till de redskap som erbjuds. Det vill säga internet 

och lärplattformar, som är en förutsättning för att deltagande ska ske. Individerna kan bli 

begränsade av sitt eget tänkande samt de inte har tidigare erfarenhet eller varit delaktiga. Utifrån 

lärgemenskapens mål utmanas individerna i sitt tänkande. Aktivt deltagande möjliggör för 

individerna att utveckla sitt deltagande och förändra innehållet under tidens gång. Individer 

som tillsammans bildar en gemenskap kan utveckla kunskap och kognitiva strategier som 

annars skulle uteblivit. Det innebär att information av olika slag blir svårare att överföra. Den 

kunskap individer lär sig, bearbetas och görs till individuella beteenden utifrån varje enskild 

individ och dennes livsvärld (Jaldemark et. al, 2005). 

  

2.3.1 Kolb: erfarenhetslärande och lärcirkel 
Enligt Kolb är erfarenhetslärande en ständig pågående process, som förekommer i alla 

situationer oavsett vilken miljö individen befinner sig i. När individerna vågar utmana sig själva 

och övervinna de problem som uppstår längs vägen, så ger det möjlighet till att kritiskt 

reflektera och lära sig utifrån tidigare erfarenheter, vilket Kolb  (2015, s. xviii) illustrerar i 

citatet "A common usage of the term "experiental learning" defines it as a practicular form of 

learning from life experience; often contrasted it with lecture and classroom learning". Han 

menar att erfarenhetslärande består av tre stadier i den individuella utvecklingen.  Det första 

stadiet behandlar individers förvärv och förberedelser av grundläggande färdigheter för att 

utnyttja samhället och dess verktyg som erbjuds. Det andra stadiet handlar om urval och 

socialisering genom att specialisera sig inom olika kunskapsområden som möter samhällets 

behov. Det tredje stadiet handlar om att integrera studenters utveckling och unika förmågor till 

att bli ännu mera kreativa, skapa visdom samt integritet (Kolb, 1984). 

 

Kolb inspirerats utav andra verksamma teoretiker såsom Piaget, Dewey och Lewin. Kolb har 

utvecklat en modell om lärande, "lärcirkel". Cirkeln visar lärandet som en ständigt pågående 

process. Den består av fyra stadier och börjar med konkret upplevelse som innebär att individen 

får en förståelse för vad som sker när individen handlar utifrån befintlig kunskap och erfarenhet. 

Det andra stadiet är reflektion, vilket innebär att individen reflekterar över en händelse. Det 

övergår i sin tur till abstrakt begreppsbildning, ett stadie där individen skapar en form av 

teoribildning genom att sammanfatta iakttagelser till allmänna begrepp och regler. Individen 
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kan sedan tillämpa regler och teori genom experimenterande, som är det sista stadiet. Därefter 

återgår individen till en ny konkret upplevelse (Kolb, 1984; 2015). Kolb har med hjälp av 

lärprocessen möjliggjort att finna likheter i individers lärande, som annars är svåra att upptäcka 

(Kolb, 1984; Illeris, 2015).  

 

Illeris (2015) argumenterar för att lärandet är ett individuellt fenomen. Det sker genom att 

individerna utgår från det de känner till och anser vara relevant, oavsett vad det handlar om. 

Piaget´s begrepp assimilation och ackommodation går att koppla till Kolb´s lärcirkel, bland 

annat genom att individernas självständiga arbete, experimenterande samt reflektion och 

kritiskt tänkande leder till assimilation och ackommodation. Samtidigt tillåts individerna med 

hjälp av assimilation och ackommodation lära i den takt deras mognad tillåter. 

Lärandeprocessen anpassas således till varje individ (Illeris, 2015; Säljö, 2015).  

 

Utifrån individernas kognitiva aspekt hjälper e-lärande till att ta hänsyn till olika 

inlärningsstilar. För att uppnå ett framgångsrik e-lärande är indivdernas kognitiva märvaro en 

bidragande faktor (Barker, 2013; Beckman och Weber, 2016; Khan Academy, 2017). 

 

Enligt Ellström (1996) menar kritiker att synen på kunskap är mer än det som finns inom 

individen. Det kognitiva perspektivet lägger alldeles för mycket fokus på de individuella 

mentala processerna. Likaså att omgivningen påverkar den mentala processerna, individernas 

känslor och beteende (Ellström, 1996; Nilsson et. al., 2011). Kritikerna menar att det inte finns 

några tydliga föreställningar om vad som påverkar individerna till förändring eller utveckling 

av tidigare erfarenheter. Kritikerna menar att datorns funktion inte är densamma som individens 

minne, det vill säga att människan är mer komplex än datorn (Säljö, 2015). 

 

2.4 Kontextuella perspektivet på lärande 
En central utgångspunkt i det kontextuella perspektivet är att lärandet äger rum i samspel med 

andra individer genom handling och aktivitet i olika sociala sammanhang. Det är vad som lärs 

som är i fokus, samt hur lärandet äger rum i olika situationer. När individer gör något gynnas 

lärandet, samtidigt som tidigare erfarenheter bidrar som resurser för att hantera och agera i nya 

situationer. Detta leder till att varje ny situation, ges en möjlighet att kunna ta till sig andra 

individers kunnande och erfarenheter. Varje situation tillsammans med andra individer blir ett 

möjligt tillfälle för lärande (Gustavsson, 2004). Lärgemenskaper via internet, är beroende av de 

redskap som erbjuds. Redskapen det vill säga internet och lärplattformar är en förutsättning för 

att deltagandet skall ske. För att skapa förståelse mellan redskap och deltagande styrs 

sammanhanget av kulturella, sociala och historiska gemenskaper. Beroende på i vilken kontext 

deltagandet sker, så sker det på olika sätt. En individs sociokulturella förutsättningar präglar 

deltagandet. Miljön blir en del av kunskapen som varje individ har, och lärandet äger rum 

genom deltagandet. En bidragande faktor till individens deltagande i en gemenskap kan vara 

själva aktiviteten och hur individen deltar i den.  Individens deltagande i en gemenskap är 

förknippat med dess kulturella redskap. Dessa redskap hjälper individen att skapa mening i sin 

värld, både mentalt och fysiskt (Jaldemark et. al, 2005) 

 

2.4.1 Praktikgemenskaper och verksamhetssystem 
En annan central utgångspunkt i det kontextuella perspektivet är att lärandet är bundet till olika 

materiella, kulturella, historiska och sociala sammanhang. För att lärandet ska äga rum behöver 

individer vara en del av olika sammanhang eller situationer, och samtidigt vara aktiva 

(Gustavsson, 2004). Individer bearbetar inte information på ett abstrakt förutbestämt sätt, de 

handlar snarare utifrån hur individen tror är det korrekta handlandet i situationen (Säljö, 2015). 

För att förstå lärandets kulturella och historiska sammanhang finns det två begrepp; 
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Praktikgemenskap och verksamhetssystem. Praktikgemenskap är relaterat till det situerade 

perspektivet på lärande och definieras som att individer tillsammans gör en aktivitet utifrån 

gemensamma intressen. De delar till viss del rutiner, regler och symboler för att skapa förståelse 

mellan individerna (Gustavson, 2005). Praktikgemenskaper är alltid personliga och bildas i 

sammanhang när individer med samma intressen och kunskap, som under en tid umgås i en 

specifik miljö (Heide, 2005).  Lave & Wenger (1991) menar att det finns ingen verksamhet som 

inte är situerad. Detta skulle bidra till att vi lär oavsett vilken situation vi än befinner oss i. 

Lärandet är inte bara en förutsättning för en gemenskap, utan kan ses som en utveckling av ett 

medlemskap (ibid.).  

 
I det situerade perspektivet på lärande handlar det om att få access (tillgång) till att få vara en 

del av samspel, aktiviteter och sociala praktiker. Access kopplat till e-lärande, kan utgå ifrån 

tre delar (Jaldemark, 2005). De olika delarna är teknik, socialt sammanhang samt utbildningens 

organisationsform. Beroende på hur tekniken är utformad ger den olika slags access för 

deltagarna. Individen som konstruerat upplägget på en nätbaserad utbildning har inverkan på 

vad som faktiskt blir tillgängligt för deltagarna. Access till tekniken handlar om deltagarnas 

möjlighet att genomföra en nätbaserad utbildning. Utifrån kön, etnisk tillhörighet, social 

grupptillhörighet och kultur har deltagarna olika förutsättningar, vilket ger dem olika access. 

Beroende på hur en utbildning är upplagd och vilken tillgänglighet den har, så kan det ge 

möjligheter till studier för individer som vanligtvis väljer bort högre utbildning av olika skäl, 

det vill säga en möjlighet till access. (ibid.). Även accesstruktur kan kopplas till e-lärande. 

Accesstruktur är den möjlighet till delaktighet som automatiskt erbjuds i en grupp, beroende på 

vilken position eller titel individer har i en gemenskap. Beroende på vilken accesstruktur som 

finns i en grupp, bidrar det till olika möjligheter att påverka en förändring. Nyckelgrupper i en 

gemenskap har god accesstruktur, likaså de individer som besitter spetskompetens av något slag 

som till exempel lärare (Dilschman et.al 2000).  

 
Verksamhetssystem är relaterat till verksamhetsteorin. Historiskt definieras verksamhetssystem 

som ett sammansatt system i en helhet där relationer, mänskliga handlingar och kulturella, 

historiska, materiella samt sociala omgivningar ingår. Det vill säga att lärande sker individuellt 

samtidigt som det sker kollektivt.  (Gustavsson, 2005). Det är individers handlande i tiden som 

återskapar och utvecklar yrkesgemenskaper och verksamhetssystem. Beroende på när, i 

förhållande till tidsperspektivet, en individ handlar så reproduceras och utvecklas 

yrkesgemenskaperna och verksamhetssystemen (ibid.). I det situerade perspektivet ses "det som 

sker", som ett kvitto på lärande. I verksamhetsteorin är det viktigaste att historisk se 

förändringar och utveckling. Den historiska utvecklingen finns närvarande i den aktuella 

lärprocessen. Samtidigt som den aktuella lärprocessen byggs upp av den historiska 

utvecklingen. Det vill säga att "själva förändringen" är ett kvitto på lärandet (Gustavsson, 

2005). Den kunskap individer bär med sig hänger ihop med ett handlande som ibland behöver 

tänkas igenom (Schön, 1983). Reflektion sker oftast i samband med problemlösning, vilket 

bidrar till att individerna måste tänka efter och fundera på hur det skall lösas. Reflektionen kan 

ske när en handling utförs (reflection-in-action), det finns då en chans att påverka en förändring 

av individens egna beteende i direkt anslutning till handlingen. Reflektion kan även komma 

efter att handlingen är slutförd (reflection-on- action), då kan individen dra lärdom av 

situationen och lägga den kunskapen till sitt vetande (ibid.). 

 
Kritiker till perspektivet menar att individerna lever i en tid av snabba förändringar och att 

formella utbildningar behöver satsa mer på generella kunskaper och färdigheter, såsom att lära 

sig läsa, skriva, räkna på avancerad nivå. Detta bidrar till individernas möjlighet att vara flexibla 

i sitt yrkesval. Vilket innebär att fler individer får en möjlighet till att byta yrke när 
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omständigheterna förändras. Detta kan även tolkas som transfer, men i detta fall ses det som 

kritik mot Praktikgemenskaper. Kritikerna menar även att det formella utbildningarna är 

uppbyggt på ett annorlunda sätt i jämförelse med yrkeslivet. De formella utbildningarnas 

funktion handlar snarare om att fostra självständiga demokratiska medborgare, som är redo att 

bidra till utveckling samt delta i samhällsdebatten för att möta förändringarna, vilket är svårt i 

en praxisgemenskap (Säljö, 2015). Eftersom lärandet har bildats av befintliga traditioner och 

rutiner menar Ellström och Ekholm (2004) att dessa återfinns i den sociala miljön, snarare än 

hos varje enskild individ och förändras kontinuerligt i dagens samhälle. Ytterligare kritik är att 

ett kontextuellt perspektiv lägger alldeles för stort fokus på idén om konsensusbaserad kunskap 

istället för ett konfliktperspektiv. Det innebär att individerna i en verksamhet inte får något 

större utrymme för lärande (Säljö, 2015). Vidare menar han att lärande i praxisgemenskaper är 

mer än bara en fråga om att tillfredsställa produktionens behov genom ekonomiska vinster, och 

att praxisgemenskaper av ekonomiska skäl är ovilliga att dela med sig av sina kunskaper. Det 

leder till att individernas kunskap blir instängd i specifika verksamheter, skulle sedan en 

förändring ske eller att verksamheten försvinner, leder detta till att kunskapen blir okunskap 

(ibid.). 

 

2.5 Formellt och informellt lärande 
I sin rapport menar Ellström (1996) att forskning kring överföring av individens förmågor 

mellan teori och praktik pekar på att det förekommer flera skillnader i lärandet genom formell 

utbildning och i det praktiska livet. Han menar att konsekvensen av lärandet genom formella 

utbildningar, är svår att överföra, tillämpas och-/eller utnyttjas som grund för individens 

handlande i både vardagsliv och arbete. Kraven på individens språkliga förmåga ökar i takt med 

teknikens utveckling liksom kraven på sociala färdigheter, utveckling och samarbete. Lärandet 

enligt Ellström (1996) sker både formellt och informellt. Det formella lärandet äger rum inom 

ramen för särskilda utbildningsinstitutioner såsom skola och universitet. Medan det informella 

lärandet kan ske dels genom självstyrt lärande (medvetet och planerat) och dels genom olika 

former av erfarenhetsbaserat lärande. Han menar att det informella lärandet oftast uppstår 

genom spontana händelser eller omedvetna beteenden. När individen sedan i efterhand blir 

medveten om det spontana eller omedvetna genom reflektion har individen implicit lärt sig så 

kallad tyst kunskap. Han menar även att lärandet å ena sidan är positivt för individerna, dels 

eftersom det främjar individens utveckling och dels ger det individerna möjlighet att påverka 

sina livsvillkor. Å andra sidan menar han att lärandet är negativt, bland annat för att individerna 

begränsas i sitt lärande. För att undvika detta behöver de bli utmanade med nya arbetsuppgifter. 

Ellström (1996) menar att det kan ske om lärandet är för styrt. Det innebär att individen känner 

sig uppgiven, vilket resulterar i att individen ej vill lära sig något nytt. Lärandet blir 

slentrianmässigt. Lärandet har alltid setts som en medveten process och något positivt, det 

negativa lärandet har alltid exkluderats. Detta eftersom det oftast är oplanerat och sker mer eller 

mindre omedvetet hos individerna (ibid.).  

 

2.6 sammanfattning  
Lärande kan beskrivas på olika sätt utifrån behavioristiskt, kognitivt eller kontextuellt 

perspektiv. Beroende på vilket perspektiv som används kan olika förutsättningar och 

påverkansprocesser ligga till grund för lärande. Idag sker lärandet konstant genom hela livet 

och handlar om att skapa en förhöjd livskvalité, det livslånga lärandet (Söderlund, 2002). E-

lärande har ökat möjligheten för individen att själv höja sin kompetens, samt ökat möjligheten 

till att fler individer kan utbilda sig (Joksimović et. al. 2018; O'Neill et. al., 2014). E-lärandet 

ger formella utbildningar möjlighet att anpassa utbildningen utifrån individernas olika 

inlärningsstilar. Detta eftersom det i dagens samhälle sker ständiga förändringar och att lärandet 

enligt Ellström och Ekholm (2004) påverkas av befintliga traditioner och rutiner. 
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Flipped Classroom är en pedagogisk metod som möjliggör att anpassa lärandet utifrån 

individens olika sätt att lära sig.   
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3. METOD  
I detta kapitel redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt. I 3.1 redovisas mixed 

methods, i avsnitt 3.2 delas studien upp utifrån kvantitativa respektive kvalitativa metoder. I 

avsnitt 3.2.1–3.2.5 definieras kvantitativ studie, deltagare samt bortfall. I avsnitt 3.3 samt 

avsnitt 3.3.1–3.3.4 definieras kvalitativ studie, deltagare samt bortfall. I avsnitt 3.4–3.5 

redovisas etiska överväganden och kvalitetsaspekter för både kvantitativ och kvalitativ metod.  
  

3.1 Mixed Methods  
I denna studie är syftet mot bakgrund av ökade digitaliseringen i samhället, öka kunskapen om 

ett alternativt sätt att genomföra undervisning vid högskole-/universitetsstudier med hjälp av 

Flipped Classroom. Vi har genomfört en studie om Flipped Classroom med hjälp av 

forskningsstrategin mixed methods. Det innebär att vi använt oss av både en kvantitativ metod 

och kvalitativ metod i studien. Beroende på hur forskaren väljer att kombinera kvantitativ- och 

kvalitativ metod, finns det olika förhållningssätt att utgå ifrån (Onwuegbuzie & Turner, 2007). 

I denna studie har explanatory sequential mixed methods använts. Det innebär att vi i ett första 

steg har samlat in kvantitativa data, analyserat resultaten, för att sedan som komplement av den 

kvalitativa data förklara resultaten mer detaljerat. Genom denna metod har vi fått ett 

helhetsperspektiv över Flipped Classroom. Metoden är användbar när en studie är starkt 

kvantitativt inriktad (Cresswell, 2014). Borg och Westerlund (2014) likt Bryman (2011) menar 

att kvantitativa metoder behandlar insamling av data i form av siffror (hårddata) medan 

kvalitativa metoder behandlar insamling av data i form av ord (mjukdata).  

 

Denna studie är en totaltstudie, vilket innebär att hela populationen har ingått i studien (Borg 

& Westerlund, 2012). Studie är gjord på förfrågan av programansvarig på IBL i ett led av 

utvecklingsarbetet på PA-programmet. Studien kommer också vara en utvärdering av kursen 

med Flipped Classroom som undervisningsmetod. Genomgående i båda studierna är tre teman 

återkommande, dessa är lärande och tid, relation och kommunikation samt upplevelse. Dessa 

går teoretiskt att härleda utifrån våra frågeställningar.  

 

Då enkätstudien och intervjustudien genomfördes var för sig kommer vi även redovisa 

genomförandet samt resultatet av studien var för sig. Avslutningsvis har vi valt att integrera de 

båda delarna i avsnitt fem (Cresswell, 2014).   

  

3.2 Enkätstudien - Forskningsansats, metodologiska utgångspunkter och 
studiedesign 
Studien är inspirerad av en positivistisk-objektiv syn. Det kännetecknas av naturvetenskapliga 

metoder för att förstå den sociala verkligheten, värderingar utesluts vid förklaring av data. Det 

handlar även om hur kunskapen är beskaffad, samt kunna påvisa och finna samband mellan 

generella och kausala lagar (Patel & Davidsson, 2015). Studien har inspirerats av deduktiv 

metod. Det innebär att kända teorier är utgångspunkten i vår analys av insamlade data (Åsberg, 

2001). En annan utgångspunkt är en möjlighet till att generalisera resultatet till andra 

populationer (Bryman, 2011). 

  

3.2.1 Genomförande av studien 
Den första kontakten med programansvarig togs i samband med ett handledningstillfälle där vi 

tillsammans kom överens om att före-enkäten skulle delas ut i samband med kursintroduktionen 

och efter-enkäten skulle delas ut i samband med ett obligatoriskt seminarium i slutet av 

delkursen under vecka 49. Veckan innan varje enkät skulle delas ut, skickades dessa till vår 
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handledare som skrev ut enkäterna på papper. Enkäterna konstruerades med hjälp av 

gratistjänsten Google forms. 

 

3.2.2 Litteratursökning 
I vår litteratursökning har vi använt oss av de olika databaser universitetets bibliotek 

tillhandahåller. Dessa är ERIC, Scopus, UniSearch och Sage knowledge. De sökord som 

främst användes var: e-lärande, e-learning, higher education, Flipped classroom, livslångt 

lärande, motivation, online learning, online education, lärplattform. För att förfina sökningarna 

har orden kombinerats, samt att vi har läst referenslistan och hittat ytterligare studier som varit 

relevanta för studien. I vår sökning av databaserna tittade vi på om artiklarna 

var peer reviewed-granskad. Litteratursökningen gav inte önskat resultat. Flipped Classroom är 

ett relativt outforskat området, vilket gjorde det svårt att finna tidigare forskning. Därför valde 

vi att söka på tidigare forskning om e-lärande. Den forskning vi fann, belyste liknande resultat 

samt att merparten av studierna var publicerade före år 2000. 
 

 

3.2.3 Deltagare 
Undersökningsgruppen består av studenter som går tredje året på PA-programmet vid 

Linköpings universitet. Studien omfattar en delkurs på PA-programmet. Då dessa studenter är 

de enda som får undervisning i form av Flipped Classroom, behövs därför inget urval 

göras likt de som Bryman (2011) och Creswell (2014) nämner. Det fanns totalt 64 stycken 

studenter registrerade på hela utbildningen. Av dessa var 58 stycken registrerade på kursen, två 

av dessa var utbytesstudenter från andra länder. Anledning till att alla 64 inte deltog i studien 

beror på att några respondenter var spärrade från att påbörja årskurs tre, samt att några var på 

utbytestermin. Alla registrerade i undersökningsgruppen fick själva välja om de önskade delta 

i enkätstudien eller ej.   
 

3.2.4 Bortfall 
Ett medvetet val gjordes att inte låta de engelsktalande respondenterna delta i studien. Detta för 

att de engelsktalande respondenterna endast studerat höstterminen på utbildningen, samt att 

översättningen skulle ha tagit tid i anspråk. Då vi önskade jämföra upplevelsen mellan kvinnor 

och män definierades respondenter som uppgett "annat" i enkätens bakgrundsvariabel bort.  Det 

förekom inga interna bortfall i före-enkäten, i efter-enkäten var det fem interna bortfall.  På 

variabeln "ålder" fanns tre interna bortfall. På variabeln "tidigare erfarenhet av e-lärande" fanns 

det två interna bortfall. Borg och Westerlund (2012) menar att det interna bortfallet är 

utelämnade svar i enkäten av respondenterna. Det externa bortfallet bestod av tio respondenter 

i före-enkäten av totalt 56 möjliga. I efter-enkäten bestod det externa bortfallet av tre 

respondenter. Borg och Westerlund (2012) menar att det externa bortfallet handlar om de 

respondenter som valt att inte besvara enkäten av det totala antalet. 

 

3.2.5 Datainsamlingsmetod  
Frågeställningarna ett till fyra har operationaliserats till mätbara teman,  lärande och tid, relation 

och kommunikation samt upplevelse. Temana har sedan operationaliserats till mätbara 

variabler. Detta för att säkerställa att studiens teoretiska begrepp mäts (Bryman, 2011). Rådata 

har samlats in vid två olika tillfällen.   

 

Enkäterna är utformade på samma sätt, däremot förekommer det ytterligare en 

bakgrundsvariabel och ett påstående i efter-enkäten (Se bilaga 3 & 4). I utformandet av 

enkäterna har Likertskala använts. Det är ett sätt att mäta attityder på en femgradig skala. 

Likertskala hjälper till att mäta intensiteten i en upplevelse eller känsla, som rör ett tema eller 
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ett specifikt område (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Temana har en utgångspunkt 

ifrån frågeställningarna.  

 

Under kursintroduktionen var vi själva närvarande samt förklarade vad studien handlade om 

(Se bilaga 1). Vår närvaro gjorde det möjligt för respondenterna att kunna ställa frågor i 

samband med ifyllandet av enkäten. Respondenterna hade möjlighet att besvara enkäten under 

kursintroduktionen. Efter diskussion med programansvarig, handledare och lärare under 

introduktionen beslutades att läraren skulle dela ut enkäterna vid föreläsningarna under den 

kommande veckan, till de respondenter som inte var närvarande vid kursintroduktionen. Vi 

personligen hämtade enkäterna under vecka 46 på IBL, hos berörd lärare. En vecka innan efter-

enkäterna skulle delas ut på ett obligatoriskt seminarium, tog vi kontakt med ansvarig lärare. 

Detta för att få ett godkännande att dela ut enkäten, samt för att få en specifik tid när enkäten 

kunde delas ut. Vår förhoppning med att dela ut enkäten vid detta tillfälle var att samla in så 

många svar som möjligt, men även kunna svara på frågor. 

 

3.2.6 Bearbetning och analys av data  
Vi hade redan under inledningen av studien tillsammans med handledaren diskuterat vilka tester 

vi ämnade genomföra. Samtliga enkäter numrerades för att säkerställa inkodningen samt att 

kunna återkomma till en specifik enkät, om nödvändigt. Rådata har bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences). Rådata som 

genererats från de två enkäterna har registrerats var för sig i SPSS. För att kunna genomföra 

vissa tester slog vi även ihop de båda databaserna, detta för att kunna jämföra de svar som gavs 

före och efter delkursen. 

 

Båda enkäterna (Se bilaga 3 & 4) inleds med bakgrundsvariabler så som kön, ålder och tidigare 

erfarenhet av e-lärande, för att sedan följa upp med ett attitydformulär innehållande olika 

påståenden. I bakgrundsvariabeln v01 "kön" kodades man som 1, kvinna som 2 och annat som 

3. Bakgrundsvariabeln v03 "tidigare erfarenhet av e-lärande" kodades om till 1 vid tidigare 

erfarenheter, och 2 om tidigare erfarenheter inte förekom. Bakgrundsvariabeln v02 och v11 

"ålder" registrerades både med siffror och intervall, detta för att bättre kunna beskriva 

undersökningsgruppen samt säkerställa att enskilda svar inte skulle kunna utläsas. 

Åldersintervallen kodades om till 1 vid åldern 20–24 år och 2 vid 25–40 år.  Frågorna fyra till 

tio i före-enkäten, samt frågorna fyra till elva i efter-enkäten användes en skattningsskala med 

fem olika variabelvärden. Dessa värden kodades om vid bearbetningen av rådata. Det positiva 

påståendet "Instämmer helt" fick siffran 5 och det negativa påståendet "Instämmer inte alls" 

siffran 1. Vid negativa påståenden fick "Instämmer inte alls" siffran 5 och "Instämmer helt" 

siffran 1. Variablerna v05; v09; v10; v13 kodades som positiva påstående, medan v04; v06; 

v07; v08 är negativa påstående som kodades om till positiva i SPSS (se bilaga 3 & 4). Internt 

bortfall i enkäten har tilldelats koden -8 för att kunna utesluta dessa ur beräkningen (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

För att reducera antalet variabler och se om det fanns en osynlig bakomliggande faktor, valde 

vi att genomföra en faktoranalys (Rotated Component Matrix) (Borg & Westerlund, 2014). 

Multipla indikatorer användes eftersom attityder är svåra att fånga genom endast ett mått (Borg 

& Westerlund, 2014; Bryman, 2011; Djurfelt & Barmark, 2009). Djurfelt och Barmark (2009) 

menar att metoden främst är användbar när variablerna förväntas samvariera och mäter liknande 

fenomen. Utifrån faktoranalysen skapades tre olika komponenter, variablerna delades in under 

komponenterna utifrån samvariationen. Faktorladdningen och samvariationen är avgörande för 

att finna bakomliggande faktorer hos variabler (Borg och Westerlund, 2014).   
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Vi valde att sätta gränsen vid faktorladdningen ,7 om samvariation skulle förekomma. Field 

(2013) menar att faktorladdningskriteriet är avgörande för reliabiliteten och rekommenderar en 

faktorladdning på ,7. Därefter valde vi att genomför Cronbach's Alpha, dels för att se om det 

var möjligt och skapa index på bakomliggande faktorerna, dels för att mäta indexets reliabilitet 

(Field, 2013).  

För att besvara frågeställning ett och jämföra om det förekom några skillnader i attityderna 

mellan före- och eftermätningen, valde vi medvetet att endast mäta samma variabler; v04-v10 

(Se bilaga 3 & 4) i faktoranalysen. I föremätningens faktoranalys erhöll vi tre stycken 

komponenter (Se bilaga 7, tabell 1), i två av de tre komponenterna förekom samvariation mellan 

två variabler med faktorladdningskriteriet ,07 (Se bilaga 7, tabell 1). De samvarierande 

variablerna grupperades och namngavs utifrån de variablerna ämnade att mäta; Lärande, 

Relation, Kommunikation och Upplevelse. I eftermätningens faktoranalys erhöll vi två stycken 

komponenter (Se bilaga 7, tabell 2), i båda komponenterna förekom samvariation mellan två 

eller flera variabler. De samvarierande variablerna låg till grund för att skapa index. Då de 

samvarierande variablerna ej var lika i före- och eftermätningen kunde index ej skapas på 

samma variabler i de olika mätningarna.  

Då resultatet inte blev som förväntat, beslutade vi att inte använda oss av faktoranalys.  Detta 

på grund av att index visade endast två samvarierande variabler v05 ”Mitt lärande kommer att 

påverkas positivt med hjälp av Flipped Classroom” och v08”Flipped Classroom är inte ett bra 

sätt att genomföra en utbildning på” i föremätningen. Det saknades samvariation mellan 

liknande variabler i eftermätningen, vilket bidrog till att index inte kunde skapas. Det medförde 

att vi inte behövde genomföra Cronbach's Alpha för att mäta indexets reliabilitet (Field, 2013).  

För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört ett oberoende t-test (Borg & Westerlund, 

2012), för att mäta respondenternas inställning före och efter delkursen, samt för att antalet 

respondenter var olika vid mätningarna. Valet av test gjordes för att se om det fanns någon 

differens mellan före- och eftermätningen (Borg & Westerlund, 2012). Alfanivån sattes till ,05. 

Om det förekom en skillnad mellan medelvärde i före- och eftermätningen på minst ,4 har det 

redovisats i resultatet som att det förekommer en skillnad. Är skillnaden över ,7 förekommer 

det en markant skillnad. Alla resultat presenteras och förklaras i löpande text och med hjälp av 

tabeller. Vid tabeller har vi valt att använda oss av vissa förkortningar; antal redovisas som N, 

medelvärde som M, standardavvikelse som Sd och Flipped Classroom som FC. I löpande text 

redovisas åldersintervallen 20-24 år som yngre och 25-40 år som äldre. Vi har utgått från 

rubrikerna lärande och tid, relation och kommunikation samt upplevelse i resultatredovisningen 

för att lättare få en överblick över resultatet och att kunna koppla det till frågeställningarna.  

 

3.3 Intervjustudien - Forskningsansats, metodologiska utgångspunkter 
och studiedesign 
Metoden har en stark kvantitativ inriktning med deduktiva moment utifrån både teori och 

enkäter, vilket är svårt att utgå ifrån i en kvalitativ metod. Dock har det funnits inslag av 

induktiva moment, detta för att få en djupare förståelse av upplevelsen av Flipped Classroom. 

Det har även funnits inslag av fenomenologi, det vill säga att fånga essensen och innebörden 

av ett fenomen, samt förstå sociala fenomen utifrån studenternas 

perspektiv (Fejes & Thonberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Data har bearbetats med 

hjälp av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014; Szklarski, 2015). Resultatet kan 

inte generaliseras till populationer, det har istället generaliserats till teorin (Bryman, 

2011; Fejes & Thornberg, 2015).  
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3.3.1 Genomförande av studien  
Enligt överenskommelse med handledare och programansvarige beslutades att intervjuerna 

skulle genomföras veckan efter delkursens slut. Med hjälp av programadministratören bokades 

två grupprum in under vecka 50. En intervjuförfrågan med missivbrev (se bilaga 2) skickades 

ut till de utvalda respondenternas studentmail. För att säkerställa svar på intervjuförfrågan från 

respondenterna, mailade vi programansvarig under vecka 49 om att få lägga ut en notis "att läsa 

sin studentmail" via lärplattformen Lisam. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på 

universitetet, under två dagar mellan klockan 08:00-16:00.De respondenter som ställde upp på 

en intervju, fick själva välja en tid som passade deras schema inom tidsintervallen. Efter 

överenskommelse meddelades respondenterna tid och plats via studentmailen. 

 

Genomgående under intervjuerna summerade vi respektive respondents resonemang för att visa 

på att vi uppfattat respondenternas utsagor korrekt (Bryman, 2011). Totalt genomförde vi sex 

intervjuer á 15 minuter. I missivbrevet framgår det att intervjun kunde ta upp till en timme. 

Detta berodde på att vi ville vi säkerställa att vi hade gott om tid på oss under intervjuerna. Det 

bidrog till att tiden mellan intervjuerna kunde användas till att transkribera intervjuerna. Vi 

båda deltog vid intervjuerna och alla intervjuer spelades in med två olika ljudupptagningar. 

Detta för att säkerställa att tekniken skulle fungera samt för att ha en back-up.  

 

3.3.2 Deltagare 
Utifrån en deltagarlista tillhandahållen av programansvarige där varje respondent var indelad i 

en grupp, skrevs varje respondents namn upp på ett papper.  Namnen klipptes ut och delades 

upp, kvinnor och män var för sig. Därefter lottades totalt sex stycken respondenter, fyra kvinnor 

och två män. Detta för att spegla könsfördelningen i årskursen. Alla respondenter hade samma 

möjlighet att bli tillfrågade. Urvalsmetoden kan likställas med ett kvoturval (se Bryman, 2011). 

För att öka säkerheten i materialet och minimera enskilda respondenters uppfattningar bör 

antalet intervjupersoner vara fler än två, gärna sex till åtta personer enligt Eriksson-Zetterqvist 

och Ahrne (2015).  

 

3.3.3 Bortfall  
Ett medvetet val gjordes att inte låta de engelsktalande utbytesstudenterna delta i studien. De 

respondenter som tackade nej samt utbytesstudenterna ses som externt bortfall. Det var åtta 

externa bortfall, varav två var utbytesstudenter, tre tackade nej och tre besvarade inte 

mailutskicket. På grund av det externa bortfallet lottades nya respondenter fram genom samma 

procedur som tidigare har beskrivits. 

 

Eftersom att fåtal respondenter tackade nej till att delta i en intervju, skickades ett nytt 

missivbrev ut (Se bilaga 2) till de respondenter som blivit framlottade. 

 

3.3.4 Datainsamlingsmetod 
Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna har haft 

möjlighet att själva utforma svaren (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  Intervjuguiden 

(se bilaga 5) är konstruerad med utgångspunkt från enkäten och studiens syfte samt 

frågeställningar. Utifrån frågeställningarna två, tre och fyra har tre olika teman tagits fram; 

lärande och tid, relation och kommunikation och upplevelse, dessa låg sedan till grund för de 

frågor som utformades i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2014).  Fråga ett till sex var 

bakgrundsfrågor. Fråga sju till nio handlade om lärande. Fråga 10 till 14 handlade om relation 

och kommunikation. Fråga 15 till 17 handlade om upplevelse av Flipped Classroom. Den sista 

frågan ställdes som en öppen fråga, där respondenterna själva hade möjlighet att lägga till 
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information (Bryman, 2011). Genom låg grad av struktur på frågorna fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondenterna och få mer uttömmande svar (Patel & Davidsson, 2011).  

 

3.3.5 Bearbetning och analys av data  
Vi ansvarade själva för att genomföra tre intervjuer var och transkribera de intervjuer vi 

genomfört. Transkriberingen genomfördes med hjälp av våra förutbestämda kodnings principer 

i ett Word-dokument likt de Bryman (2011) nämner. Alla respondenter fick en siffra tilldelad 

efter intervjun, detta för att säkerställa att enskilda svar ej skulle kunna utläsas. I den löpande 

texten redovisas respondenterna med IP 1-IP 6. Detta för att underlätta läsningen. För att kunna 

tolka respondenternas sinnestillstånd har ord markerats med parenteser såsom (skratt) och 

(paus). Ord såsom eeh; åå; mmm står utskrivet i texten utan parantes. Vid redovisning av citat 

har symbolen [---] använts när längre stycken ur respondenternas svar utelämnats. Vidare har 

[…] används när kortare meningar utelämnats ur respondenternas svar (ibid.). Ljudfilerna 

kommer att raderas efter godkännande av kandidatuppsatsen.  

 

Efter genomförd transkribering delade vi svaren med varandra, detta för att gemensamt finna 

det centrala i respondenternas utsagor. Intervjuanalysen har sedan genomförts med hjälp av 

meningskoncentering. Det innebär att respondenternas svar har dragits samman till kortare 

formuleringar. Vid längre formuleringar har det centrala tagits ut i svaren och formulerats i 

sammanfattande ord. Det gav oss innehållsrika formuleringar från respondenternas utsagor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Data har kodats om och brutits ned till hanterbara delar, dels för 

att underlätta vid analysen av data, dels för att finna mönster i respondenternas utsagor (Fejes 

& Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har genererat meningsenheter, som 

sedan placerats in under respektive tema. Meningsenheterna hjälper till att återspegla de 

centrala budskapen i intervjuerna. Vilket har legat till grund för resultat och analys (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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Meningsenhet Tema 

• I början av veckan titta på föreläsningar 

• Planera egen tid, möjlighet att gå tillbaka om man inte förstått 

• Strukturerat 

• Eftersökning av frågor på seminarier som bestämmer riktning 

• Mycket grupparbete istället för litteraturseminarier 

• Bra information i kursdokumentet 

Lärande och tid 

• Tappar kontakt med studiekamrater 

• Inte samma dialog med läraren 

Relation och 

Kommunikation 

• Orättvisa engelska/svenska de som ej hade utbytesstudenter – 

djupare förståelse 

• Dålig koll från lärarnas sida 

• Dåligt uppdaterade föreläsningar/litteratur 

• Ingen struktur på seminarierna, leder till grupparbete på dessa 

tillfällen. Upplevdes röriga, då läraren gick fram och tillbaka 

mellan klassrummen. Hög ljudnivå 

• Svårt och fråga läraren 

• Samma seminariegrupper hela tiden, borde ändras 

• Föredrar traditionellt 

• Lära sig av sina misstag och utveckla konceptet 

• Upp till varje individ - motivation 

Upplevelse 

  

Figur 1. Meningskoncentering inspirerad av Kvale och Brinkmann (2014). 

 

I intervjustudien har vi medvetet valt att inte redovisa relation och kommunikation var för sig. 

Vi har även valt att inte redovisa ålder i de svar som anges i resultatet. För att stärka resultatet 

i intervjustudien har vi använt oss av citat.  

 

3.4 Etiska överväganden kvantitativ och kvalitativ metod 
Under denna studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

1990). Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna om syftet med 

studien. Respondenterna skall informeras om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att alla respondenter har rätt att 

själva bestämma om de vill delta eller ej. Konfidentialitetskrav innebär att alla uppgifter om 

respondenterna skall behandlas med största konfidentialitet. Alla uppgifter skall förvaras på ett 

sätt så inga obehöriga kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas 

in endast får användas till forskningen och inget annat (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 1990). 

Resultaten kommer användas i vår studie och som kvalitetssäkring av utbildningen, samt som 

en viktig informationskälla för fortsatt utvecklingsarbete av kursen. De etiska övervägandena 

handlar om att respektera deltagarnas och deras integritet samt att forskaren är ärlig under hela 

processen i den mån det går (Hammar Chiriac & Einarsson, 2014). 

 

I samband med utdelning av enkäterna informerades alla respondenter muntligen att det var 

frivilligt att delta i studien, samt studiens syfte. Vi informerade om att vi två var de enda som 

skulle bearbeta svaren i enkäterna, men att resultatet även kommer att ses som en utvärdering 

och kvalitetssäkring av delkursen. Lärare och programansvarig kommer att få ta del av 



 21 

resultatet. Vi informerade att ytterligare en enkät skulle delas ut efter delkursens slut, samt att 

sex stycken studenter skulle bli tillfrågade om att delta i en intervju. 

 

I samband med inbjudan till intervjuerna har vi skriftligt informerat intervjupersonerna om 

studiens syfte och innehåll, samt att de är frivilligt att delta och att de när som helst får dra sig 

ur. Intervjuerna kommer enbart att användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 1990). Likaså 

har vi påtalat att allt som sägs, kommer endast vi två som analyserar intervjuerna ha tillgång 

till, samt att respondenterna är konfidentiella i resultatredovisningen. Vi har informerat om att 

vi spelar in intervjun, och ställt frågan innan varje intervju om respondenterna godkänner detta, 

samt att inspelningen förstörs efter godkänd kandidatuppsats. 

 

3.5 Kvalitetsaspekter kvantitativ och kvalitativ metod  
Under denna studie har vi i den kvantitativa metoden tagit hänsyn till validitet som handlar om 

giltigheten i det som mäts, samt om studien svarar på det studien är avsedd att svara på 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). En skillnad kan göras mellan intern- och extern 

validitet. Intern validitet handlar om att dra slutsatsers om orsakssamband finns, medan extern 

validitet behandlar studiens generaliserbarhet (ibid.). För att höja validiteten kan en pilotstudie 

genomföras. Vi har inte haft möjlighet att genomföra en pilotstudie, eftersom det inte fanns 

andra kurser som testade metoden. Reliabilitet handlar om frågornas tillförlitlighet och hur 

replikerbar studien är, samt hur mycket slumpen kan vrida resultatet (Djurfelt et. Al., 2003; 

Borg & Westerlund, 2014). En skillnad kan göras mellan stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömmarreliabilitet (Bryman, 2011). Stabilitet handlar om måttet som prövas vid flera 

olika tillfällen. Intern reliabilitet visar om indikatorer som visar index eller skala är tillförlitligt. 

Internbedömarreliabiliteten handlar om att kodningen av variabler ska göras konsekvent över 

tid och oavsett vem som kodar (ibid.).  

 

I den kvalitativa metoden har vi tagit hänsyn till begreppet tillförlitlighet enligt Bryman (2011), 

som består av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdighet och överförbarhet kan likställas med validitet, det vill säga hur 

generaliserbart resultatet av studien är till andra sociala miljöer. En kvalitativ studie bygger på 

data som är formulerat med ord, det vill säga tolkande. Därför kan det vara svårt att göra en 

kvalitativ studie replikerbar. Detta på grund av att den kan tolkas olika beroende på vem 

utföraren är. Pålitlighet kan jämställas med reliabilitet. Det innebär att forskaren har ett kritiskt 

synsätt. För att stärka pålitligheten deltog båda under intervjutillfällena. Vi turades om att vara 

intervjuare respektive observatör. Detta bidrog till att vi båda hört samma svar från 

respondenterna och på så vis haft en likvärdig tolkning av svaren. Likaså har vi beskrivit hur vi 

gått tillväga genom hela processen från intervjuguide till transkribering samt analysarbetet på 

ett detaljerat och beskrivande sätt. Vi som forskare har insikt om vår subjektiva roll i vår 

tolkning av den insamlade data, vilket tyder på möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.). 

 

I analysarbetet är det svårt att bortse från den mänskliga subjektiva faktorn som intervjuaren 

har med sig, vilket både är en svaghet och en styrka. Svagheten med analysarbetet är att studien 

speglas av hur forskaren kan sätta sin egna prägel på studien utifrån tidigare erfarenheter i form 

av utbildning, färdigheter, intellekt och kreativitet. Styrkan däremot är att tillåta mänsklig 

förståelse samt att erfarenheterna kan utveckla en ny förståelse och ett nytt perspektiv på att se 

omvärlden. Forskaren är ett centralt redskap i den kvalitativa forskningen, vilket även gör 
resultatet beroende av forskaren (Fejes & Thornberg, 2015). 
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4. RESULTAT 
I följande kapitel redovisas och analyseras studiens resultat. I avsnitt 4.1 redovisas resultaten 

från enkätstudien utifrån temana lärande, relation/kommunikation och upplevelse. I avsnitt 4.2 

redovisas resultaten från intervjustudien. I avsnitt 4.3 redovisas en sammanfattning av 

resultaten i korthet.   

 

4.1 Resultat enkätstudien  
Som framgår av metodkapitlet, har negativa påståenden blivit omkodade till positiva 

värden. Detta har redovisats löpande i texten. Vi har valt att sätta gränsen vid > ,4 om 

det förekommer skillnader mellan medelvärdet i  före- och eftermätningen, de värden som är < 

,4 har vi medvetet valt att inte redovisa resultatet från enkätstudien. Förekommer det en 

signifikant skillnad har detta redovisats löpande i texten.   

 

4.1.1 Lärande och tid 
När det gäller temat lärande och tid ställdes två påståenden som studenterna tagit ställning till. 

Påståendena var "Mitt lärande kommer att påverkas positivt med Flipped Classroom"; "Jag 

tror att jag kommer få lägga ner mer tid på kursen på grund av Flipped Classroom" 

(omkodad).   

 

Tabell 1: Antal, medelvärde och standardavvikelse före och efter 

  Före  Efter 

 N M Sd N M Sd 

FC positivt 48 3,52 ,967 55 3,15 1,026 

Mer tid på kursen 48 3,02 1,139 55 3,36 1,043 

       

Finns det några skillnader när det gäller före- och eftermätningen? Vid testning framkommer 

det att studenterna som grupp upplever att lärandet har påverkats negativt i jämförelse med 

föremätningen. Däremot upplever studenterna som grupp att tiden de lagt ned på kursen är 

relativt oförändrad.  
 

Finns det några individuella skillnader när det gäller kön, ålder och erfarenhet av e-lärande? 

Vid testning på den data som samlats in före respektive efter delkursens genomförande kan det 

konstateras att de finns skillnader mellan män och kvinnor (se bilaga 6 tabell 1;2). Kvinnorna 

upplever att de fått lägga ned mer tid på delkursen, i jämförelse med vad männen fick.  
 

Yngre studenter upplever att de har fått lägga ned mindre tid än vad de trodde innan kursen 

började i jämförelse med äldre studenterna (se bilaga 6 tabell 5;6).   

 

4.1.2 Relation 
När det gäller temat relation ställdes två påståenden som studenterna tagit ställning till. 

Påståendena var "Jag tror att min relation till lärarna påverkas negativt av Flipped Classroom" 

(omkodad); "Jag tror att min relation till mina studiekamrater påverkas negativt av Flipped 

Classroom" (omkodad).  
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Tabell 2: Antal, medelvärde och standardavvikelse före och efter. 

  Före Efter 

 N M Sd N M Sd 

Relation lärare 48 3,33 1,117 55 2,93 1,152 

Relation 

studiekamrater 

48 3,33 1,173 55 3,36 1,128 

 

Finns det några skillnader när det gäller före och eftermätningen? Vid testningen på 

studenterna som grupp framkommer det att relationen till lärarna har försämrats. Däremot 

är relationen till studiekamraterna relativt oförändrad.  
 

Finns det några individuella skillnader när det gäller kön, ålder och erfarenhet av e-

lärande? Vid testning på den data som samlats in före respektive efter delkursens genomförande 

konstateras att det finns en skillnad mellan könen. Mäns relation till sina studiekamrater har 

markants förändrats till det bättre, medans kvinnors relation till sina studiekamrater är 

relativt oförändrad (se bilaga 6, tabell 7;8).   
 

Yngre upplever att deras relation till lärarna har förändrats till de sämre i jämförelse med vad 

de trodde innan delkursen (se bilaga 6, tabell 9;10). 

 

4.1.3 Kommunikation  
När det gäller temat kommunikation ställdes två påståenden som studenterna tagit ställning 

till. Påståendena var "Jag tror att Flipped Classroom påverkar mitt sätt att kommunicera 

positivt med mina studiekamrater"; "Jag tror att Flipped Classroom påverkar mitt sätt att 

kommunicera positivt med lärarna". 

 

Tabell 3: Antal, medelvärde och standardavvikelse före och efter. 

  Före Efter 

 N M Sd N M Sd 

Kommunikation lärare 48 2,90 ,905 55 2,71 ,994 

Kommunikation 

studiekamrater 

48 3,31 ,926 55 2,67 ,804 

 

Finns det några skillnader när det gäller före och eftermätningen? Vid testningen på studenterna 

som grupp framkommer det att studenterna upplever att kommunikationen till lärarna är relativt 

oförändrad. De upplever dock att kommunikationen till studiekamraterna har förändrats till det 

sämre.   
 

Finns det några individuella skillnader när det gäller kön, ålder och erfarenhet av e-lärande? Vid 

testningen på den data som insamlats före respektive efter delkursens genomförande kan det 

konstateras att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Kommunikationen till lärarna har 

förändrats till det sämre i jämförelse med vad männen trodde i före-

mätningen. Kommunikationen till studiekamraterna har förändrats till det sämre i jämförelse 

med vad kvinnorna trodde i före-mätningen (se bilaga 6, tabell 13;14). 

 

4.1.4 Upplevelse 
När det gäller temat upplevelse ställdes ett påstående i föremätningen och två påståenden i 

eftermätningen, som studenterna tagit ställning till. Påståendena var "Flipped Classroom är inte 
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ett bra sätt att genomföra en utbildning på" (omkodad); "Jag föredrar Flipped Classroom 

framför traditionell undervisning". 

 

Tabell 4: Antal, medelvärde och standardavvikelse före och efter 

  Före  Efter 

 N M Sd N M Sd 

FC är ej ett bra sätt 

att genomföra en 

utbildning på 

48 3,38 ,761 55 2,84 1,032 

Jag föredrar FC - - - 55 2,71 1,257 

 

Finns det några skillnader när det gäller före och eftermätningen? Vid testning på studenterna 

som grupp framkommer endast en signifikant skillnad t (101) = ,030, p <,05 mellan före- och 

eftermätningen. Studenterna som grupp upplever att FC som metod är ett mindre bra sätt att 

genomföra en utbildning på. På frågan "Jag föredrar Flipped Classroom framför 

traditionell undervisning" svarade studenterna som grupp att de helst föredrar traditionell 

undervisning före FC.   
 

Finns det några individuella skillnader när det gäller kön, ålder och erfarenhet av e-

lärande? Vid testningen av den data som insamlats före respektive efter delkursens 

genomförande, kan det konstateras att kvinnorna har en mer negativ inställning till FC efter 

avslutad delkurs, i jämförelse med vad de trodde i före-mätningen. (se bilaga 6, tabell 19;20).   

 

Yngre är mer negativt inställda till FC som metod i jämförelse med de äldre, som i större 

utsträckning ställer sig mer positiva till att använda FC som metod. Yngre föredrar traditionell 

undervisning före FC i jämförelse med äldre (se bilaga 6, tabell 23;24). 

 

4.2 Resultat intervjustudien 

I resultatet av intervjustudien framkommer det vissa likheter med svaren från enkätstudien, 

samtidigt är de delvis motstridiga. 
 

I enkätstudien återfinns tre teman; lärande och 

tid, relation och kommunikation samt upplevelse. Med hjälp av dessa temana har 

intervjuguiden arbetats fram, detta för att få en djupare förståelse för studenternas inställning 

och upplevelse av FC. I intervjustudien har vi medvetet valt att inte redovisa 

relation och kommunikation var för sig likt enkätstudien.  

 

4.2.1 Lärande och tid 
Utifrån temat lärande och tid framgår det av intervjuerna att alla sex studenter som 

ingick i intervjustudien i början av veckan tittade på aktuell föreläsning för att sedan bearbeta 

litteraturen. Detta ger dem möjlighet att själva planera studieupplägget inför de examinerande 

seminarierna. De uppger att de uppladdade föreläsningarna möjliggör för studenter att gå 

tillbaka och titta igen om det uppstår oklarheter och om de inte riktigt förstår vad läraren talar 

om. Det finns också en möjlighet för repetition av föreläsningarna menar 

studenterna. Gemensamt för studenterna i intervjustudien är att de tycker att grupparbetet 

fungerar bra, men önskar att ha planerad tid för grupparbeten istället för 

litteraturseminarierna. Studenterna i intervjustudien känner sig omotiverade, då de upplever att 

lärarna har en okunskap om vad som skall göras på litteraturseminarierna. En önskan 

från studenterna i intervjustudien är att det ska finnas frågor under litteraturseminarierna som 
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bestämmer riktningen och som hjälper till att få till en diskussion. Fyra av sex studenter i 

intervjustudien upplever att kursdokumenten innehåller bra information som ett komplement 

till kursintroduktionen. Fyra av sex studenter i intervjustudien föredrar traditionell 

undervisning i jämförelse med FC om de fick välja. I nedan citat illustreras vilken 

undervisningsmetod studenterna skulle föredra:  

 
"(Suck) amen asså måste ju svara Flipped. Eh men, men samtidigt så. Asså de har nog varit få kurser 

som har frustrerat mig så mycket. Men det tror jag mest beror just på att, asså att jag tycker att folk 

som utbildar om organisationslära borde kunna organisera en kurs [---] att lärandeformen om vi ska 

se rent till den så är Flipped Classroom min grej. Absolut"  

IP 1  

 

"Jag tror det traditionella sättet faktiskt, dels för att det känns mer tidseffektivt eh och just det här att 

du blir en mer dialog med läraren, alltså om de är något man inte förstår så kan man ställa frågan 

direkt under föreläsningen och få svar på direkten. [...] det blir mer bekvämlighet och lathet av att 

inte liksom, alltså det här med Flipped Classrooms, för då blir det mer såhär, jag behöver inte gå på 

det här seminariet för vi diskuterar ändå i gruppen [---]"  

IP 2 

 

4.2.2 Relation och kommunikation 
Utifrån temat relation och kommunikation upplever alla studenter i intervjustudien att FC gör 

det lättare att tappa kontakten med varandra. De naturliga diskussionerna som sker i pauser 

uteblir, samt att studenterna fokuserar mer på sin egna planering av studierna. Dialogen till 

läraren uteblir och det upplevs svårare att ställa frågor till läraren om litteraturen. Fyra av sex 

studenter i intervjustudien menar dock att relationen till läraren upplevs 

relativt oförändrad. Samtidigt menar studenterna i intervjustudien att kommunikationen till 

både lärare och studiekamrater finns, men förekommer i annan form i jämförelse med 

traditionell undervisning. De menar att samarbetet inom grupperna fungerar lika bra som med 

traditionell undervisning. Däremot upplever tre av sex studenter i intervjustudien som har 

utbytesstudenter i sina grupper, att kommunikationen har ökat. Samtidigt kräver det mer av 

dem, då kommunikationen måste ske på engelska. De studenter som behöver kommunicera på 

engelska upplever en orättvisa. Detta kan illustreras i citatet nedan:   

 
"[---] Så vi hade allting på engelska och dom andra grupperna fick göra på svenska […] HRD kursen 

och HRM har ju promotat för att det är på engelska och det är bättre att vara kvar här och göra på 

engelska för att det är bättre kursplan, än utomlands. Men eftersom den inte ens är på engelska hade 

man ju kanske hellre åkt på utbytestermin. Och sen tycker jag att dom grupperna som fick göra på 

svenska fick en mycket djupare förståelse för artiklarna. […] "  

                                                                                                                                                        IP 2   

 

Av intervjuerna framgår det att relation och kommunikation till studiekamraterna har påverkats 

både positivt och negativt. Bland annat genom att den naturliga interaktionen mellan 

studenterna uteblir med FC. Samtidigt upplever två av sex studenter i intervjustudien att FC 

har bidragit till att studenterna behöver kommunicera på ett annorlunda sätt i jämförelse med 

den traditionella metoden.   

 

4.2.3 Upplevelse 
Utifrån temat upplevelse menar studenterna i intervjustudien att lärarna inte lever som de lär. 

Lärarna rekommenderar alla studenter på PA-programmet att vara uppdaterade på den 

senaste forskningen i det aktuella ämnet för delkursen. De uppladdade föreläsningar och 

litteratur i delkursen är inte uppdaterade vilket framgår av citaten nedan. Detta påverkar 

upplevelsen av FC, bland annat genom att det finns en önskan om att lära sig det senaste inom 

området. Studenterna i intervjustudien upplever att den bristfälliga strukturen på 
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litteraturseminarierna, bidrar till att tillfällena istället ägnas åt grupparbete inför obligatoriska 

seminarium. Detta illustreras i citaten nedan:  

 
"[…] att det inte är eee, just det här specifika vårat Flipped Classroom tycker jag inte är uppdaterat 

[…] förespråkar verkligen att vi ska vara pålästa o o o uppgraderade på allting […] litteraturen är 

generellt väldigt gammal [---] O jag hade väl uppskattat mer om det hade vart uppdaterad info i dom 

här Flipped Classroom"  

                                                                                                                                                         IP 4 

 

"[…] litteraturseminarierna verkar ju inte blivit så jättelyckat. […] sen bestämde jag mig för och 

bestämde sig vår grupp att inte gå dit mer, utan utnyttja tiden till grupparbete istället. […] det var ju 

också för att de var ju ingen riktigt uppgift man hade där.. Utan det var ju mer bara och diskutera om 

det var något man inte hade förstått. [---]"  

                                                                                                                                                  IP 5 

 

Citaten ovan tyder det på att studenterna i intervjustudien har en önskan om att 

diskussionsgrupperna bör förändras inför varje seminarium, vilket skulle bidra till andra slags 

diskussioner med andra studiekamrater. Det kan även bidra till att tiden istället skulle ägnas till 

litteraturseminarierna snarare än grupparbete. Den positiva upplevelsen med FC är 

att studenterna i intervjustudien menar att möjligheten finns att gå tillbaka till en föreläsning, 

för att repetera och kunna gå tillbaka om de inte har förstått. Studenterna 

i intervjustudien kan sitta hemma i lugn och ro och titta på föreläsning. Upplevelsen är att de 

kan disponera sin egna tid och att det är lättare och ta ifatt om de missat en 

föreläsning. De positiva upplevelserna illustreras i nedan citat:   

 
 "[...] det uppmuntrar en form av meningsutbyte som inte förekommer i dom andra mellan 

studenterna [---] Den här kursen har tvingat folk att faktiskt fundera på VAD dom lär sig o inte bara 

ATT dom lär sig"  

                                                                                                                                                  IP 1 

 

” Dels tycker jag att man styr sitt eget upplägg, sin egen tid liksom. Man kan planera mer i förväg 

också [---] Strukturella biten tycker jag har vart, det som har fungerat bäst med det här” 

                                                                                                                                                 IP 6 

  

”aaa det är väl friheten då? (skratt) att man inte är så bunden till en specifik plats […] känner ju inte 

riktigt att man hamnar efter om man inte var på en föreläsning eller så eftersom att dem kunde man 

ju se närsomhelst” 

                                                                                                                                                 IP 3 

 

Sett utifrån studenterna i studiens perspektiv och ovan nämnda citat tyder det på att möjligheten 

till att planera det egna arbetet underlättas, detta eftersom större ansvar läggs på studenterna 

själva.  

 

4.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån enkät och intervjustudien sammanfattas resultaten nedan i korthet. Svaren från 

intervjuerna stämmer väl överens med svaren från enkäten, samtidigt är en del av svaren i 

intervjuerna delvis motstridiga.   
 

Studenterna som grupp upplever att lärandet enligt enkätstudien har påverkats negativt i 

jämförelse med vad de trodde och studenternas förväntningar. I enkätstudien framgår det att 

tiden studenterna som grupp har lagt ned på kursen är relativt oförändrad. Studenterna i 

intervjustudien menar att FC är positivt för lärandet i de avseendet att studenterna får möjlighet 

att planera och disponera sin egna tid. De menar att FC möjliggör att gå tillbaka och upprepa 

en föreläsning om de själva vill. Studenterna i intervjustudien upplever att grupparbetet har 
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fungerat bra. Dock menar studenterna som grupp i enkätstudien att relationen till lärarna ha 

förändrats negativt, medan studenterna i intervjustudien menar att relationen till lärarna är 

relativt oförändrad.   
 

Kommunikationen till studiekamraterna upplever studenterna som grupp har förändrats till det 

sämre enligt enkätstudien. Medan det i intervjustudien framgår att tre av sex studenter upplever 

att kommunikationen har ökat, delvis på grund av att de har haft utbytesstudenter i respektive 

grupper. Det har dock medfört att de inte har fått en lika djup förståelse, eftersom de endast 

kunnat beröra ämnena på ytan i jämförelse med de studenter som kunnat diskutera på svenska. 

Samtidigt framgår det att studenterna i intervjustudien upplever att den naturliga interaktionen 

till andra studiekamrater har delvis försvunnit i samband med FC. Studenterna som grupp 

menar i enkätstudien att FC är ett mindre bra sätt att genomföra kurser på och att de föredrar 

traditionell undervisning. Detta stämmer väl överens med svaren från intervjustudien. Fyra av 

sex studenter föredrar traditionell undervisning framför FC. Samtidigt framgår det att 

studenterna i intervjustudien menar att motivationen har minskat i samband med FC. Dock 

ställer studenterna sig positiva till flexibiliteten som FC möjliggör, samt att metoden skulle 

fungera på ett fåtal kurser på PA-programmet, men inte på alla. I enkätstudien framkommer det 

att studenterna som grupp var mer positivt inställda till FC före delkursens början.   

 

Det förekommer skillnader mellan kön, tidigare erfarenhet av e-lärande och ålder i både enkät- 

och intervjustudien. Av enkätstudien framgår det att kvinnor har fått lägga ned mer tid på 

kursen. Medan i intervjustudien upplever kvinnor att kommunikationen till studiekamraterna 

har förändrats negativt. Generellt är kvinnorna mer negativt inställda till FC som metod, vilket 

framgår i både enkät- och intervjustudien.   

 

Av enkätstudien framgår det att männens relation till studiekamraterna har markant förändrats 

till det bättre med FC som metod. Av enkätstudien framgår att de som har tidigare erfarenhet 

av e-lärande upplever att lärandet har påverkats positivt.  
 

Av enkät- och intervjustudien framgår det att äldre studenter ställer sig mer positiva till FC som 

metod. Medan yngre är mer negativa och föredrar traditionell undervisning. Av enkätstudien 

framgår det att yngre upplever att de har fått lägga ned mindre tid än vad de trodde i jämförelse 

mot de äldre. Samtidigt framgår det att yngre studenter upplever att relationen till lärarna har 

förändrats till det sämre. Av intervjustudien framgår det att både äldre och yngre upplever att 

kommunikationen till både lärare och studiekamrater finns. Men kommunikationen har 

förändrats i jämförelse med traditionell undervisning.   
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5. DISKUSSION 
I detta kapitel förs inledningsvis en diskussion kring resultatet kopplat till teori och tidigare 

forskning. Därefter förs en diskussion kring vald metod. Kapitlet avslutas sedan med slutsatser 

och förslag till vidare forskning  

  

5.1 Resultatdiskussion  
Studier vid högskolor- och universitet kan ses som en form av Praktikgemenskap, detta på 

grund att studenterna har gemensamma intressen om ämnena de studerar. Samtidigt umgås 

studenterna under tiden de studerar. Högskolor- och universiteten har i uppgift att 

tillhandahålla utbildningar och genomföra dessa. Studenterna får möjlighet att ta del av 

relationer, kultur, material och en social omgivning, vilket kan kopplas till 

verksamhetssystem. Studenterna tillåts utveckla både det individuella lärandet och det 

kollektiva (Gustavsson, 2004; 2005). Mot bakgrund av ovan nämnda kan högskolor- och 

universitet genomföra utbildning med olika metoder. I denna studie ligger fokus på att öka 

kunskapen om en alternativ metod för undervisning, det vill säga e-lärande i form 

av Flipped Classroom  

  

Det förekommer både för- och nackdelar med e-lärande, fördelen är flexibilitet och innovation, 

samtidigt som högskolor- och universitet kan nyttja teknikens utveckling till att undervisa fler 

studenter. Nackdelen är att lärarnas stöd till studenterna minimeras, vilket bidrar till att större 

ansvar läggs på universiteten att anpassa utbildningen utifrån olika inlärningsstilar 

(Joksimović et. al., 2018; O'Neill et. al., 2014; Tynjälä & Häkkinen, 2005). Studenterna får 

med hjälp av e-lärande möjlighet att disponera sin egna tid, vilket studenterna upplever som 

positivt. Fatahi et. al. (2015) menar att studenterna styr mer än sin egna tid och det påverkar 

även det egna lärandet. Det är en ständigt pågående process, genom att studenterna skapar en 

förståelse för en handling, för att sedan reflektera och skapa ny kunskap, finns möjlighet att i 

en annan situation tillägna den nya kunskapen (Kolb, 1984). Det visar på att studenterna får 

möjlighet att lära sig av tidigare erfarenheter och på så vis nyttja litteraturseminarierna till att 

påverka sitt egna lärande positivt.   

  

Enligt Fatahi's (2016) studie förekommer ytterligare en nackdel med e-lärande. Av resultatet i 

denna studie framgår det att lärandet har påverkats negativt. Studenterna som grupp föredrar 

traditionell undervisning framför FC som metod. Bland annat genom att studenterna går miste 

om en lärmiljö där interaktion mellan lärare och studenter, mellan studenter förekommer 

ansikte mot ansikte. Det framgår av resultatet, eftersom studenterna menar att den spontana 

interaktionen mellan studenterna delvis har försvunnit. En möjlig förklaring kan vara att 

studenterna tittar på föreläsningarna hemma. Samtidigt har de till större delen av delkursen 

endast träffats i sina respektive grupper. Det förkommer även utmaningar med e-lärande 

vilket Sun och Chen (2016) menar i sin studie är att skapa en form av gruppkänsla. Den 

påverkas av interaktionen. Ponera att studenterna endast kommunicerar med lärarna och 

studiekamraterna över internet och delkursen lärplattform. Det blir inte densamma som om 

kommunikationen hade skett ansikte mot ansikte. Gruppkänslan påverkas således.   
 

5.1.1 Hur förändras studenternas inställning över tid till Flipped Classroom? 
Studenternas inställning till FC har förändrats över tid. Från att i enkätens föremätningen ha en 

relativt neutral inställning till FC, till att i enkätens eftermätningen ha en mer negativ inställning 

till FC. Vilket går i linje med studenternas svar från intervjuerna, där fyra av sex studenter är 

negativt inställda till FC efter avslutade delkurs.   
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Studenterna som grupp är mer negativt inställda till FC som metod efter genomförd delkurs. En 

möjlig förklaring kan vara att studenterna inte funnit en balans mellan hur de trodde att det 

skulle bli och hur det faktiskt blev. En annan möjlig förklaring kan vara att andra delar bidrar 

till inställningen, såsom litteratur och att lärarna inte lever som de lär. Ponera att lärarna 

uppdaterade litteraturen, hade studenternas inställning då sett annorlunda ut? Troligtvis inte, 

detta på grund av att studenterna själva har valt att studera vid ett universitet, i stället för 

distans. Det ligger i linje med Sun och Chen's (2016) studie som påvisar vikten av uppdaterad 

litteratur och är ett viktigt verktyg i studenters lärande. Det framgår även av svaren från 

intervjustudien.   

 

5.1.2 Hur påverkas studenternas lärande av det pedagogiska upplägget Flipped 
Classroom? 
Generellt sett har vi funnit att studenterna som grupp innan FC inte hade någon kunskap om 

huruvida lärandet skulle påverkas och hade en försiktig inställning till FC. Efter genomförd 

delkurs upplever studenterna att lärandet snarast har påverkats negativt. Varför upplever 

studenterna att lärandet påverkats negativt? En möjlig förklaring kan vara att e-lärande kräver 

mer disciplin hos studenterna och mer arbete menar O'Neill et. al. (2014). Detta kan även 

kopplas till att studenterna i eftermätningen upplever att de har lagt ned mer tid på kursen i 

jämförelse med traditionell undervisning. En annan möjlig förklaring kan vara att 

kommunikationen mellan studenterna har blivit sämre, då de träffar samma studenter i samma 

grupper under hela delkursen. Detta leder till att de tappar den naturliga kontakten med fler 

studenter. Kommunikation är viktigt när det gäller lärande. Heide (2005) likt Säljö (2015) 

menar att kommunikationen ses som en positiv förstärkning vid förändring av kunskap och 

beteenden.    
 

En möjlig förklaring till varför lärandet påverkas positivt eller negativt kan till viss del bero på 

studenternas motivation. Tidigare studier visar på att motivationen ökar med hjälp av e-lärande, 

dels för att de ger studenterna utrymme för flexibilitet, dels för att studenterna är mer 

motiverade att använda digitala verktyg (Kim & Frick, 2011; Pedro, 2011). De problem som 

lyfts fram av Kim och Frick (2011) samt Pedro (2011) studier kan också ses i de intervjuer som 

är genomförda. Motivationen har minskats. En anledning kan vara att lärarna behöll samma 

diskussionsgrupper genom hela delkursen. En annan anledning kan vara att lärarna och 

studenterna har missförstått varandras roller under litteraturseminarierna och vad som 

förväntades av dem. Joksimović et. al. (2018) menar på att motivationen till stor del påverkas 

av miljön och interaktionen med andra, vilket studenterna upplever har förändrats med FC. 

Även Sun och Chen (2016) menar att det finns samband mellan vilka roller individer har i olika 

kontexter och den social interaktionen. Finns social interaktion i en kontext bidrar det till 

motivation, som i sin tur leder till framgångsrikt lärande. Saknas den sociala interaktionen, kan 

de vara en möjlig förklaring till att studenternas motivation påverkas.   
 

Enligt Tynjälä och Häkkinen (2005) är det en kombination av e-lärande 

och traditionell undervisning som är bäst för att främja studenters lärande. Detta skulle kunna 

förverkligas utifrån att studenterna i intervjustudien menar att FC skulle kunna genomföras i ett 

fåtal delkurser på PA-programmet men inte alla. Det som styr vilka delkurser som skulle kunna 

genomföras med FC beror på dess kursmål och lärandemål. Dessutom behöver studenterna ha 

en drivkraft till att vilja utveckla och anpassa sig till omgivningen, för att kunna ta till sig ny 

kunskap. Genom att studenterna lägger till ny kunskap till den de redan har, i samband med 

diskussioner med andra studenter leder det till assimilation och ackommodation. Det gör att 

studenterna engagerar sig i sitt egna lärande och aktivt bidrar på FC-tillfällena för att skapa en 
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förståelse och komma till insikt. Vid dessa tillfällen får även studenterna en möjlighet att även 

förändra hela eller delar av den befintliga kunskapen. (Nilsson et. al., 2011; Säljö, 2015).   
 

En annan möjlig förklaring kan vara den upplevda orättvisan när det gäller språket som 

framkom under intervjuerna. Det innebär att studenterna har olika förutsättningar i 

diskussionerna, när fåtalet grupper måste genomföra diskussionerna på engelska medan andra 

kan genomföra det på svenska. Det kan kopplas till Gustavsson (2004; 2005) som menar att 

lärandet äger rum i samspel med andra studenter genom handling och aktiviteter.  Studenterna 

i intervjustudien menar att samspelet mellan studenterna i de olika grupperna har olika 

förutsättningar med tanke på språket, och på så vis påverkar det lärandet för dem. Det kan även 

kopplas till Tynjälä och Häkkinen (2005) som menar att reflektion före och efter en handling 

leder till lärande. Språket är avgörande för studenterna i intervjustudien för att skapa förståelse 

i en diskussion, vilket underlättar att få en djupare förståelse i diskussion och reflektion om det 

sker på svenska. Studenterna i intervjustudien konstaterar detta, som en reflektion efter avslutad 

delkurs.   
 

Ellström (1996) menar att teknikens utveckling ställer högre krav på sociala färdigheter, 

utveckling, samarbete och språk. Under litteraturseminarierna fanns möjlighet till att utbyta 

kunskap mellan studenterna och reflektera över de uppladdade föreläsningarna. Detta uteblev 

då tiden nyttjades till enskilda grupparbeten. Det bidrar till att utbytet mellan studenternas 

kunskap och reflektion uteblev.  

 

5.1.3 Hur påverkas relationen mellan lärare och student, samt mellan studenter av 
den pedagogiska metoden Flipped Classroom? 
Av resultatet i före-mätningen framgår att studenterna som grupp tror att relationen till lärarna 

inte kommer att påverkas, vilket visade sig inte stämma i efter-mätningen. Relationen till 

lärarna har försämrats. Detta går inte i linje med intervjustudien, där det framgår att fyra av sex 

studenter upplever att relationen till lärarna är relativt oförändrad. I och med att 

föreläsningarna sker via lärplattformen så bidrar det till att den naturliga interaktionen mellan 

lärare och studenter uteblir. Dialogen till lärare minimeras och det upplevs svårare att ställa 

frågor till lärarna som uppkommer, när studenterna tittar på de uppladdade föreläsningarna.  
 

Relation och kommunikation kan vara svårt att separera och går därför in 

i varandra. I enkätstudien upplever studenterna som grupp att kommunikationen till lärarna är 

relativt oförändrad. I enkätstudien upplever dock studenterna som 

grupp att kommunikationen till sina studiekamrater påverkats negativt. I intervjuerna framko

m det delvis liknande resultat. Fatahi (2016) menar att studenterna går miste om en lärmiljö där 

interaktionen mellan studenter och lärare försvinner i samband med e-lärande, vilket ses som 

en nackdel. I samband med den uteblivna interaktionen mellan lärare och studenter, påverkas 

även stödet från lärarna till studenterna och i sin tur relationerna (O’Neill et al., 2014). 
 

Lärarna har enligt Owtson (1997) stora möjligheter att påverka relationen till studenterna, bland 

annat genom hur de väljer att använda sig av internet i utbildningssyfte. Han menar att 

högskolor- och universitet behöver finna nya sätt för lärande och hela tiden 

förbättra undervisningen. Å ena sidan menar Fetterman (1998) att internet har blivit en naturlig 

del i utbildning, och på så vis är nätet ett naturligt hjälpmedel för studenters lärande. Å andra 

sidan menar Sun och Chen (2016) att det handlar om samspelet mellan lärare och 

studenter. Lärarna skall underlätta lärandet för studenterna med hjälp av information, ge 

feedback samt svara på frågor. Möjligheten att ställa frågor finns dock i samband med 

litteraturseminarierna men studenterna i intervjustudien upplever att det inte blir på samma sätt 

som vid traditionell föreläsning. Kanske en chattfunktion skulle kunna vara ett sätt 
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att underlätta relationen mellan studenter och lärare? I en sådan funktion skulle studenter lättare 

kunna ställa frågor som uppkommer i samband med att de tittar på de 

uppladdade föreläsningarna. Det kräver dock en tillgänglighet från lärarna och det kan vara 

svårt att förverkliga, då lärare har fler kurser som de undervisar i, än den aktuella delkursen. 

Det skulle kunna gå att schemalägga en tid för chatt, i samband med att respektive föreläsning 

laddas upp. Det ligger i linje med Pedro's (2011) studie, som menar att kommunikationen 

mellan studenterna har förenklats med hjälp av tekniken. Detsamma skulle kunna gälla för 

lärare och deras kommunikation med studenterna, i samband med de uppladdade 

föreläsningarna. Samspelet mellan lärare och studenter uteblir till viss del om undervisningen 

endast skulle genomföras med FC. Ponera att relationen till både lärare och studiekamrater hade 

varit oförändrad med FC så hade en möjlig förklaring varit gruppens accesstruktur.  

Det finns olika möjligheter att påverka en förändring beroende på 

gruppens accesstruktur (Dilschman et. al., 2000) En god accesstruktur  skulle också innebära 

att lärarna ges möjlighet att påverka studenterna och deras lärande i form av sin kompetens och 

kunskap inom ämnet 
 

Studenterna som grupp upplever även att relationen till 

studiekamraterna är relativt oförändrad i enkätstudien. Däremot framgår det i intervjuerna att 

tre av sex studenter upplever att relationen till studiekamraterna har försämrats. 

Detta på grund av studenterna träffas mer sällan då föreläsningarna är uppladdade och ej kräver 

att studenterna är fysiskt på universitetet. Det bidrar till att studenterna saknar en 

naturlig interaktion med sina studiekamrater som uppstår i samband med traditionell 

föreläsning.  

 

5.1.4 På vilket sätt påverkar kön, ålder och tidigare erfarenheter av e-lärande 
upplevelsen av Flipped Classroom? 
Det förekommer skillnader mellan kön, tidigare erfarenhet av e-lärande och ålder i både enkät- 

och intervjustudien. Av resultatet i före- och eftermätningen finns det skillnader mellan könen. 

Kvinnorna är generellt mer negativt inställda till FC som metod, vilket även framgår av 

intervjustudien. Kvinnor upplever att de har fått lägga ned mer tid enligt före- och 

eftermätningen, samt att kommunikationen till studiekamrater har påverkats negativt. Av 

resultatet i före- och eftermätningen har 

männens relation till studiekamraterna markant förändrats till det bättre med FC som metod. 

Dock menar männen i intervjustudien att kommunikationen till lärarna har påverkats 

negativt.  Det kan kopplas till O'Neill et. al. (2014) studie som menar att e-lärande ställer högre 

krav på individerna och deras motivation. Genomförs hela utbildningen med hjälp av e-lärande 

minimeras även lärarnas möjlighet till att ge studenterna stöd i studenternas studier (ibid.). Ett 

alternativ som ovan nämnts är att använda ett forum för chatt mellan studenter och lärare. Detta 

möjliggör för lärarna att finnas där som stöd för studenterna. Samtidigt möjliggör e-lärande mer 

flexibilitet för studenterna, och eget ansvar att själva planera studierna. Det framgår av 

intervjustudien att männen i större utsträckning upplevde FC som en mer flexibel metod. 

Genom att testa en ny metod tillåts studenterna att arbeta självständigt, experimentera, 

reflektera och tänka kritisk. Detta kan kopplas till ett kognitivt perspektiv på lärande, dels 

eftersom individerna har olika inlärningsstilar och dels kan de med hjälp av FC styra över det 

egna lärandet, utifrån sin egna förmåga (Fatahi et. al., 2015).   
 

Av resultatet i före- och eftermätningen samt intervjustudien framgår det endast att de som har 

tidigare erfarenhet av e-lärande upplever att lärandet har påverkats positivt. Oavsett tidigare 

erfarenhet av e-lärande eller ej, har det ingen avgörande roll för huruvida inställning, upplevelse 

och relationer har påverkats. Det kan kopplas till erfarenhetslärande enligt Kolb. Oavsett 
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tidigare erfarenhet handlar de om att individerna ska våga utmana sig själva och övervinna de 

hinder som uppstår längs vägen (Kolb, 1984). Det kan möjligen jämföras med de som har 

tidigare erfarenhet av e-lärande som kan använda tidigare erfarenheter när de planerar det egna 

lärandet och på så vis undvika att göra om samma misstag genom reflektion. Schön 

(1983) menar att reflektion är en bidragande faktor till att individen kan förändra sin 

studieteknik och disponering av tid. Det kan möjligen leda till att de studenter som har 

erfarenhet i samband med FC disponerar tiden annorlunda, i jämförelse med de som ej har 

tidigare erfarenhet av e-lärande. Det medför att de som ej har tidigare erfarenhet av e-lärande 

först kan reflektera efter avslutad delkurs. På så vis kan studenterna utan erfarenhet påverka en 

förändring inför nästa gång de ska studera kurser med hjälp av e-lärande. Samtidigt 

menar Jaldemark et. al. (2015) att oavsett om individerna har tidigare erfarenhet eller ej av e-

lärande är det ej en avgörande faktor för hur lärandet äger rum och lärgemenskaper bildas. 

Oavsett hur utbildningen utformas spelar miljön en avgörande roll för 

hur lärgemenskaper bildas. Upplevelsen och inställningen till FC kan möjligen påverkas av hur 

miljön kring lärgemenskapen och lärplattformen är utformad. Även det sociala sammanhanget 

och hur utbildningens organisation är utformad ligger enligt Jaldemark (2005) 

och Jaldemark et. al. (2005) till grund för upplevelsen och individernas möjlighet till att 

genomföra en nätbaserad utbildning. I dag är internet en möjlighet för studenters lärande oavsett 

om det är med traditionell undervisning eller FC som metod. Det möjliggör för både lärare och 

studenter att kommunicera via lärplattformer eller ansikte mot ansikte. 
 

Av intervjustudien framgår det att både äldre och yngre upplever att kommunikationen har 

förändrats till både lärare och studiekamrater. Detta går i linje med Pedro's (2011) studie, 

som visar på att kommunikationen förenklas med hjälp av tekniken. Samtidigt är det 

motstridigt på så vis att den fysiska kommunikationen till både lärare och studiekamrater 

har förändrats negativt. En annan möjlig förklaring till att äldre i större utsträckning ställer sig 

mer positiva till FC som metod, kan vara flexibiliteten. Samtidigt är de oftast mer motiverade 

och mer benägna att ta reda på vad de verkligen behöver lära sig enligt Kim och Frick (2011). 

Ålder kan således vara en bidragande faktor till val av utbildning och hur motiverad individen 

är. Även det ligger i linje med individens olika inlärningsstilar och förutsättningar till lärande 

enligt Jaldemark (2005).   
 

Sammanfattningsvis kan möjligen kön, etnisk tillhörighet samt social grupptillhörighet ligga 

till grund för individers olika förutsättningar till lärande (Jaldemark, 2005). Oavsett kön, 

tidigare erfarenhet av e-lärande eller ålder påverkas upplevelsen på ett eller annat sätt och även 

lärandet. Samtidigt som det kan förekomma brister i kvalitetssäkringen för e-lärande i 

jämförelse med traditionell undervisningsmetod, påverkar även det individens förutsättningar 

till lärande (O'Neill et. al., 2014). Det beror på att traditionell undervisning har varit en 

beprövad metod i jämförelse med undervisning genom e-lärande. I denna studie har lärandet 

och även upplevelsen påverkats av FC som metod. Ett led i att kunna förbättra denna delkurs 

är genom att utvärdera kursen och förbättra metoden så att universitetet kan undvika brister i 

kvalitetssäkringen. 
 

5.2 Metoddiskussion 
I avsnitt 5.2.1- 5.2.4 förs en diskussion av vald metod, tillvägagångssätt samt 

kvalitetskriterier. I avsnitt 5.3 presenteras studiens slutsats. Avslutningsvis i avsnitt 5.4 

presenteras förslag till vidare forskning. 
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5.2.1 Mixed Methods 
Valet av metod föll explanatory sequential mixed methods, detta eftersom vi har en stark 

kvantitativ inriktning med intervjustudien som ett komplement till enkätstudien för att ge oss 

en djupare förståelse om fenomenet. Valet av metod har upplevts relevant under studiens gång. 

Detta eftersom det har upplevts svårt att endast använda en metod för att kunna besvara både 

syfte och frågeställningar. Samtidig har vi insett att om vi skulle formulerat syfte och 

frågeställningar på annat sätt, så kunde en av metoderna använts. Det hade underlättat arbetet 

och möjliggjort att tidspressen sett annorlunda ut.  

  

Ytterligare en aspekt är att den tidigare forskningen om FC har varit knapphändig, samt den 

forskning som finns om e-lärande kommer fram till liknande resultat. Det kan ses som en 

begränsning för studien. Samtidigt kan begräsningen till den tidigare forskningen ses som något 

positivt i den bemärkelsen att vi hade ett öppet sinne till den, snarare än att söka efter forskning 

som bekräftar vår uppfattning.   

 

5.2.2 Deltagare och bortfallsanalys  
Svårigheter i studien var att genomförandet av både enkäter och intervjuer behövde anpassas 

utifrån respondenternas tidsscheman och examinationer. Detta har medfört att vissa delar i 

uppsatsen tagit längre tid än beräknat. Det finns fördelar med att urvalet är förutbestämt sedan 

tidigare, genom att vi på förhand visste vilka respondenterna skulle vara. Vi kunde ta kontakt 

med programansvarig eller programadministratören om vi ville ha hjälp med maillistor för att 

underlätta kontakt med respondenterna. Det möjliggjorde att vi på ett ungefär visste hur många 

respondenter som skulle delta i studien. I före-enkäten hade vi en svarsfrekvens på 85,7 %, i 

efter-enkäten 98,2% vilket Bryman (2011) menar är en utmärkt svarsfrekvens för 

enkätundersökningar. Han menar att en bra svarsfrekvens bör ligga mellan 70-85 %.   

 

Beroende på att före-enkäterna delades ut vid kursintroduktionen trodde vi att det var ett tillfälle 

med stor närvaro. Det visades sig att så inte var fallet. Detta kan bero på att studenterna har 

studerat länge och väljer bort introduktionstillfället. De läser troligtvis kursanvisningarna på 

lärplattformen och på så vis tar del av informationen kring delkursen.  
 

Det högsta interna bortfallet i den kvantitativa studien återfanns i v02 där tre respondenter 

medvetet valde att inte svara på frågan om ålder. Detta kan bero på att ålder skrevs som en 

öppen fråga där respondenterna själva fick fylla i svaret med siffror. Bortfallet i den kvalitativa 

studien beror delvis på att respondenterna inte läst vår intervjuförfrågan som skickades ut via 

mail och delvis på att förfrågan gick ut i samband med en intensiv 

period under utbildningen med många obligatoriska moment. Det ledde till att fåtalet 

respondenter tackade nej till deltagande. Det kan även bero på den upplevda tidsbristen hos 

respondenterna i samband med obligatoriska moment som ägde rum i anslutning till 

intervjuerna. 
 

 

5.2.3 Datainsamlingsmetod (glömt koppling till litteratur) 
I inledningen av studiens datainsamlingsmetod hade vi från början kunnat utesluta 

faktoranalysen bland de tester vi planerat att genomföra. Detta på grund av att vi 

efter genomförd faktoranalys insåg att vi hade alldeles för få variabler och respondenter. Det 

ledde till att faktoranalysen inte gav önskat resultat. Tiden hade kunnat disponeras på annat sätt, 

speciellt eftersom faktoranalysen i sig tog tid. Delvis berodde detta på vår okunskap i SPSS. 

Överlag har det varit svårt att arbete med SPSS när vi inte har fått med oss den kunskapen sedan 

tidigare.  
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En annan aspekt är att om enkäten distribuerats via mail, hade möjligen bortfallet blivit ännu 

större. Detta på grund av att vi ej kan säkerställa att respondenterna får mailet med 

undersökningen, samt att det i dagens samhälle är lätt att läsa ett mail och tänka att ett svar sker 

senare. Det kan bekräftas av de missivbrev vi skickade ut via mail under den kvalitativa 

metoden. Det var inte alla respondenter som svarade, eller gick att maila via studentmailen. 

Samtidigt har det varit en fördel att vi själva distribuerade enkäterna och närvarade under tiden 

enkäterna genomfördes, vilket säkerställde att vi fick in alla enkäter från respondenterna samt 

kunde svara på frågor.  

 

Till intervjuerna gjordes ett urval utifrån kön, för att spegla könsfördelningen hos 

tredjeårsstudenterna på PA-programmet. I samband med introduktionen kunde vi ha informerat 

om att de kommande intervjuerna skulle bjudas in via mail, vilket kunde ha bidragit till mindre 

externa bortfall. 

 

Hur kommer de sig att resultaten skiljer sig åt? En möjlig förklaring kan bero på enkäterna och 

intervjuguidens utformande. Eftersom ingen pilotstudie kunde genomföras, kunde inte frågorna 

testas innan. Det hade bidragit till att vi fått en indikator på om vi ställt frågorna på rätt sätt, för 

att få svar på det vi ville ha svar på. Om enkäterna hade utformats med fritextsvar kunde 

möjligtvis resultatet sett annorlunda ut, då studenterna själva hade kunnat skriva ner sina 

åsikter. På så visa hade enkäten och intervjuernas resultat varit mer lika varandra.   

 

5.2.4 Kvalitetskriterier  
Validitet handlar om giltigheten i det som mäts och att studien svarar på det studien är avsedd att 

svara på (Bryman, 2011; Djurfelt, Larsson & Stjänrhagen, 2003).  För att öka studiens validitet 

har vi kontinuerligt under arbetets gång haft tydlig koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Exempel på detta är studiens enkätundersökning där tydliga kopplingar till 

studiens frågeställningar finns. Validiteten hade varit högre om en pilotstudie 

genomförts (Djurfelt et. Al., 2003; Borg & Westerlund, 2014). Eftersom PA-programmets 

tredjeårsstudenter var de enda som genomförde delkursen med FC som metod, fanns ej 

möjligheten att genomföra pilotstudien. Studien begränsas till populationen, PA-programmets 

tredjeårsstudenter, gör det svårt att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar 

om frågornas tillförlitlighet och hur replikerbar studien är, samt hur mycket slumpen kan vrida 

resultatet (Djurfelt et. Al., 2003; Borg & Westerlund, 2014). För att öka studiens reliabilitet har 

vi använt oss av Likertskala, detta för att få en samstämmighet med våra mätbara indikatorer. 

Ytterligare ett mått på reliabiliteten är att vi har kodat påståendena i enkäterna på samma sätt. Vi 

har omkodat negativa variabler till positiva värden. Detta för att säkerställa att vi tolkat 

resultatet och värdena korrekt (ibid.).  
 

I intervjustudien har vi tagit hänsyn till begreppet tillförlitlighet och dess fyra kriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera enligt Bryman (2011). Trovärdighet och överförbarhet kan likställas med validitet, 

det vill säga hur generaliserbart resultatet av studien är till andra sociala miljöer. Medan 

pålitlighet kan jämställas med reliabilitet (ibid.). För att öka studiens trovärdighet och 

överförbarhet hade en pilotstudie kunnat genomföras. Likt ovan nämnt i enkätstudien, fanns ej 

möjligheten att genomföra en sådan. För att öka studiens pålitlighet har båda medverkat under 

intervjuerna. Detta för att kunna få en likvärdig tolkning av respondenternas svar, samt att vi 

turades om att vara intervjuare respektive observatör. Att inta en subjektiv roll i vår tolkning av 

den insamlade data, har möjlighet till att styrka och konfirmera insamlad data.   
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Sammanfattningsvis hade studiens validitet, reliabilitet samt tillförlitligheten kunnat stärkas 

ytterligare om populationen varit större, pilotstudie genomförts samt generaliserbarheten av 

studien.   

 

5.3 Slutsatser 
Syftet med denna studie mot bakgrund av den ökade digitaliseringen i samhället, var att öka 

kunskapen om ett alternativt sätt att genomföra undervisning vid högskole- och 

universitetsstudier med hjälp av FC.    
 

Studenterna är mer negativa till FC som metod efter genomför delkurs. Det beror delvis på att 

de ej hade tidigare erfarenhet av FC. Efter avslutad delkurs hade studenterna en egenupplevd 

erfarenhet av FC. Det påverkades av olika faktorer, 

såsom ouppdaterad litteratur samt en obalans mellan hur förväntan var inför delkursen och hur 

det faktiskt blev.  
 

Utgångspunkten med FC är att det snarare handlar om individen än om gruppen. Detta eftersom 

alla studenter har olika förutsättningar för lärande. Dessa kan lättare tas i anspråk, vilket gynnar 

det livslånga lärandet. Samtidigt bidrar e-lärande att fler individer med olika förutsättningar ges 

en möjlighet till högre utbildning och livskvalité. Samtidigt ses FC som ett bra komplement till 

den traditionella undervisningsmetoden. Lärandet har påverkats negativt vilket kan vara en 

bidragande faktor till att studenterna föredrar traditionell undervisning. Samtidigt ställer 

studenterna sig positiva till flexibiliteten och möjligheten att titta igenom den uppladdade 

föreläsningen flera gånger om, detta eftersom studenterna styr sin egna tid.   
 

Relation och kommunikation kan vara svårt att separera, detta eftersom de går in i varandra. I 

enkät- respektive intervjustudien framkommer olika resultat. Studenterna menar att 

interaktionen till både lärare och studenter har påverkats på ett eller annat sätt.    
 

Det fanns en förväntan att kön, tidigare erfarenhet av e-lärande och ålder skulle ha en större 

inverkan på resultatet än vad det faktiskt blev. Studien tyder på att kön, ålder och tidigare 

erfarenheter av e-lärande till viss del påverkar upplevelsen av FC som metod. Det är främst 

kvinnor, yngre och de med tidigare erfarenhet av e-lärande som upplever att lärandet har 

påverkats mindre positivt under delkursen. Vad som är anledningen att det ser ut så, framkom 

ej i denna studie. Relation och kommunikation har påverkats till viss del av kön, ålder och 

tidigare erfarenhet av e-lärande.  
 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Denna studien har behandlat studenters inställningar till FC utifrån tre 

teman: lärande och tid, relation och kommunikation samt upplevelse. Med detta som bakgrund 

vore det intressant att utveckla konceptet och genomföra flera kurser med FC och mäta 

effekterna av det. Det skulle även vara intressant och göra en studie på en större population, det 

vill säga att genomföra FC på flera högskolor- och universitet. Det vore även intressant att 

studera jämförande grupp med samma utbildning, för att på så vis se om det är något fel med 

metoden.   

 

En annan aspekt är att det vore intressant att jämföra två likartade kurser parallellt med varandra 

som har samma lärare. Detta för att se om det förekommer skillnader mellan de två 

populationerna.   
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att göra en kvalitativ studie utifrån lärarnas 

perspektiv till FC. För att se hur lärarnas inställningar påverkar lärandet och studenternas 

upplevelse av FC som metod..   
 

Ytterligare en intressant infallsvinkel är att få veta vad som är den bakomliggande faktorn till 

varför just kvinnor yngre och de studenter med tidigare erfarenheter av e-lärande påverkar 

upplevelsen av FC som metod.  
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Bilaga 1 – Missivbrev enkätstudie 
 

Flipped Classroom - det omvända arbetssättet 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Pedagogik 3 med inriktning mot arbete och arbetsliv vid 

Linköpings universitet. Peter Nilsson, programansvarig för PA-programmet har gett oss i 

uppdrag att utföra en studie om hur Flipped Classroom bidrar till studenters lärande på kursen 

HRD – Learning, change and development in organizations. Avsikten med studien är att 

genomföra en kombinerad enkät - och intervjustudie. En enkät ges i början och en i slutet av 

delkursen. Intervjuer genomförs med ett antal kursdeltagare efter delkursens genomförande.   

 

Enkäten tar cirka 5-8 minuter att genomföra. 

 

I studien kommer inte enskilda svar att kunna utläsas. Det är frivilligt att delta i studien, och du 

har när som helst rätt att avbryta din medverkan. Vår förhoppning är att så många som möjligt 

vill delta.   

 

Resultaten kommer användas i vår studie, som kvalitetssäkring av utbildningen, samt att det är 

en viktig informationskälla för fortsatt utvecklingsarbete av kursen.  

 

Har du några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss.  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Anne-Sofie Pettersson 

Mail: annpe079@student.liu.se 

 

Mirelle Södergrann 

Mail mirso491@student.liu.se 

  

mailto:annpe079@student.liu.se
mailto:mirso491@student.liu.se
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Bilaga 2 – Missivbrev intervju 
 

Flipped Classroom - det omvända arbetssättet  

Hej! 

Vi är två studenter som läser Pedagogik 3 med inriktning mot arbete och arbetsliv vid 

Linköpings universitet. Peter Nilsson, programansvarig för PA-programmet har gett oss i 

uppdrag att utföra en studie om hur Flipped Classroom bidrar till studenters lärande på kursen 

HRD – Learning, change and development in organizations. Avsikten med studien är att 

genomföra en kombinerad enkät - och intervjustudie. En enkät ges i början och en i slutet av 

delkursen. Intervjuer genomförs med ett antal kursdeltagare efter delkursens genomförande.  

I studien kommer inte enskilda svar att kunna utläsas. Det är frivilligt att delta i studien, och du 

har när som helst rätt att avbryta din medverkan. Resultaten kommer användas i vår studie, som 

kvalitetssäkring av utbildningen, samt att det är en viktig informationskälla för fortsatt 

utvecklingsarbete av kursen. 

Vi skulle uppskatta att du önskar delta. Intervjun kommer att ske under v.50/51. Meddela senast 

onsdagen den 29/11 om du ställer upp på en intervju. Om du ej önskar medverka, behöver vi 

lotta fram ny respondent. Tanken är att intervjun genomförs på universitetet, och vi är flexibla 

beroende på hur ditt schema ser ut.  

Intervjun innehåller 17 stycken frågor, räkna med att den kan ta upp till 1 timme.  

Har du några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss.  

Tack på förhand för din medverkan! 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Anne-Sofie Pettersson 

Mail: annpe079@student.liu.se 

Mirelle Södergrann 

Mail mirso491@student.liu.se 

 

  

mailto:annpe079@student.liu.se
mailto:mirso491@student.liu.se
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Missivbrev 2 Flipped Classroom – det omvända arbetssättet   
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Pedagogik 3 med inriktning mot arbete och arbetsliv vid 

Linköpings universitet. Peter Nilsson, programansvarig för PA-programmet har gett oss i 

uppdrag att utföra en studie om hur Flipped Classroom bidrar till studenters lärande på kursen 

HRD – Learning, change and development in organizations. Avsikten med studien är att 

genomföra en kombinerad enkät - och intervjustudie. En enkät ges i början och en i slutet av 

delkursen.  

 

Intervjuer genomförs med ett antal kursdeltagare efter delkursens genomförande.  

I studien kommer inte enskilda svar att kunna utläsas. Det är frivilligt att delta i studien, och 

du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. Resultaten kommer användas i vår studie, 

som kvalitetssäkring av utbildningen, samt att det är en viktig informationskälla för fortsatt 

utvecklingsarbete av kursen. 

 

Vi skulle uppskatta att du önskar delta. Intervjun kommer att ske förslagsvis onsdag eller 

torsdag under v.50. Meddela senast fredag den 1/12 om du ställer upp på en intervju. Om du 

ej önskar medverka, behöver vi lotta fram ny respondent. Tanken är att intervjun genomförs 

på universitetet, och vi är flexibla beroende på hur ditt schema ser ut. 

 

Intervjun innehåller 17 stycken frågor, räkna med att den kan ta upp till max 1 timme.  

 

Har du några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

  

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Anne-Sofie Pettersson 

Mail: annpe079@student.liu.se 

 

Mirelle Södergrann 

Mail mirso491@student.liu.se 

mailto:annpe079@student.liu.se
mailto:mirso491@student.liu.se
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Bilaga 3 – Enkät Flipped Classroom– Före 
Definition av begrepp: E-lärande – en benämning på alla tillfällen där digitala verktyg 

används som stöd för studenters lärande. Flipped Classroom – är en form av e-lärande 

och innebär att läraren lägger upp en video på föreläsningen via en digital plattform, så 

att studenterna själva kan titta på föreläsningen. Därefter kan studenterna med hjälp av 

litteraturen läsa in sig på ämnet, för att sedan seminariebehandlas tillsammans med 

läraren.  
 

v01 Kön 
Markera endast ett alternativ 

 Man 

 Kvinna 

Annat 

   

v02 Hur många år är du? 
Skriv din ålder på raden 

 

   

v03 Jag har tidigare studerat med hjälp av  
e-lärande: 

 Ja 

 Nej 

   

 

Här följer några påståenden om Flipped Classroom 
Markera endast ett alternativ per rad. 

  

        

   Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

varken eller 

Instämmer 

inte 

Instämmer inte 

alls 

v04 Jag tror att min relation 

till lärarna påverkas 

negativt av Flipped 

Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v05 Mitt lärande kommer att 

påverkas positivt med 

hjälp av Flipped 

Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v06 Jag tror att jag kommer få 

lägga ner mer tid på 

kursen på grund av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v07 Jag tror att min relation 

till mina studiekamrater 

påverkas negativt av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v08 Flipped Classroom är inte 

ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v09 Jag tror att Flipped 

Classroom påverkar mitt 

sätt att kommunicera 

positivt med mina 

studiekamrater 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v10 Jag tror att Flipped 

Classroom påverkar mitt 

sätt att kommunicera 

positivt  med lärarna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v11 Åldersintervall till SPSS 

ej med i enkät. (eget bruk) 
 20-24 25-40    
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Bilaga 4 – Enkät Flipped Classroom – Efter 
Definition av begrepp: E-lärande – en benämning på alla tillfällen där digitala verktyg 

används som stöd för studenters lärande. Flipped Classroom – är en form av e-lärande 

och innebär att läraren lägger upp en video på föreläsningen via en digital plattform, så 

att studenterna själva kan titta på föreläsningen. Därefter kan studenterna med hjälp av 

litteraturen läsa in sig på ämnet, för att sedan seminariebehandlas tillsammans med 

läraren.  

 
v01 Kön 

Markera endast ett alternativ 
 Man 

 Kvinna 

Annat 

   

v02 Hur många år är du? 
Skriv din ålder på raden 

 

   

v03 Jag har tidigare studerat med hjälp av  
e-lärande: 

 Ja 

 Nej 

   

V12 Hur många flippade klassrumstillfällen har du deltagit 

i? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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Här följer några påståenden om Flipped Classroom 
Markera endast ett alternativ per rad. 

  

        

   Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

varken eller 

Instämmer 

inte 

Instämmer inte 

alls 

v04 Min relation till lärarna 

har påverkats negativt av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v05 Mitt lärande har påverkats 

positivt med hjälp av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v06 Jag har fått lägga ner mer 

tid på kursen på grund av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v07 Min relation till mina 

studiekamrater har 

påverkats negativt av 

Flipped Classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v08 Flipped Classroom är inte 

ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V9 Flipped Classroom har 

påverkat mitt sätt att 

kommunicera positivt 

med mina studiekamrater 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v10 Flipped Classroom har 

påverkat mitt sätt att 

kommunicera positivt 

med lärarna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v12 Jag föredrar Flipped 

Classroom framför 

traditionell undervisning 

på andra campuskurser 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v11 Åldersintervall till SPSS 

ej med i enkät. (eget bruk) 
 20-24 25-40    
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Bilaga 5 – Intervjuguide  

 
1. Berätta lite om dig själv, vad heter du? hur gammal är du?   

2.  Hur länge har du studerat på universitet?   

a. Kan du berätta lite mer om dina tidigare erfarenheter av studier vid 

universitet/högskola?  

3. Har du tidigare läst några kurser på distans? (Har du någon erfarenhet av att läsa på 

distans?)    

a. Kan du berätta mer om dina upplevelser av att läsa på distans?  

4. Vilka förväntningar hade du på Flipped Classroom innan kursen? (Var det så som du 

trodde det skulle bli? Om inte, kan du beskriva vad som inte blev som du tänkt?)  

5. Hur har det varit att studera utifrån Flipped Classroom? (positivt, negativt, roligt, 

tråkigt)  

6. Upplever du att din inställning till Flipped Classroom har förändrats?  

  

Lärande:  

7. Kan du beskriva hur du gjorde för att planera hur du skulle genomföra kursen, med 

tanke på Flipped Classroom? Vad gjorde du annorlunda jämfört med tidigare kurser på 

programmet  

8. Om du jämför denna kurs med en kurs som genomförs på traditionellt sätt med 

lärarföreläsningar, vilken skulle du föredra? Och varför?  

9. Hur skulle du ställa dig till om alla kurser skulle genomföras 

med Flipped Classroom?  

  

Relation-kommunikation:  

10. Berätta hur ditt samarbete med kurskamrater har fungerat med Flipped Classroom.  

11. Berätta hur ditt samarbete med läraren har fungerat med Flipped Classroom.   

12. På vilket sätt har Flipped Classroom påverkat din studieteknik?  

13. Har din kommunikation förändrats något gentemot din lärare i samband 

med Flipped Classroom. I sådant fall, på vilket sätt?  

14.  Har din kommunikation förändrats något gentemot dina studiekamrater i samband 

med Flipped Classroom? I sådant fall, på vilket sätt?   

 

Upplevelse :  

15. Vad var det sämsta med Flipped Classroom?  

16. Vad var det bästa med Flipped Classroom?  

17. Avslutningsvis är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 6 – Resultat tabeller Lärande och tid, Relation och 
Kommunikation, Upplevelse 
 
Tabell 1: Variabler som mäter Lärande i före-enkäten  

 Män (N=5) Kvinna (N=41) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,60 1,140 3,49 ,978 

Mer tid på kursen 4,00 ,707 2,90 1,158 

 

Tabell 2: Variabler som mäter Lärande i efter-enkäten  

 Män (N=8) Kvinna (N=46) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,50 0,756 3,07 0,756 

Mer tid på kursen 3,75 0,707 3,35 1,063 

 
Tabell 3: Variabler som mäter Lärande i före-enkäten 

 Erfaren (N=18) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,72 ,752 3,40 1,070 

Mer tid på kursen 3,28 1,018 2,87 1,196 

 

Tabell 4: Variabler som mäter Lärande i efter-enkäten 

 Erfaren (N=23) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,26 ,975 3,03 1,129 

Mer tid på kursen 3,43 1,037 3,33 1,061 

 

Tabell 5: Variabler som mäter Lärande i före-enkäten 

 20-24 år (N=38) 25-40 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,45 ,950 3,80 1,033 

Mer tid på kursen 2,82 1,087 3,80 1,033 

 

Tabell 6: Variabler som mäter Lärande i efter-enkäten  

 20-24 år (N=38) 25-40 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

FC positivt 3,03 1,000 3,36 1,151 

Mer tid på kursen 3,45 1,032 3,36 1,008 

 

Tabell 7:  Variabler som mäter Relation i före-enkät 

 Man (N=5) Kvinna (N=41) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 3,20 1,095 3,29 1,123 

Relation studenter 2,60 1,140 3,41 1,183 

 

  



 50 

 

Tabell 8: Variabler som mäter Relation i efter-enkät 

 Man (N=8) Kvinna (N=46) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 3,25 ,886 2,87 1,204 

Relation studenter 3,63 ,744 3,33 1,194 

 

 

Tabell 9: Variabler som mäter Relation i före-enkät 

 Erfaren (N=18) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 3,61 ,979 3,17 1,177 

Relation studenter 3,56 1,199 3,20 1,157 

 

Tabell 10: Variabler som mäter Relation i efter-enkät 

 Erfaren (N=23) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 3,13 1,217 2,77 1,135 

Relation studenter 3,26 1,096 3,37 1,159 

 

Tabell 11: Variabler som mäter Relation i före-enkät 

 20 – 24 år (N=38) 25 – 30 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 3,24 ,886 3,70 1,204 

Relation studenter 3,37 ,744 3,20 1,194 

 

Tabell 12: Variabler som mäter Relation i efter-enkät 

 Erfaren (N=38) Oerfaren (N=14) 

Variabel M Sd M Sd 

Relation lärare 2,76 1,149 3,36 1,216 

Relation studenter 3,24 1,173 3,71 1,069 

 

Tabell 13: Variabler som mäter Kommunikation i före-enkät 

 Man (N=5) Kvinna (N=41) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 3,40 1,342 2,85 ,792 

FC kommunikation 

studenter 

2,60 1,140 3,64 ,808 

 

Tabell 14: Variabler som mäter Kommunikation i efter-enkät 

 Man (N=8) Kvinna (N=46) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 2,88 1,126 2,72 ,958 

FC kommunikation 

studenter 

2,88 ,641 2,67 ,845 

 

Tabell 15: Variabler som mäter Kommunikation i före-enkät 

 Erfaren (N=18) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 2,94 1,056 2,87 ,819 

FC kommunikation 

studenter 

3,11 1,132 3,43 ,774 
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Tabell 16: Variabler som mäter Kommunikation i efter-enkät 

 Erfaren (N=23) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 2,43 ,843 2,90 1,094 

FC kommunikation 

studenter 

2,52 ,846 2,77 ,858 

 

Tabell 17: Variabler som mäter Kommunikation i före-enkät 

 20 – 24 år (N=38) 25 – 30 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 2,89 1,126 2,90 ,958 

FC kommunikation 

studenter 

3,34 ,641 3,20 ,845 

 

Tabell 18: Variabler som mäter Kommunikation i efter-enkät 

 20 – 24 år (N=38) 25 – 30 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

FC kommunikation lärare 2,74 ,891 2,79 1,251 

FC kommunikation 

studenter 

2,76 ,786 2,57 ,938 

 

 

Tabell 19: Variabler som mäter Upplevelse i före-enkät 

 Man (N=5) Kvinna (N=41) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

3,20 1,304 3,37 ,698 

 
Tabell 20: Variabler som mäter Upplevelse i efter-enkät 

 Man (N=8) Kvinna (N=46) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

3,00 ,756 2,80 1,088 

Jag föredrar FC framför 

traditionell utbildning 

2,88 1,356 2,65 1,256 

 

Tabell 21: Variabler som mäter Upplevelse i före-enkät 

 Erfarenhet (N=18) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att 

genomföra en utbildning på 

3,61 ,608 3,23 ,817 

 

Tabell 22: Variabler som mäter Upplevelse i efter-enkät 

 Erfaren  (N=23) Oerfaren (N=30) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

2,87 ,920 2,73 1,112 

Jag föredrar FC framför 

traditionell utbildning 

2,70 1,185 2,67 1,348 
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Tabell 23: Variabler som mäter Upplevelse i före-enkät 

 20-24 år (N=38) 25-40 år (N=10) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

3,39 0,718 3,30 ,949 

 

Tabell 24: Variabler som mäter Upplevelse i efter-enkät 

 20-24 år (N=38) 25-40 år (N=14) 

Variabel M Sd M Sd 

FC är ej ett bra sätt att genomföra 

en utbildning på 

2,71 1,011 3,21 1,122 

Jag föredrar FC 2,42 1,177 3,43 1,284 
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Bilaga 7 – Faktoranalys 
 
Faktormatris: Före-enkät (tabell 1) 

Rotated Component Matrixa 

 Komponenter 

1 2 3 

v04 Relation Lärare ,025 ,461 ,600 

v05 Flipped Classroom positivt ,930 ,039 ,024 

v06 Mer tid på kursen -,132 -,256 ,875 

v07 Relation studiekamrater ,057 ,809 ,062 

v08 Flipped Classroom utbildning ,846 ,215 ,060 

v09 Flipped Classroom kommunikation studiekamrater ,212 ,787 ,035 

v10 Flipped Classroom kommunikation lärare ,248 ,222 ,582 

 

 

Faktormatris: Efter-enkät (tabell 2) 

Rotated Component Matrixa 

 Komponenter 

1 2 

v04 Relation Lärare ,824 ,083 

v05 Flipped Classroom positivt ,854 ,091 

v06 Mer tid på kursen ,068 ,609 

v07 Relation studiekamrater ,273 ,203 

v08 Flipped Classroom utbildning ,862 ,169 

v09 Flipped Classroom kommunikation studiekamrater ,200 ,781 

v10 Flipped Classroom kommunikation lärare ,087 ,658 
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