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Vi är med eleverna hemma - En studie av lärares erfarenheter av Flippad undervisning 

We are with the Pupils at Home – a Study of Teachers’ Experiences of Flipped Teaching 

Antal sidor: 40 

Den här studien undersöker lärares erfarenheter av Flippad undervisning (Flipped Classroom). I den 
här studien har två forskningsfrågor ställts till ämneslärare i grund- och gymnasieskolan: Vad 
karaktäriserar Flippad undervisning? samt Vad är syftet med Flippad undervisning?. Teoretisk utgångspunkt i 
studien är ett sociokulturellt perspektiv. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, 
analyserade enligt den kvalitativa innehållsanalysen som metodansats. Nio lärare, baserade på ett 
kriterieurval, från olika kommuner i den södra delen av Sverige har utgjort empirin i studien. Samtliga 
lärare har intervjuats vid sina respektive arbetsplatser. Fem teman har utkristalliserat sig i resultatet 
med utgångspunkt i den första forskningsfrågan: Förändrad yrkesroll, Tiden, Att motivera eleverna och ha en 
kontinuitet, Tekniken samt Kommunikationen med eleverna. Den andra forskningsfrågan genererade tre 
teman i resultatdelen: Förståelseförberedande, Elevers lärande synliggörs och Tillgänglighet. Resultatet belyser 
att läraren blir mer av en handledare i klassrummet, tid frigörs under lektionen som medger en 
förändrad, och ökad kommunikation. Resultatet visar också att det är viktigt att göra eleverna 
delaktiga. Tekniken är en av artefakterna som möjliggör undervisningsformen och bidrar till en 
förändrad kommunikation. Flera av respondenterna i studien ser möjligheten till ett ökat lärande och 
upplever också att formativa bedömningsprocesser underlättas av undervisningsformen. 

This study examines teachers’ experiences of Flipped Teaching. Two questions have been asked: What 
characterizes the Flipped Classroom? and What’s the purpose of Flipped Teaching? The theoretical framework is 
the sociocultural perspective by Vygotsky. The empirical material has been gathered through the 
qualitative interview and the method used to process the data has been the qualitative content analysis 
method. Nine teachers from various parts of southern Sweden have been interviewed. The two 
research questions resulted in eight categories, five from the first question: Changes in profession, Time, 
Key aspects – Participation, motivation and continuity, Tools involved and Communication with pupils. The second 
question generated three categories: Understanding preparatory, Visible learning and Access to the material. 
The results show that the teachers have become more guides on the side rather than lecturers and that 
time together with the students, interacting with them, has changed the ways of communication. The 
result also shows that the technical artefacts suports the Flipped Classroom, in some ways even as a 
conditional precedent for the Flipped Classroom. Many of the respondents in the study also express 
that the Flipped Classroom helps them assess the pupils’ abilities more formatively. 

 

Sökord: flippad undervisning, flipped classroom, flippat klassrum, omvänt klassrum, inverted classroom, 
sociokulturell teori, kvalitativ innehållsanalys, kvalitativ intervju, socialt lärande, sociala processer, delaktighet 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om hur lärare karaktäriserar, och har erfarit, Flippad undervisning. Hur har 
deras yrkesroll förändrats sedan de började med undervisningsformen? Vad anser de krävs för att 
bli framgångsrika i den här undervisningsformen och varför ska man använda sig av den? 

Omkring år 2011, hörde jag för första gången talas om Flipped Classroom; en 
undervisningsform från USA med tankar om att man kunde nyttja modern teknologi i 
undervisningen för att via flippar1 låta eleverna ta del av genomgångar hemma i syfte att läraren 
och eleverna ska få mer tid till handledning i klassrummet. Kort förklarat handlar Flipped 
Classroom om att genomgången i till exempel ämnet matematik spelas in med hjälp av en 
mobiltelefon eller kamera. Filmklippet läggs sedan på en lärplattform eller YouTube där elever 
tar del av flippen innan lektionen. Min förståelse av att flippa, var till en början att tekniken var 
bärande i dessa tankar. Även om jag sedan dess ändrat min uppfattning från tekniken som 
bärande till mer möjliggörande, handlar det fortfarande mycket om att arbeta med den teknik 
(datorer, mobiltelefoner, lärplattor) vi dagligen använder. 

Mitt personliga teknikintresse gjorde att min lärarroll, eller inriktning, förändrades då jag bytte 
arbetsplats från svensk- och engelsklärare i grundskolans årskurser 7-9 till att få en 
allmändidaktisk roll gällande hur man arbetar med IKT2 i skolan utifrån min nya roll som 
lärarutbildare vid högskolan i Jönköping. Helt ovan var jag inte med den rollen då jag arbetat 
som IT-pedagog åren 2007-2011 på högstadiet. Och, även om jag inte känt till uttrycket, att 
flippa klassrummet, innan 2011, såg jag definitivt likheter mellan mitt tidigare sätt att arbeta samt 
den benämning som så smått börjat få fäste, Flipped Classroom. 

En av mina funderingar sedan en lång tid tillbaka har varit att skolan ofta tar till sig teknik 
snabbt, utan att kanske reflektera kring varför, eller hur, man ska använda tekniken i 
klassrummet. Tekniken, i form av språklabb, overheadprojektorer, bandspelare, TV-apparater, 
datorer etc., har på något sätt alltid funnits med och utifrån vissa aspekter kanske man inte ska 
ifrågasätta varför; det kan exempelvis bero på samhällsutvecklingen och att skolan måste följa 
med i den utvecklingen. Men, man kanske bör ifrågasätta själva användningen, hur den kommer 
till nytta, vilken pedagogisk vinst den kan medföra. Flippad undervisning förknippas ofta med 
digitala verktyg och flera hävdar att det är ett tydligt sätt att föra in IKT i undervisningen vilket 
styrdokumenten kräver att man gör (Bruun 2015; Diaz, 2013).  

Syftet med den här studien är att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar om Flippad 
undervisning samt varför de använder sig av Flippad undervisning som undervisningsform. 
Målgruppen i studien är ämneslärare med erfarenhet av såväl Flippad som traditionell 
undervisning. 

 

                                                
1 I Flippad undervisning benämner man den del som förläggs utanför schemalagd undervisningstid med 
ordet flipp (läxa). 
2 Informations- och Kommunikationsteknologi. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden ger inledningsvis läsaren en inblick i historiken kring Flippad undervisning samt 
vilka idéer som genomsyrar den. Därefter reder jag ut och definierar de begrepp som är viktiga 
för denna studie. 

2.1 Det flippade klassrummets historik 
Wesley Baker var en av de första att använda sig av Flippad undervisning, redan i början av 
1980-talet (Johnson & Renner, 2012). Det gick till en början inte särskilt bra då tekniken för att 
lyfta ut lektionsmaterial utanför klassrummet inte var särskilt långt kommen. Under senare delen 
av 1990-talet, då tekniken utvecklats både gällande hårdvara och mjukvara samt att 
tillgängligheten förbättrats, möjliggjordes utflyttandet av lektionsmaterialet och Bakers Classroom 
Flip (2000) blir ett faktum.  

Att flippa klassrummet (the Classroom Flip) myntades alltså redan kring millenniumskiftet, men 
det är inte förrän i slutet av år 2006 uttrycket börjar få spridning. Detta sker i samband med 
mjukvara som kan spela in PowerPoint-presentationer med röstinspelning och 
presentatörsanteckningar för att sedan konvertera inspelningar till videofiler med möjligheter till 
distribution online. Ungefär samtidigt startar YouTube sin verksamhet som möjliggör spridning 
av videoklipp. 

Bergmann och Sams (2012) börjar använda inspelade genomgångar för att spara på sin egen tid 
då de upplever att de tidigare spenderat mycket tid på att repetera innehållet för de som inte varit 
närvarande vid den ordinarie lektionsgenomgången. Ytterligare en vinst Sams kommer fram till 
är insikten om “att eleverna behöver sin lärare när de på något sätt kör fast, när de inte kan lösa 
ett problem” (a.a., sid. 4), då behöver de individuell hjälp. Eleverna behöver egentligen inte sin 
lärare, eller lärarens tid, till att leverera ett innehåll; det kan de förvärva på annat sätt. Sams tanke 
var då att låta eleverna titta på genomgångarna innan lektionen, som läxa. Då skulle han och 
kollegan Bergmann, få tid tillsammans med eleverna och hjälpa dem med det de inte förstod, det 
som var otydligt. 

Undervisningsformen Flipped Classroom tillskrivs ofta Bergmann och Sams medan de själva 
framhåller att Eric Mazur, Harvard University, redan under 1990-talet använde sig av 
videogenomgångar (Bergmann & Sams, 2012) samt ett systematiskt sätt att arbeta som idag 
benämns som Peer Instruction (Mazur, 1997/2014). Ungefär vid samma tidpunkt som 
Bergmann och Sams börjar arbeta med Flipped Classroom, startar Salman Khan Khan Academy 2006 
med videobaserad undervisning med hjälp av YouTube. Det handlade då främst om 
matematikgenomgångar (Khan Academy, 2016). Begreppet Flipped Classroom kan inte härledas 
till Mazur men det är inte helt osannolikt att en del av inspirationen till Sams och Bergmanns Flip 
Your Classroom (2012), kommer från Mazurs tankar och hans utvecklande av metoden Peer 
Instruction. 

Peer Instruction bygger på att man som elev förbereder sitt lärande utanför klassrummet, precis 
som Flipped Classroom tar sin utgångspunkt ifrån. Så långt skiljer det sig inte alls, men 
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skillnaden blir påtaglig då Peer Instruction bygger mer på responsen från eleverna, som måste 
användas av läraren till att problematisera ämnet, eller uppgiften, genom att skapa ett möjligt 
innehåll som ska diskuteras av eleverna (peers) under lektionen. Hur denna respons sker, är helt 
upp till läraren; det kan handla om e-post, olika typer av (sociala) medier, webbformulär, enkäter, 
inlämningsuppgifter osv.  

Under lektionen följs sedan en strikt rutin där läraren följer upp elevernas respons genom att 
ställa upp problem eller frågeställningar med direkt utgångspunkt i responsen. Därav blir Peer 
Instruction en starkt elevcentrerad undervisningsform. 

Mazurs (1997/2014) Peer Instruction, dess förfarande och förutsättningar, sammanfattat av mig 
genom åtta punkter: 

1. Peer Instruction förutsätter aktivitet utanför klassrummet 
2. Bygger på frågor, ställda utifrån läxan 
3. Eleven reflekterar individuellt 
4. Eleven väljer/visar det svar han/hon kommit fram till 
5. Läraren kommenterar 
6. Eleverna diskuterar sitt svar och sina tankar med sin bänkkamrat (peer) 
7. Eleven väljer återigen ett individuellt svar 
8. Läraren kommenterar återigen och avgör om man kan gå vidare till nästa del (moment) 

eller om ytterligare förklaring (instruktion/diskussion) krävs i den aktuella diskussionen. 

Det finns inget entydigt sätt som beskriver hur Flippad undervisning ska genomföras, som 
bygger på en väl utprövad metodbeskrivning likt Mazurs Peer Instruction. I praktiken kan 
arbetssättet skilja sig från klass till klass eller skola till skola. Skillnaderna beror bland annat på 
hur enskild lärare uppfattar undervisningsformen, vilka tekniska möjligheter som finns och hur 
det kollegiala samarbetet fungerar. 

En lista motsvarande Flippad undervisning skulle, enligt mig3, därför vara mycket kortare och 
inte alls lika preciserad: 

1. Flippad undervisning förutsätter aktivitet utanför klassrummet 
2. Bygger på den mentala process/förberedelse som ges via flippen 
3. Eleven reflekterar individuellt och tar med sig sina tankar till klassrummet. 

 

2.2 Begreppet Flippad undervisning 
I denna studie använder jag genomgående termen Flippad undervisning för att visa på att det är 
själva undervisningen, det metodiska tillvägagångssättet, som sker på ett annat sätt jämfört med 
traditionell undervisning. Undervisning kan i sammanhanget förstås som att planering, val av 
innehåll och metoder är sammanflätade, samtidigt verksamma, och att kvaliteten av 
undervisningen visar sig i hur dessa samspelar (Segolsson & Bäcklund, 2016). Uttrycket flippad 
har jag valt att behålla då det är svårt att hitta eller argumentera för ett lämpligt ersättningsord. 

                                                
3 Det finns ingen lista som definierar Flippad undervisning likt den som finns för Peer Instruction 
(Mazur, 1997/2014), förutsättningar och syften i listan är dock inspirerade av Bergmann och Sams (2012) 
uppbyggnad av sin egen praktik kring Flippad undervisning.  
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Med utgångspunkt i att det är lärares uppfattningar om undervisningsformen som är i fokus i 
denna studie, kan man utgå ifrån att begreppen Flippat klassrum och Flippat lärande är aningen 
missvisande. Grundidéerna när det gäller Flippad undervisning är att det inte handlar om en 
rumslig förändring i klassrummet utan att det handlar om ett förhållande mellan schemalagd 
undervisning kontra det som sker utanför denna. Av den anledningen är det inte den fysiska 
miljön, klassrummet, som ändras. Flippat lärande är gångbart i andra sammanhang, dock inte i 
denna studie som fokuserar på lärarna och deras undervisning snarare än elevers lärande. 

Flippad undervisning har under de senaste åren vuxit som undervisningsform i svensk skola, där 
en indikator på detta är den pedagogiska grupp som finns på Facebook: Flippa klassrummet4. Mot 
slutet av 2013 hade gruppen ett drygt tusental medlemmar och i mars 2016, är medlemssiffran 
14306 stycken. 

Sedan Flippad undervisning fick sitt genombrott i utbildningar världen över, har flera uttryck 
använts för att beskriva undervisningsformen. I Norden, framförallt i Sverige, är några av de 
mest använda uttrycken för undervisningsformen: flippat klassrum, flippat lärande eller omvänt 
lärande. Det senare visar på ett försök att knyta hela uttrycket, inklusive flipped, till svenska 
språket. De två första grundar sig i de amerikanska uttrycken Flipped Classroom och Flipped 
Learning och är direkta översättningar. Oavsett vilket av begreppen man väljer, syftar de till att 
vara övergripande beskrivningar för undervisning som på ett eller annat sätt gör anspråk på att 
skilja sig mot det som brukar benämnas traditionell undervisning.  

Benämningen Flipped Classroom, som har fått störst fäste i Sverige, har diskuterats fram och 
tillbaka, och, även om många anammat översättningen (Flippat klassrum), är det fortfarande 
många som inte känner sig bekväma i hur man ska benämna det. Exempelvis Barker (2013) 
menar att det ännu inte finns någon svensk översättning för det.  

2.3 Skolans digitalisering 
I takt med att samhället förändras, måste skolan också genomgå förändringar (Kroksmark, 2013). 
Att arbeta med digitala verktyg i skolan har under de senaste åren aktualiserats mer och mer: 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. […] Eleverna ska kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. (Skolverket, 2015, sid. 9) 

Citatet visar att lärare måste följa med i samhällsutvecklingen. Det samhälle vi lever i, den digitala 
tidsåldern, påverkar även skolan. “Om skolan skulle ställa sig utanför den här utvecklingen 
kommer den etablera en enorm förtroendeklyfta mellan sig själv och det övriga samhället.” 
(Kroksmark, 2013, sid. 7). Enligt LGR 11 ska skolan ”ansvara för att varje elev kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 
(Skolverket, 2015, sid. 14). 

Ett första steg till att som lärare använda sig av digitala verktyg, skulle kunna vara att med hjälp 
av den tillhandahållna tekniken, lärplattformar och styrdokument, börja med att flippa sin 
                                                
4 https://www.facebook.com/groups/flippa/ 
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undervisning. För eleverna innebär detta att ta till sig instruktioner och föreläsningar om ett 
aktuellt moment, en genomgång, innan lektionen i skolan genomförs, med hälp av tekniken. En 
av anledningarna till att Flippad undervisning har fått ett stort genomslag, är den tekniska 
utveckling som skett i skolan, inte minst med krav om att använda digitala verktyg i skolan enligt 
både LGR 11 (Skolverket, 2015) och GY 11 (Skolverket, 2011). Flippad undervisning kan 
underlätta, eller bana väg, för att använda digitala verktyg i undervisningen. Undervisningstiden i 
skolan kan genom dessa verktyg effektiviseras genom att man får mer tid tillsammans med 
eleverna och då kan ägna tiden i större utsträckning till att hjälpa och handleda eleverna. Att 
eleverna kommer till klassrummet med en annan form av förståelse då de redan tagit del av 
material innan och deras mentala process (inlärningsprocess) redan startat, kan detta öka 
möjligheterna till en ökad och fördjupad kunskap hos eleverna.  

2.4 Vad är undervisning?  
Undervisning kan ske individuellt eller i grupp och kan se ut på olika sätt. Ett exempel på hur det 
kan se ut är Flippad undervisning, som man ofta jämför med vad man kallar traditionell 
undervisning. Traditionell undervisning ska i den här studien ses som jämförbart med 
lärarcentrerad undervisning. Den traditionella undervisningen står som motsats till den mer 
elevcentrerade undervisningsformen Flippad undervisning. Enligt både Mazurs (1997/2014) och 
Bergmann och Sams (2012) innebär lärarcentrerad undervisning att stora delar av lektionstiden 
går åt till genomgångar. När man sedan, i den flippade undervisningsformen, förlägger dessa 
utanför klassrummet, frigörs tid och fokus ligger på eleverna – elevcentrerad undervisning. 
Kansanen (2000) beskriver detta i termer av ämnescentrerad undervisning där lärarens 
uppmärksamhet främst riktas mot ämnet (innehållet) vilket motsvarar lärarcentrerad 
undervisning i denna studie. Kansanen (a.a.) har samma benämning som gäller för den flippade 
undervisningsformen: elevcentrerad undervisning, där lärarens fokus ligger på eleven. 

I Skollagen (SFS, 2010:800) definieras undervisning enligt följande: 

Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 
till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden 
[…] (1 kap, 3§, s. 16). 

Undervisning är det som (normalt) sker i skolan, i klassrummet. Undervisning ingår i den process 
i vilken informationen förmedlas från läraren till eleven och är central i kunskapsbildandet; när 
eleven tar till sig informationen och gör den till sin egen kunskap. Som lärare måste man hela 
tiden göra löpande bedömningar utifrån en given situation för att sedan styra sitt handlande; det 
innebär att planera, men framför allt att i sin planering vara flexibel, följsam, och inte bedriva 
mekanisk undervisning som varken skulle vara engagerande eller effektiv (Håkansson & 
Sundberg, 2012).  

Frågor som bör finnas med i undervisningen är: Hur ska det här innehållet presenteras? Vad är viktigt 
att lära? Vilken nivå kan jag/bör jag hålla? Hur skapar jag ett intresse och engagemang? (Säljö, 2015). 
Dessa frågor beskrivs av Comenius i Didactica Magna redan under 1600-talet där han ställer alla 
undervisningsproblem under fyra frågeställningar: vad, hur, när och varigenom. Den allmänna 
undervisningsmetod som Comenius presenterar, handlar framför allt om att undervisningen 
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innehåller två aspekter: en undervisningsplan samt en metodisk anvisning för undervisning (Comenius, 
1657/1999).  

Undervisning kan ses som ett begrepp för en form av organiserat lärande, som påverkats av 
filosofer, teologer, skolreformatorer och pedagoger, psykologer, läkare och många andra, som 
innebär det speciella sättet vi i skolan kommunicerar på. Det handlar om de idéer Sokrates 
formulerade om hur man formar en bildad person genom intellektuell träning (Säljö, 2015).  

Carlgren (2015) beskriver undervisning som ett sätt att rekonstruera kunskap. Detta gör läraren 
utifrån sitt kunskapsarbete. Här menar Carlgren (a.a.) att läraren arbetar med råmaterialet 
(kunskap) för att omvandla detta till ett undervisningsinnehåll och vidare, tillsammans med varje 
elevgrupp, eller klass, (åter)skapa och (åter)upptäcka kunskapsmässiga landvinningar (a.a.).  

Undervisningens syfte är alltid att lära någon något, därav konsten att undervisa (Comenius, 
1657/1999) och därför står undervisning och didaktik, i sin mest allmänna betydelse i en nära 
relation till lärande. Lärande är ett komplext fenomen och kan inte helt enkelt brytas ned till 
någon konkret, entydig definition. Vi kan ge en massa exempel på lärande, exempelvis 
färdigheter: att gå, springa, cykla, hoppa, simma, gå på händer osv. En del lär sig detta, andra 
inte. Det finns en massa andra saker vi lär oss, som kanske är aningen mer subtila: hänsyn till 
andra, ett demokratiskt sinnelag, ansvars- eller rättvisekänsla (Säljö, 2015). Men, det är också 
viktigt att även kunna skilja på undervisning och lärande, de är inte samma sak. Undervisningen 
planeras utifrån våra styrdokument för att sedan både organiseras och genomföras. Hur 
framgångsrik undervisningen blir, kan skifta, vilket i sin tur påverkar lärandet men inte 
nödvändigtvis behöver orsaka lärandet i en kausal mening (a.a.). 

I Flippad undervisning har instruktionen lyfts ut från lektionen (se 2.2) vilket leder till att 
metoden, undervisningen förändrats och blivit mer systematisk, med tid för reflektion: 

Att studera är något annat än att lära […] Studier är en systematisk träning av människors 
intellekt, av deras förmågor att tänka, reflektera och förstå sin omvärld. (Säljö, 2015, sid. 16) 

Citatet ovan belyser studera (och lära), alltså inte per definition att undervisa. Men, den 
systematiska träning Säljö (2015) beskriver, är en del av den flippade undervisningen; att man i 
den tränar och erbjuder möjlighet till tolkningar och reflektioner.  

Termen lärande och dess grundform lära är mångtydig och av den anledningen svår att entydigt 
definiera (Säljö, 2015). Lärande kan innebära att en skolenhet betraktar sig som en 
lärandeorganisation, det kan också innebära att en elev kan lära sig använda en dator eller att 
lärande sker kollektivt respektive individuellt. I de flesta fall när termen lärande används i 
skolsammanhang avses den process då en elev erhåller ny kunskap inom något område. Det 
handlar med andra ord om en kvalitativt förändrad uppfattning av något (Marton & Booth, 
1997) oavsett om detta sker genom egen inläsning av en text, att läraren går igenom något vid 
tavlan eller genom flippad undervisning. 

2.5 Tidigare forskning 
Forskningen inom detta område är på ett tidigt stadium och sparsam gentemot målgruppen för 
den här studien. Den forskning som har bedrivits, har till största del bedrivits i USA, då med 
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målgrupper i framför allt högre studier. Under rubriken Urval – Tidigare forskning (4.2.1 i 
Metodkapitlet) beskriver jag hur jag gått tillväga för att redovisa tidigare forskning som denna 
studie redogör för. 

I ett konferensbidrag (Bishop & Verleger, 2013) presenteras en kartläggning av befintliga studier 
inom ämnet fram till år 2012 där man funnit 24 studier som kan relateras till det Flippad 
undervisningt. Bishop och Verleger refererar bland annat till en studie genomförd av Day och 
Foley (2006) där man under en hel termin studerat studenters resultat i en flippad 
undervisningsform. Resultatet påvisar vissa positiva tendenser av undervisningsformen Flippad 
undervisning men resultatet går inte att generalisera.  

I sin avhandling redovisar Strayer (2007) studenters upplevelser av det flippade och det 
traditionella klassrummet. Resultatet i studien visar att fördelar och nackdelar upplevdes av 
eleverna i båda grupperna men där de största fördelarna redovisas från det flippade klassrummet, 
där samarbetet mellan elever-elever samt elever-lärare ökat i jämförelse med ett traditionellt och 
lärarcentrerat klassrum. Variationen i Flippad undervisning, som ofta anges som ett skäl till att 
möta olika elevers behov, ansågs dock av många vara en nackdel när det blev för mycket 
variation och flera olika typer av aktiviteter, ledde detta till att studenterna upplevde 
undervisningsformen ostrukturerad. Andra studier som framhäver aktiviteten i klassrummet som 
viktigt, kommer fram till resultat som visar att eleverna rycktes med mer i aktiviteten i den 
flippade undervisningsformen, eleverna interagerade med varandra i högre grad, innehållet 
förändrades och, framför allt, fördjupades (Enfield, 2013; McLean, Attardi, Faden & 
Goldszmidt, 2016; van Vliet, Winnips & Brouwer, 2015). Bates och Galloway (2012) visar även i 
en studie att studenterna föredrar den flippade formen av undervisning framför den traditionella 
lärarcentrerade undervisningen. Kollaborationen studenter emellan, samt engagemanget hos 
studenterna, undersöker Kjellin och Birkenkrahe (2015) i en studie om det flippad undervisning. 
Kjellin och Birkenkrahe drar slutsatsen att både engagemanget och interaktionen studenterna 
emellan ökar i den flippade undervisningen men påvisar också att det ger effekt först då man tar 
in studenternas förväntningar i designen av kursen, det vill säga att studenterna får vara delaktiga 
i utformningen av kursen (vilket gör att upplägget måste justeras kontinuerligt). 

Brown (2012) undersökte i sin doktorsavhandling collegelärares upplevelser av undervisningen i 
ett Flippat klassrum. Slutsatserna i Browns avhandling är att lärarna upplever både positiva och 
negativa effekter. Dessa effekter innebär, enligt Brown att ett ökat lärande sker hos både 
studenter och lärare och att flexibiliteten ökar både i och utanför klassrummet. Det redovisas 
också ett motstånd från lärarna mot en ny undervisningsform samt att det är tidskrävande att 
producera, och även utveckla, sitt undervisningsmaterial. Just det tidskrävande arbetet tar även 
Enfield (2013) upp; det tar tid att bygga upp ett videobibliotek eller till och med leta reda på 
relevant material som någon annan skapat. Beträffande studenters upplevelser kring 
videomaterialet, redovisas det i en artikel av Atteberry (2013) att studenter upplevde en tyngre 
arbetsbörda i Flippad undervisning, mycket på grund av att de känt sig tvunga att avsätta en hel 
del tid för att ta del av videomaterialet. Att arbetsbördan, men också möjligheten att som student 
vara med och påverka, presenterar Avdic och Åkerblom (2015) i en studie kring flippad 
undervisning kopplat till lärandestrategier. Avidc och Åkerbloms slutsats påvisar att aktiva och 



Bakgrund 

 
 

8 

engagerade studenter, i större möjlighet kan påverka sitt eget lärande och att just Flippad 
undervisning kan stödja detta. 

Enfield (2013) visar i sin fallstudie, Looking at the Impact of the Flipped Classroom Model of Instruction 
on Undergraduate Multimedia Students at CSUN, hur effekterna av Flippad undervisning 
manifesteras ur både ett elev- och lärarperspektiv. Bland fördelarna nämns att studenterna 
upplevde att de lärde sig innehållet bättre samt att de blev mer effektiva och aktiva i sitt eget 
lärande samt att de hela tiden har videoklippen som en resurs för främst repetitiva syften men 
också då de varit frånvarande. Nackdelar som lyfts fram är bland annat att toleransen med fel 
inte är särskilt hög kring det inspelade materialet; de misstag, eller pauser, man gör i en 
föreläsningssal accepteras men inte alls i lika hög grad vid instruktions- eller föreläsningsvideos. I 
likhet med Enfields (2013) resultat att studenterna lärde sig bättre, kommer Jonsson (2015) fram 
till samma sak i sin komparativa studie. Två gruppers resultat jämfördes med varandra; en grupp 
var flippad, den andra läste kursen i traditionell mening. Resultatet på de som var godkända på 
kursen uppmättes till 81 procent i den flippade undervisningen jämfört med 60 procent i den 
traditionella. Dessutom presenterar Jonsson resultat som visar att andelen högre betyg var större 
i den flippade undervisningen, 58 procent, än i den traditionella (32 %). 

McLean et al. (2016) kommer i sin studie kring Flippad undervisning och djupinlärning, fram till 
att studenterna själva ansåg sig ta mer ansvar för sitt lärande och fokuserade till stora delar på att 
maximera tiden vid läxan, som de tog del av som en flipp. Studien visar att studenterna lade ned 
mer tid på sina studier där Flippad undervisning användes, än mot den traditionella 
undervisningen. I studien användes också ”just in time teaching”-5metoden vilket påverkat 
resultatet av studien då en av slutsaterna är att detta tillvägagångssätt hjälper studenterna att 
klargöra innehållet i studierna samt hjälper dem att utveckla en strategi för djupinlärning. Just 
strategier, att förbereda sig på framtiden; söka arbete, lösa problem och ta till sig nytt material, är 
också Enfield (2013) inne på då en av hans slutsatser är att de flesta studenterna upplever att de 
blivit mer självsäkra på sin egen färdighet (strategi) i att ta till sig nytt, okänt material.  

Atteberry (2013) beskriver i sin studie fyra lärare vid Harvey Mudd College, där man sökt 
analysera effektiviteten i Flippad undervisning. Studien visar att det inte är säkert att det flippade 
klassrummet har några effekter på lärandet. I studien har varje lärare undervisat i två sektioner av 
samma kurs; en flippad och en traditionell del. I studien har man sökt testa effekter i form av 
studenters färdigheter i att ta med sig förkunskaper inför ett problem som skall lösas samt deras 
inställning till sitt eget lärande samt om de kunde demonstrera vad de lärt sig vid en 
provsituation. Van Vliet et al. (2015) redovisar en studie som fokuserar på vilken effekt Flippad 
undervisning har på motivation och inlärningsfunktioner hos den enskilde studenten, resultatet 
visar att Flippad undervisning förbättrade metakognition och kollaborativt lärande. Men, i likhet 
med Atteberry (2013), ser man inga tydliga effekter om man inte får en kontinuitet av metoden; 
att hållbarheten i djupinlärningen endast infinner sig då man upprepar modellen och inte bara 

                                                
5 Just in Time Teaching, JiTT, påminner om strukturen för Peer Instruction (se sid. 2 ff.) men med ett 
ännu starkare elevfokus där elevernas respons före lektionen utgör en stor del av lärarens 
problematiseringar av det aktuella ämnet/momentet. Just in Time anspelar på att eleverna ska lämna sin 
respons 1-24 timmar innan lektionen startar där en timme motsvarar Precis i Tid (min översättning). 
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använder sig av den vid enstaka tillfällen. Van Vliet et al. (2015) drar slutsaten att det finns en 
stor sannolikhet att det också skulle förbättra djupinlärning och således vara en värdefull 
pedagogisk modell att arbeta utifrån i högre utbildning. Johnson och Renner (2012) undersöker 
också effekten av Flippad undervisning i en avhandling där man jämför två elevgruppers resultat; 
den ena gruppen fick undervisning i ett lärarcentrerat klassrum (traditionellt) och den andra i ett 
elevcentrerat (flippat) klassrum. Efter sex veckor bytte man grupperna och den grupp som 
befunnit sig i det lärarcentrerade klassrummet, fick nu gå in i det elevcentrerade klassrummet i 
sex veckor. Johnsons och Renners resultat visar att det inte skiljde sig resultatmässigt från 
varandra i de olika grupperna. Johnsons och Renners förklaring till sin omkullkastade hypotes 
ligger i att införandet av undervisningsformen misslyckats och därför blev resultatet missvisande. 
De trycker på i slutorden att det finns ett starkt behov av vidare forskning på området. Samma 
behov av vidare forskning kommer Zhi Chen (2014) fram till i en mindre studie om en ökad 
aktivitet från studenterna och i viss mån djupare förståelse av innehållet infinner sig i Flippad 
undervisning. Zhi Chen har noterat denna positiva tendens varför han uppmanar till vidare 
forskning. 

Det finns mer forskning på området, men som varken passar in mot mitt syfte eller min 
målgrupp. Med anledning av detta har jag valt att redovisa några artiklar som kan vara av vidare 
intresse för fortsatt forskning i en bilaga (bilaga 3). 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 
Min utgångspunkt har varit den sociokulturella teorin som tillskrivs Vygotskij då den flippade 
undervisningsformen både förändrar miljön och lärarens roll: 

[…] om läraren är svag i den direkta inverkan på eleven, så är han allsmäktig i fråga om 
indirekt inflytande på eleven genom dennes sociala miljö. Den sociala miljön är en verklig 
hävstång i uppfostringsprocessen, och lärarens hela roll är att styra denna hävstång. Liksom 
en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande genom att direkt 
rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma i motsatsställning till 
uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. Men 
trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera 
fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning, dvs. återigen indirekt 
genom motsvarande förändringar av miljön. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet 
genom att förändra miljön. (Vygotskij, 1926/1996, sid. 20) 

I det här avsnittet redogör jag för sociokulturell teori och den proximala utvecklingszonen samt 
kopplingen till Flippad undervisning. 

2.6.1 Sociokulturell teori 
Vygotskijs sociokulturella teori bygger på empiri; kunskap kommer ur handlingar eller 
verksamheter. Tre handlingstyper, eller verksamheter fokuseras:  

1. bearbetning av den fysiska omvärlden - tingvärlden,  
2. kommunikation med den sociala omvärlden - människovärlden, samt  
3. tänkande och problemlösning i den inre, mentala världen - kognitiva processer. 

(Stensmo, 2007, s. 184) 

Vygotskijs utgångspunkter i utvecklingspsykologin är människan som både en biologisk varelse 
samt en kulturvarelse (Säljö, 2011). Utifrån detta delar Vygotskij in människans utveckling i två 
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olika spår: en biologisk utvecklingslinje samt en sociokulturell linje. Den biologiska linjen startar 
vid födseln där människan utvecklar grundläggande färdigheter såsom grov- och finmotorik. 
Denna utvecklingslinje ser relativt likadan ut oavsett var någonstans i världen man befinner sig. 
Den andra linjen, den sociokulturella, startar först när barnet börjar kommunicera verbalt med 
sin omgivning vilket leder till att denna utveckling definieras av sociokulturella faktorer. För 
Vygotskij är tänkande och språk centrala och hör ihop eftersom språket inte kan uttalas utan att 
tänkas: ”In other words, speech cannot be ’discovered’ without thinking” (Säljö, 2011, sid. 44). 
Språket är den mest betydande faktorn för den sociokulturella utvecklingen (Säljö, 2011; 
Kroksmark, 2011). Rötterna till Tänkande och Språk beskriver Vygotskij i fyra punkter: 

1. In their ontogenetic development, thought and speech have different roots. 
2. In the speech development of the child, we can with certainty establish a 

preintellectual stage, and in his thought development, a prelingusitic stage. 
3. Up to a certain point in time, the two follow different lines, independently of each 

other. 
4. At a certain point these lines meet, whereupon thought becomes verbal and speech 

rational. 
(Vygotskij, 1962/2012, sid. 44) 

 
Den tidiga kommunikationen räknas dock inte som språk i det här avseendet då Vygotskij 
skiljer mellan lägre (elementära) och högre psykologiska funktioner (Säljö, 2011). Med lägre 
psykologiska funktioner menar Vygotskij den form av kommunikation/reaktion det lilla barnet 
besitter, preintellectual stage. De högre psykologiska funktionerna syftar till de mer komplexa 
färdigheter barnet får genom olika kulturella praktiker (a.a.) när linjerna sedan möts när tankarna 
verbaliseras och språket rationaliseras. 

Språket, som Stensmo (2007) tar upp, får inte riktigt den betydelse i Flippad undervisning som 
Vygotskij kanske hade önskat. Fokus ligger mer på interaktionen, det sociala samspelet, som skall 
ökas genom kommunikation där ingen särskild vikt läggs på hur det kommuniceras. Mazur 
(Bergmann & Sams, 2012) har dock en tanke om att språket eller kunskapen kring ämnet är av 
betydelse för att förstå, eller förmedla en förklaring av ett moment eller ämne där man kan likna 
hans resonemang med Vygotskijs lägre och högre psykologiska funktioner (Säljö, 2011). 

I Flippad undervisning, är kommunikationen central och undervisningsformen ska syfta till att 
öka interaktionen mellan eleverna (Bergmann & Sams, 2012; Barker, 2013). Detta har sin grund i 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Bergmann och Sams (2012) för 
argumentet, som en ingång till Flippad undervisning, att det fanns alldeles för lite dialog i det 
traditionella klassrummet men alldeles för mycket monolog (lärarmonolog). Kommunikativa 
processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande; genom 
kommunikationen blir individen delaktig i både kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014). 

De resonemang Vygotskij för kring att lära sig något nytt, eller för att lära sig mer om man startar 
i det man redan vet, korrelerar väl med Flippad undervisning. Säljö skriver: "[...] genom att 
människor behärskar vissa kunskaper och färdigheter, så är de också nära att behärska vissa 
andra kunskaper och färdigheter" (2011, s. 167). I vissa fall handlar det om fördjupningar i 
ämnen medan det i vissa fall handlar om att transferera eller implementera infallsvinklar, 
problemlösningsmodeller etc. på nya problem eller områden. 
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De medierade6 tekniska och psykologiska kunskapsartefakterna; verktygens betydelse 
(Kroksmark, 2011), spelar för Flippad undervisning en viktig roll. Utan hjälp av datorer, Internet, 
samspelet och integreringen mellan dessa redskap, och användaren, hade Flippad undervisning 
varken fått spridning eller fäste. Genom dessa verktyg inte bara möjliggörs den flippade 
undervisningsformen, den bidrar också till ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv där det 
psykiska och fysiska smälter samman. Verktyget kan uppfattas som ett fysiskt föremål men ingår 
i sammanhanget som en del av den mänskliga verksamheten. Säljö (2014) menar också att: ”I ett 
sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga, 
redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter.” (a.a. sid. 81). 

2.6.2 Den proximala utvecklingszonen 
 
Pedagogy must be oriented not to the yesterday, but to the tomorrow of the child’s 
development. Only then can it call to life in the process of education those processes of 
development which now lie in the zone of proximal development” (Vygotsky, 1993, sid. 251-
252) 

Barker (2013) beskriver Flippad undervisning med hänvisning till samtalet eller det samspel som 
möjliggörs, där mycket av det som ska läras sker via samtal, resonemang och argumentation; 
med, för eller emot varandra. Barker använder begreppet Peer Learning, där den uttalade styrkan 
är att nyttja eleverna som resurser vid inlärningssituationen. Peer Learning är effekten av Peer 
Instruction och bygger på den strukturerade samtalsmodell som syftar till att möjliggöra för 
eleverna att nå nästa utvecklingszon (Barker, 2013; Mazur, 1997/2014). Utvecklingszonen 
kopplar Barker (2013) till Vygotskijs proximala zon som innebär den skillnad mellan det individen 
kan göra själv och det individen kan klara tillsammans med andra.  

Vygotskijs proximala utvecklingszon kan jämföras med området mellan människans medvetande 
och omvärlden runt omkring henne. Aktiviteten inom zonen är verksamheten. Verksamheten 
innebär bland annat att man använder verktyg, artefakter, (Stensmo, 2007; Kroksmark, 2011) i 
form av både fysiska och psykisk-mentala redskap. Kroksmark beskriver att "all mänsklig 
aktivitet bara kan begripas via begreppen medierade tekniska och psykologiska 
kunskapsartefakter." (a.a., sid. 454). Vygotskijs teorier bygger alltså på effekter och produkter 
som uppstår i den sociokulturella miljö vi befinner oss i. Kroksmark (a.a.) ger exempel på 
nyttjande av fysiska och språkliga verktyg: almanackan, för planering och översyn av vår tid; 
pennan, som hjälper oss att skriva ned så vi inte glömmer; datorer och Internet, som möjliggör 
kommunikation i nya former osv. 

Vygotskijs pedagogiska metod handlar om att vägleda eleverna genom kortare 
utvecklingsförlopp, mikrogeneser, vilka tillsammans utgör ontogenesen, utvecklingen från barn till 
vuxet stadium, under skoltiden (Vygotskij, 1962/2012). Vygotskij talar om att människan alltid 
befinner sig i förändring vilket anger utgångspunkten för all psykologisk utveckling (Stensmo, 
2007, sid. 195; Kroksmark, 2011, sid. 450) där undervisning, skapande av inlärningstillfällen eller 
möjlighet att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra människor för denna 
rörelse framåt. Mikrogenesens uppkomst förklaras via den proximala utvecklingszonen, 
                                                
6 Begreppet medierar kommer från tyskan – Vermittlung som betyder förmedla och antyder att människan 
inte står i direkt, omedelbar eller otolkad kontakt med omvärlden. (Säljö, 2014) 
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skillnaden mellan det individen kan göra ensamt och tillsammans med andra, där elevens 
medvetande interagerar med omvärlden (Stensmo, 2007). Zonen kan delas in i en 
tvåstegsprocess enligt Stensmo (a.a.) där det första steget är kommunikation med omvärlden, 
interpsykisk, social aktivitet och därefter det andra steget; en inre kommunikation, intrapsykisk 
tankeaktivitet. När den nya verksamheten internaliserats, har en mikrogenes ägt rum. Den nya 
verksamheten utgör då en början på en ny proximal utvecklingszon. 

I Flippad undervisning blir också elevens utveckling synlig; varje flippad lektion, varje moment, 
kan innebära mikrogeneser, som påverkar ontogenesen, då den proximala utvecklingszonen 
ständigt flyttas framåt; ny kunskap inhämtas och internaliseras. 

Flippad undervisning innebär att eleven, efter att ha tagit till sig ett innehåll i form av en flipp 
(där innehållet kan vara egentligen vad som helst så länge det startar en tankeprocess), ges 
möjlighet att tillsammans med andra och i samverkan, få hjälp och således flytta fram positionen 
för den närmaste utvecklingszonen där eleven själv kan förklara ett liknande förlopp. 

Vygotskijs proximala utvecklingszon och syn på lärande som en social aktivitet anspelar på det 
samarbete som äger rum mellan lärare och elev/barn (Kroksmark, 2011) och Flippad 
undervisning bidrar till ytterligare möjligheter till utveckling genom att nyttja alla de elever eller 
jämbördiga parter, som finns i klassrummet. Vygotskijs tankar kring internalisering, att alla 
individuella kunskaper härstammar från ett aktivt deltagande i sociala aktiviteter (Barker, 2013) 
utgör själva utgångspunkten i Flippad undervisning.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka ämneslärares erfarenheter och uppfattningar av undervisningsformen 
Flippad undervisning. 

 

Forskningsfrågor: 

• Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna? 
• Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna? 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskriver jag mitt val av metod när det gäller datainsamlingen och analysen. Jag 
beskriver också intervjuernas genomförande samt hur urvalsprocessen sett ut. Avsnittet avslutas 
med en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna behandlats i studien. 

4.1 Kvalitativ intervjustudie 
Studiens utgångspunkt har varit den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med den är att förstå 
världen från respondenternas perspektiv och beskriva deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2014). 

Till grund för den kvalitativa datainsamlingen har den semistrukturerade, eller icke-
standardiserade, intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) valts. Det krävs i denna intervjuform en 
lyhördhet hos forskaren såväl som kunskap om området. Kvales och Brinkmanns sju stadier har 
utgjort grunden för intervjuundersökningen: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering (a.a., sid. 37). 

De ostrukturerade intervjuer som genomförts har utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 1). 
Denna guide utgjorde en grund för hela intervjuförfarandet (strukturen). Men, eftersom det 
handlat om en semistrukturerad intervju, fanns också möjligheten att byta ordning på frågorna 
och komplettera med frågor baserade på respondenternas svar. 

Kvale och Brinkmann (2014, sid. 176 ff.) lyfter fram flera olika typer av intervjufrågor som kan 
ställas och har delat in dessa i nio kategorier: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 
specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad och tolkande frågor. Dessa 
kategorier har utgjort grunden i intervjuguiden. I intervjuguiden har dessa inte markerats mer 
specifikt än den första rubriken Inledande, sonderande frågor (se bilaga 1). I likhet med vad Kvale och 
Brinkmann (2014, sid. 177) beskriver: "eftersöks svaren, innehållet sonderas men utan att för den 
skull ange vilka dimensioner som ska beaktas", det vill säga att man som intervjuare inte har för 
avsikt att i detta skede av intervjun att avslöja vilket djup man vill nå.  

I den efterföljande delen med rubrikerna "Undervisningsrollen/yrkesrollen" samt "Elevernas 
färdigheter och förståelse" (bilaga 1), lät jag frågor av olika karaktär ingå. Jag inledde med en 
direkt fråga även om Kvale och Brinkmann (2014), föreslår att direkta frågor ställs mot slutet av 
intervjun. Denna fråga (Hur mycket tid tar det att planera en genomgång, lektion – att göra en flipp?) var 
för mig av yttersta relevans som en utgångspunkt för uppföljningsfrågor; det fortsatta 
intervjusamtalet där en rad indirekta frågor följt, med syfte att nå fram till en beskrivning som 
motsvarar de ställda forskningsfrågorna.  
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4.2 Urval 
I denna del presenteras två typer av urval: Urval tidigare forskning (4.2.1) och Urval av respondenter 
(4.2.2).  

4.2.1 Urval tidigare forskning 
De sökord eller termer som har använts i forskningsöversikten är: flipped classroom, flippa(t) 
klassrum, inverted classroom, flipped teaching och flippad undervisning. Vid sökningar har flipped classroom 
genererat flest träffar och endast ett fåtal varianter på flippa(t) klassrum har hittats, framför allt 
förekommer det i uppsatsarbeten främst på avancerad nivå. Sökningar har genomförts i olika 
databaser: SwePub, Primo, ERIC, DiVa och Google Scholar. Sista sökningen genomfördes i april 
2016. 

Internationellt är sökbegreppet flipped classroom det i särklass största. Ser man till antalet 
studier/rapporter, finner man att flipped classroom ofta sammanknippas med blended learning. 
Avgränsningen i forskningsöversikten har gjorts med fokus på begreppen flipped classroom, flippat 
klassrum och inverted classroom. Jag har i min redovisning av tidigare forskning fokuserat på studier 
som är granskade genom peer review eller genomgått seminariegranskning på avancerad nivå 
(master, lic- eller doktorsavhandlingar) vid universitet eller högskola. Urvalet som presenteras i 
översikten har gjorts med tanken om att de presenterade studierna kan transfereras till 
målgruppen i denna studie: ämneslärare. 

4.2.2 Urval av respondenter 
Datainsamlingen har genomförts i två steg där det första steget endast syftade till att göra ett 
urval av lämpliga respondenter genom en kvantitativ datainsamling i form av en enkät (bilaga 2) i 
Flippa klassrummet-gruppen på Facebook. Eftersom behöriga ämneslärare från grundskolans 
årskurser 7-9 eller gymnasieskolan, med erfarenhet av Flippad undervisning, var de respondenter 
som eftersöktes inför studien, var ett urval tvunget att göras utifrån dessa premisser. Både 
Malterud (1998) och Dalen (2013) beskriver det i form av kriterieurval: det adekvata urvalet eller 
det lämpliga urvalet. Därför måste urval göras för att få fram en kriteriebaserad målgrupp (Dalen, 
2013) där urvalskriterierna bygger på att läraren måste ha en viss erfarenhet av, i det här fallet, 
Flippad undervisning såväl som erfarenheter av traditionell undervisning. Detta för att kunna 
göra beskrivningar på ett djupare plan om det exempelvis förändrat yrkesrollen eller 
kommunikationen i klassrummet. Utgångspunkten har varit att urvalet kan bidra till resultat som 
har hög relevans för de som arbetar med, eller är nyfikna på, Flippad undervisning. 

De 42 respondenter som besvarat enkäten reducerades till nio efter att jag gått igenom 
enkätsvaren. De lärare som inte arbetade inom åk 7-9 eller Gy eller saknade lärarlegitimation, 
sorterades bort direkt. Därefter sorterades de respondenter bort som inte arbetat med Flippad 
undervisning i minst sex månader. Den sista sorteringen gjordes baserat på kraven att man ska ha 
arbetat minst två år varav ett år med traditionell undervisning. När alla sorteringar gjorts, 
återstod tolv lärare varav två respondenter utgjorde de två provintervjuer jag genomförde. En 
respondent bodde för långt bort för att det inom studiens omfattning skulle motiveras att resa 
dit för intervju. Därefter återstod de nio respondenter som utgjort empirin i studien. Fem lärare 
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från åk 7-9 och fyra gymnasielärare. Ämnen som representeras av dessa lärare är: matematik, 
spanska, engelska, kemi, fysik, svenska, biologi, historia, samhällskunskap, religion och geografi. 

 
Illustration av hur urvalsprocessen gått till. Ett strategiskt urval av respondenter har genomförts med sikte mot 10 stycken. Enligt 
Kvale & Brinkmann (2014) ligger antalet intervjuer i vanliga intervjustudier kring 15 +/- 10. Det kan skifta beroende på tid 
och resurser som finns tillgängliga.  

4.3 Genomförande 
Enligt urvalsförfarandet har de som svarat ja på frågan om att deltaga i intervjuer kring sin 
flippade undervisning kontaktats för att avtala tid för intervjun. Eftersom ett kriterieurval gjorts 
(se 4.2), har detta inneburit att de intervjuer som genomförts, har genomförts på olika platser i 
södra Sverige. 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) strävade jag efter att bygga upp ett förtroende hos 
respondenten under intervjuns inledande skede. Det handlar om att intervjuaren här måste bygga 
upp ett förtroende hos respondenten innan hen tillåter sig att tala fritt och delge sina erfarenheter 
och tankar för främlingen på andra sidan bordet, intervjuaren. 

Jag genomförde två provintervjuer för att testa intervjuguiden (Dalen, 2013) samt mig själv som 
intervjuare. Provintervjuerna gav mig insikter om mitt eget beteende i rollen som intervjuare 
likväl som den gav mig indikationer och reaktioner på hur mina frågor utformats. Dessutom, 
eftersom en del teknik funnits med i form av digital inspelningsutrustning, gavs även en 
möjlighet att testa denna och kontrollera så att den fungerat enligt mina tänkta syften.  

Vid inledningen av intervjuerna, informerade jag om de etiska riktlinjerna för studien (se 4.5). 
Dalen (2013) beskriver det med krav på samtycke, krav på information och krav på 
konfidentialitet samt nyttjanderätten. Intervjuaren måste inhämta ett frivilligt samtycke efter att 
respondenten informerats om allt som rör hans eller hennes deltagande i studien. Den första 
informationen har redan förankrats i den enkät som skickats ut men som forskare måste man 
hela tiden ompröva sina bedömningar om det kan finnas ett behov att omvärdera 
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formuleringarna för samtycke. Konfidentialiteten är särskilt viktigt i kvalitativa 
intervjuundersökningar då forskare och respondent möts personligen (Dalen, 2013). 
Respondenten måste känna sig trygg i att uppgifterna behandlas med sekretess och att deras 
anonymitet säkerställs. 

Under intervjuerna har jag använt ett tekniskt hjälpmedel; en digital inspelare som spelat in 
samtalet och sparat det på minneskort. Minneskortets data har jag sedan enkelt kunnat föra över 
till en dator. Även om Dalen (2013) betonar att det inte, gentemot 1980- och 90-talet, längre 
bemöts med samma skepsis när man lägger fram sin inspelningsutrustning, har jag ändå känt att 
det varit på sin plats att förklara hur inspelningarna kommer användas och hanteras. 

Under intervjuerna har jag, även om de spelats in, tagit anteckningar. Detta har jag också 
informerat respondenterna om. Anteckningarnas syften har varit flera då man, om 
inspelningsutrustningen inte fungerat som den ska, faktiskt har nedtecknade svar men också för 
att man kunnat notera respondentens svar för att bättre kunnat ställa uppföljningsfrågor, eller för 
att mot slutet av intervjun fått stöd att sammanfatta den på ett bra sätt (Creswell, 2014).  

Under hela intervjusamtalet har semistrukturerade frågor funnits med, likaså tystnad (pauser) och 
tolkande frågor, som ett översiktligt medvetande. ”Som intervjuare är man ansvarig för 
intervjuns förlopp och bör markera när ett ämne är uttömt” (Kvale & Brinkmann, 2014, sid. 
178). Vidare har det också krävts att man med hjälp av tolkning har kunnat hjälpa till att 
formulera om ett svar, i vissa fall för att förtydliga det respondenten uttrycker (a.a.). 

Den längsta intervjun jag genomförde var ca 75 minuter och den kortaste ca 40 min. De flesta av 
intervjuerna låg kring 45-50 minuter. Intervjuerna genomfördes vid respektive lärares skola i en 
miljö som respondenten kände sig trygg i med hänsyn till den maktasymmetri som förekommer i 
intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Respondenterna ordnade själva med lokal inför 
mitt besök. 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys med en latent abstraktionsnivå7 
(Graneheim & Lundman, 2004) när jag gått igenom datamaterialet. Enligt Bryman (2015) är 
innehållsanalysen ett flexibelt tillvägagångssätt när det gäller att behandla den data jag samlat in 
genom mina semistrukturerade intervjuer.  

Enligt Elo och Kyngäs (2008) är syftet med innehållsanalysen: 

The aim is to attain a condensed and broad description of the phenomenon, and the 
outcome of the analysis is concepts or categories describing the phenomenon. Usually the 
purpose of those concepts or categories is to build up a model, conceptual system, 
conceptual map or categories. (Elo & Kyngäs, 2008, sid. 108) 

                                                
7En kvalitativ innehållsanalys kan göras med två olika abstraktionsnivåer. Man kan utgå ifrån en manifest 
abstraktionsnivå där man ser till det som direkt uttrycks i intervjuerna eller från en latent abstraktionsnivå 
där forskaren tolkar texten (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Inför analysen har jag gått igenom Brymans (2015) checklista för innehållsanalys: ”Är 
forskningsfrågorna tydligt definierade? […] Är motiven bakom urvalsförfarandet försvarbara?” 
(Bryman, 2015, sid. 298). 

Bearbetning av det datamaterial som samlats in under intervjuerna har skett i tre steg, liknande 
det Creswell (2014) och Larsen (2009) beskriver: 

Steg 1 - Transkribering av alla intervjuer. Här sker också en första genomscanning av 
materialet där man också har möjlighet att komplettera transkriptionen med de 
anteckningarna man tog under respektive intervju. 

Steg 2 - Genomläsning av all data. Genomläsningen bidrar till en översikt av materialet och 
skänker en viss insikt i den generella mening materialet kan ge. Det kan handla om att vissa 
generella idéer delas av flertalet av respondenterna, eller tvärtom, att det inte visar sig finnas 
någon samsyn alls. Vid genomläsningen finns även en möjlighet att anteckna initiala tankar 
om materialet. 

Steg 3 - Koda materialet. Tesch (1990) har utarbetat åtta steg för hur man kan arbeta med 
avkodningsprocessen men för att förenkla det kan man dela in det i något färre. Här läses 
materialet igenom mycket noggrant och man kan ta hjälp av de anteckningar man gjorde i 
steg 2 för att ta ytterligare anteckningar och skriva ned de tankar man tänker under läsningen. 
Efter att ha läst flera transkriptioner, kan man sedan börja leta efter nyckelord. Dessa 
nyckelord kan sedan utgöra grunden för eventuella kategorier och en första analys kan göras.  

Larsens (2009) modell sker i något färre steg än vad exempelvis Tesch (1990) eller Creswell 
(2014) förordar. I grunden handlar det om samma typ av innehållslig analys där man 
transkriberar (bearbetar materialet), kodar, klassificerar och kategoriserar för att sedan identifiera 
mönster eller processer som sedan kan jämföras mot existerande forskning samt den nya 
kunskap studien bidragit med till forskningsfältet. 

Min analys började redan vid transkriberingen, jag började redan då fundera på, och utarbeta 
eventuella kategorier och teman. När transkriptionerna var färdiga, satte jag mig med dem en i 
taget och markerade de delar i texterna jag ansåg svarade mot mina forskningsfrågor. Därefter 
delade jag in resultatet i olika teman. Under den första forskningsfrågan Vad som karaktäriserar 
Flippad undervisning enligt lärarna, utkristalliserades sex stycken teman: Förändrad yrkesroll, Tiden, 
Delaktighet, motivation och kontinuitet, Tekniken, Kommunikation med eleverna samt Relationen till eleverna 

För den andra forskningsfrågan Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna, framträdde tre 
teman: Förståelseförberedande, Elevers lärande synlliggörs och Tillgänglighet. 

4.5 Etiska perspektiv i studien 
De fyra grundläggande etiska kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.; Dalen, 2013; Bryman, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Dessa fyra krav har varit min utgångspunkt i inhämtningen av datamaterialet samt i hanteringen 
av detsamma. 

Berörda personer har blivit informerade om undersökningens syfte och de har fått reda på att de 
deltar frivilligt med rätt att, när som helst, avbryta sin medverkan. I min undersökning har 
samtliga respondenter varit myndiga och samtycke har medgivits av samtliga. 
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I hanteringen av personuppgifterna har aldrig respondenternas namn lagrats tillsammans med 
det insamlade materialet. Materialet har kodats, med endast för mig avkodningsbara, datafiler. 
Konfidentialitet, både i slutprodukten samt under processens gång har diskuterats och i 
resultatdelen har jag därför valt att benämna lärarna i studien enligt ordningen: Lärare 1, Lärare 2 
Lärare 3 osv.  

Beträffande nyttjandekravet har respondenterna tydligt informerats om vad det insamlande 
materialet kommer att användas till samt hur länge materialet sparas.  
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5. Resultat 

Resultatet redovisas under två rubriker Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna (5.1) 
samt Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna (5.2). Under dessa rubriker redovisas sedan 
resultatet i form av tematiseringar kopplade till respektive forskningsfråga. Citat används 
fortlöpande för att exemplifiera innebörden i respektive tema och är återgivna i exakt form. I 
citaten har symboler använts för att illustrera tankepaus med tre punkter, eller om ord eller 
meningar utelämnats, har detta skrivits med hakparenteser med tre punkter: […]. Diskussionen 
förs sedan i kapitel 6. Diskussion. 

5.1 Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna. 
I intervjuerna framträder många olika sätt att arbeta med Flippad undervisning, det uttrycks 
inledningsvis i intervjuerna att det inte finns någon mall att följa hur eller varför man ska flippa 
(Lärare 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8). Samtliga lärare i studien har även fått sin ingång8, eller inspiration, 
genom en föreläsning eller vid ett seminarium som handlat om Flippad undervisning och blivit 
nyfikna på undervisningsformen. Därefter har man provat på det lite själv, ofta genom trial and 
error för att så småningom landa i ett sätt att flippa sin undervisning anpassat efter sig själv och 
sitt ämne. 

Vad som karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna har jag nedan delat in i fem teman 
som karaktäriserar undervisningsformen i samtalen med lärarna: Förändrad yrkesroll, Tiden, 
Nyckelaspekter - delaktighet, motivation och kontinuitet, Tekniken samt Kommunikationen med eleverna.  

5.1.1 Förändrad yrkesroll 
Framträdande i intervjuerna är en förändrad yrkesroll, som förändrats från den traditionella 
lärarcentrerade rollen, till en mer elevcentrerad. Samtliga lärare i studien uttrycker att deras 
yrkesroll förändrats och man uttrycker det på lite olika sätt. En lärare uttrycker: ”Den största 
grejen [...] är ju min flipp i huvudet tycker jag, vad är viktigt i min undervisning?” (Lärare 7) och 
fortsätter med poängen att den största skillnaden blir ”att man får tänka om om hela 
undervisningen och jag tycker det, det är nog den största grejen med hela Flipped Classroom för 
mig, att jag måste tänka att, varför ... Vad och hur och varför?”. Flera lärare tänker på 
genomgångarna man hade i det traditionella undervisningsformatet: ”Jag har ju inte alls så stora 
genomgångar. Förut var jag mer klassisk; man hade en förhållandevis lång genomgång på tavlan 
och sen, och sen jobbade eleverna” (Lärare 6) eller att man förflyttar genomgången, som Lärare 
2 benämner som förmedlingspedagogik, till en flipp, och förlägger den någon annanstans så att 
”det absolut viktigaste, att man har tid i skolan, den tiden används till det viktiga, till lärandet, 
processen, tänkandet och diskussionerna” (Lärare 2). Lärare 9 uttrycker sin mentala övergång 
från traditionell till flippat: 

                                                
8 Alla lärare ombads vid intervjuerna att redogöra för hur de första gången kommit i kontakt med Flippad 
undervisning. Resultatet visar att det finns många olika ingångar till varför man flippar sin undervisning: 
nå elever som varit borta, läxdiskussioner, nyfikenhet, kompetensutveckling etc. Det centrala är ofta att 
man vill förändra något i sin yrkesroll. 
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Nä, men då körde man ju en genomgång på tavlan. Det var ju det klassiska "Så här funkar 
det, är alla med?" Alltså, det som gjorde att jag gick ifrån det, det var så att jag upptäckte ju 
då, jag gick ju i den här fällan som alla nya lärare gör... man rapar upp lite grammatik på 
tavlan. […] Men, sen kommer nästa skede då: Vad är det jag vill? Är det att de ska kunna 
fylla i någonting utantill eller är det att de faktiskt ska kunna använda de olika formerna i 
praktiken? Självklart gjorde man färdighetsövningar och blandade med stenciler och fyllde i. 
Men vänta nu, tänk lite... De ska kunna prata, de ska kunna använda det här... Är det inte där 
vi ska vara då? 

En av lärarna i studien upplever också att hen fått en större medvetenhet om tydligheten: ”hur 
tydlig man måste vara i sina flippar och i den efterföljande lektionsdelen” (Lärare 5). Tydligheten 
länkas också samman med ett av de ofta uttryckta syftena med Flippad undervisning, ”Att 
eleverna ska komma förberedda; det krävs också att man som lärare är förberedd även inför 
lektionen” (Lärare 2). Lärare 1 beskriver i samtalet att genomgångarna blir snabbare, mer precisa 
och bygger mer på elevfrågor i Flippad undervisning just för att eleverna redan fått ta del av den 
”stora genomgången hemma och kan specificera frågorna tydligare i klassrummet, i bästa fall 
innan lektionen, vilket gör att min, korta genomgång, oftast, känns det som i alla fall, blir mycket 
tydligare” (Lärare 1).  

Det kan även, som Lärare 7 uttrycker det, också vara så att man flippar för att man som lärare 
funnit att den är undervisningsformen hela tiden tvingar läraren till både reflektion och en viss 
form av öppenhet: 

Dels måste jag som lärare reflektera över min egen undervisning, dels finns materialet 
flera gånger för eleverna, de har tillgång till, det finns en öppenhet i det, eleverna har tillgång 
till mitt material, det är ingenting som sker inom stängda dörrar. Kan inte jag stå för vad jag 
gör i min undervisning, då tror jag att jag är på jävligt farlig mark alltså. 

5.1.2 Tiden 
Det finns flera aspekter att se på tiden som kommer på tal i samband med Flippad undervisning. 
Det främsta är att flera av lärarna i studien uttrycker att de tjänar tid. Vid samtalen med lärarna 
hade alla en åsikt om tiden. Men, från vilket håll man såg det, om man tjänade tid eller tvärtom, 
skiljde sig uppfattningarna lite. Det finns två tydliga linjer som framträder i lärarnas 
beskrivningar: planeringstid och lektionstiden. 

Planeringstid 
Vid planeringen av en flippad lektion, framhåller Lärare 1 att det inte tar särskilt lång tid: ”tycker 
jag inte. Inte mer, det är alltså ingen tidsförlust i att göra en flipp gentemot att planera en vanlig 
lektion, tycker jag inte.”. Även Lärare 3 håller med Lärare 1 i sin beskrivning av planeringstiden 
men trycker samtidigt på att man kanske inte kan sitta och spela in var som helst vilket i sin tur 
innebär att man kanske inte kan bestämma själv när man ska spela in. För att kringgå det, väljer 
ofta läraren att spela in i hemmet, där miljön upplevs som något lugnare, eller i alla fall mer 
kontrollerbar. Likaså Lärare 2, som också brukar sitta en del i hemmet istället för på skolan, 
tycker att det kanske var den första, eller de första gångerna man gjorde det som tog mer tid i 
anspråk och då framför allt innan man kom fram till slutsatsen att miljön faktiskt påverkar tiden; 
det kan vara så att någon stör, knackar på etc. men att man då har en större kontroll i sitt eget 
hem. Lärare 6 håller med om att platsen där man spelar in, kan vara avgörande och dessutom 
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anser läraren att det, till skillnad från flera andra lärare, faktiskt tar tid att både spela in materialet 
och sedan hantera det: 

Nackdelar är ju tiden det tar att spela in det. Och att man måste ha en plats här, på jobbet att 
göra det, där det verkligen är tyst. För det får inte vara så att någon kommer inklivande mitt i 
filmen för då är det ju sabbat. Utan det måste finnas något ställe där man kan sitta, typ 
studio, när det lyser rött så går man inte in där. Och sen är det själva hanteringen, det är ett 
stort steg in i den här världen. 

Lärare 5 uttrycker att just prestationskravet man sätter på sig själv som lärare, som publicerare av 
videoklipp, faktiskt påverkar tiden man lägger ned på det genom att ”det är ju liksom att kunna 
sätta sig ned, ta tiden och spela in filmerna och få liksom, få det bra och de bitarna.” (Lärare 5). 
Även Lärare 8 tycker att det tar mer planeringstid i anspråk:  

Ja, tar mer planeringstid, det gör det. Men, om jag ser till, om jag jämför med att inte göra det 
här, som att inte spela in hur de ska göra sin uppgift, min planeringstid tar extra tid. Men, 
efter lektionen, när alla kommer och frågar och inte blir godkända och ska göra om och rätta 
om, så egentligen tror jag att jag sparar tid om man ser till helheten liksom. Just för att de 
förstår bättre och ja... Man får in en annan studietradition i klassen också där jag flippar, de 
gör läxorna, i de klasserna för de tycker de är roliga och liksom meningsfulla. Och bara det 
tjänar man otroligt på för allt annat arbete, att de faktiskt är förberedda och allt det här. Så, 
planeringstid försvinner men annan tid tjänar man in, tycker jag. 

Även om åsikterna går isär om just planeringstiden, finns det två övriga saker samtliga lärare är 
överens om. Det första är att planeringstiden för kommande, framtida, undervisning förkortas då 
man redan spelat in klippen första tillfället man hade sin lektion, eller sitt moment, så länge man 
inte känner att man vill göra om det, förbättra det: ”Så, i förlängningen kommer detta absolut 
generera en tidsvinst. Det är jag helt övertygad om.” (Lärare 1). Ungefär på samma sätt upplever 
Lärare 9:  

Så, det krävs att man planerar mer noggrant vad man ska göra under veckan som kommer, 
eller så. Det är väl en stor bit.[...] Det ger ju en väldigt stor fördel inför nästa termin. Då har 
jag ju ett material som man kan återanvända och det tycker jag ger mig ett väldigt bra, det 
underlättar för mitt arbete nästa termin. Det blir mer jobb nu för att, egentligen blir det lite 
dubbelarbete nu för jag spelar ju in en genomgång jag skulle haft på en lektion och sen har 
jag min lektion. 

Lektionstid 
Om den första delen av tidsvinst är att man vinner tid i framtida undervisning och planering, är 
den andra att lärarna upplever en tidsvinst kopplat till lektionen; de känner att de vinner tid i 
klassrummet. Samtliga lärare är överens om detta och det uttrycks flitigt i intervjusamtalen: ”Den 
största förändringen är att vi hinner arbeta mer på lektionen” (Lärare 3), ”[…] just att man 
använder den värdefulla lektionstiden till att tänka.” (Lärare 2), ” Det är tiden, att man 
effektiviserar själva lektionen. Tidsvinsten.” (Lärare 7) eller ”Så jag använder, är ju mer 
tidseffektiv på lektionen och eleverna får ut mer av lektionerna tror jag.” (Lärare 4).  

Några av lärarna uttrycker också att den tidspress de ofta känt som lärare i det traditionella 
klassrummet faktiskt lättar: 

Tidsvinsten för mig som pedagog; jag upplever mindre stress att jag ska hinna med ganska 
mycket, i stället för att jag ska hinna alla de här momenten på en lektion så bara det att slippa, 
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köra en sån här genomgång 20 minuter och bli avbruten av att dörren öppnas och folk går in 
och ut, den stressen har ju släppt för mig med. (Lärare 3) 

5.1.3 Nyckelaspekter - delaktighet, motivation och kontinuitet 
Nyckelaspekter som framträder i lärarnas beskrivningar är att motivera eleverna, att få dem 
delaktiga i undervisningsformen samt att undervisningsformen kräver kontinuitet: ”Man kan inte 
gå in och göra det här då och då, typ en gång i månaden, man måste jobba så här varje vecka” 
(Lärare 3).  

Överordnat i undervisningsformen är, enligt Lärare 6 att undervisningsformen måste förankras 
hos eleverna och att ”de måste se det positiva i det”. Man måste motivera dem varför man gör 
det och det gör man med meningsfull undervisning: 

Det handlar så mycket om vad jag gör när vi är tillbaka i skolan, alltså efter flippen. Flippen 
är ingenting, egentligen. Jag ser t ex min dotter, där de ser filmer till höger och vänster utan 
något mer. Att lägga ut filmer kan alla göra men vad man gör i klassrummet, är en annan sak. 
Hur använder jag tiden på ett bra sätt, det är det som är det viktiga. Det finns ganska mycket 
finesser och grejer, tekniska finesser osv. Det kan man göra men jag känner, för mig är det 
en genomgång som man sedan ska göra något vettigt av, t ex jobba med förmågorna. (Lärare 
2) 

En läxa som inte följs upp är meningslös enligt flera av lärarna i studien. Och även om lärarna 
ibland har lite svårt att definiera, eller till och med förhålla sig till begreppet läxa, är det ändå det 
de flesta landar i, att flippen är en läxa som måste innehålla mening ”att de känner, när de 
kommer till lektionen, att den här flippen, läxan, följs upp på ett bra sätt, att det är något vettigt 
som hänger ihop med det de gjort” (Lärare 3).  

En av lärarna poängterar också vikten av att Flippad undervisning inte enbart handlar om att ge 
en video i läxa utan om just att leverera ett bra, meningsfullt innehåll när eleverna kommer 
tillbaka till lektionen, att ”de har fått med sig förutsättningarna innan de tittar på filmen; vad de 
ska tänka på, några begrepp som är viktiga” (Lärare 2). Lärare 7 upplever att många lärare 
feltolkar Flippad undervisning och använder videoklippet, flippen, som information utan att 
sedan förändra själva lektionen: 

Jag tror feltolkningen av det, av ren förmedlingspedagogikskaraktär, kan vara ett sätt att tro 
att man gör något som ändå inte blir bättre. Det är ungefär som att tro att sätta ut en dator 
till varje elev är bra. [...]  

Lärare 8 är inne på samma spår och uttrycker sin erfarenhet från kollegor som testat att flippa” 
och sen kommer de och säger att de inte gör läxan, de tittar inte på filmen.” vilket jag också 
tolkar som att inte bara visa en film för eleverna utan att man, för det första säljer in det till 
eleverna och att man sedan, antingen skapar själv, en bra, intresseväckande film och att det sedan 
”krävs någonting av dem, att de inte kan säga ’Jamen, jag tittade på filmen’ fast de inte gjort det. 
Utan att det måste vara någon aktivitet.” (Lärare 8). 

Det är viktigt att uppnå en regelbundenhet och att sikta mot en kontinuitet; att inte vara rädd för 
att varken misslyckas rent tekniskt med filmerna eller att filmerna inte ses av alla första gången. 
Och, har man då eleverna med sig, kommer de att vänja sig vid undervisningsformen och se 
nyttan med den som Lärare 3 beskriver: ”Men, i och med att jag jobbar så här varje vecka, jämt, 
så kommer… det är ju en inkörningsperiod. Så nu upplever jag att de flesta tittar.”  
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5.1.4 Tekniken 
I samtalen framträder flera aspekter som handlar om tekniken. Flera lärare menar att man 
behöver vara teknikmässigt inriktad och veta vad man gör vilket skulle kunna avskräcka en del 
nyfikna från att prova på Flippad undervisning då det ”är en rätt hög tröskel, inkörningströskel” 
och ”det gäller att sätta sig in i det […] många vill ju inte, alltså de har svårt, fortfarande…” 
(Lärare 6). En annan sida är att det faktiskt inte är särskilt svårt och att man lär sig snabbt, så 
länge det finns ett visst intresse: ”Så det krävs inte många minuter för att lära sig det 
programmet, det tror jag vem som helst skulle behärska.” (Lärare 3).  

Vid publiceringen av flipparna, är det inte alltid enkelt att veta var man ska publicera dessa. 
Lärare 1 beskriver att det inte finns tillräckligt med utrymme på skolans lärplattform vilket 
medfört att flipparna fått läggas upp på YouTube istället. För några av lärarna i studien har det 
fungerat bra med publicering på den egna lärplattformen men man har ändå valt att lägga klippen 
på YouTube. (Lärare 2, 4, 5 & 6). En av lärarna uttrycker en rädsla för att använda YouTube då 
man ”ger bort kontrollen lite” (Lärare 5). De flesta uttrycker att det visserligen finns ett 
medvetande om att så fort någonting publiceras på nätet, tappar man som användare lite av 
kontrollen över det, men det som återkommande kommer upp i samtalen är att lärare, som inte 
är vana vid exempelvis YouTube, inte vet om att det går att göra klippen olistade och därmed 
inte sökbara. 

Några lärare (Lärare 2, 4, 5 & 6) uttrycker att det finns en problematik kring tekniken; att den 
innehåller flera steg, många olika moment. Man ska först filma, sedan ska den laddas upp på 
nätet, därefter ska den granskas och sedan publiceras. Först därefter kommer steget att, på något 
sätt förmedla klippet till eleverna. Just denna, för många något utdragna process, i samband med 
att tekniken (hårdvaran i form av nätverk etc.) inte fungerar så bra på skolan kan medföra att 
tekniken blir till ett hinder för att utveckla den egna undervisningspraktiken genom att prova på 
den flippade undervisningsformen (Lärare 2, 4 & 6). 

Ett par av lärarna (Lärare 1; Lärare 9) uttrycker att tekniken, att få in de digitala verktygen i 
klassrummet genom Flippad undervisning, är ett sätt att möta kraven från styrdokumenten: ”Ja, 
lite förenklat är det så man kan se det, man använder ju datorerna i ett pedagogiskt syfte liksom 
med LGR i tanken” (Lärare 9). 

5.1.5 Kommunikationen med eleverna 
Att kommunikationen förändrats genom Flippad undervisning uttrycker samtliga lärare i studien. 
Men upplevelsen av kommunikationen som förändrats, skiljer sig lite. I samtalen med lärarna kan 
man urskönja hur allt från frågor som mer var av praktiska göromål ställdes till mer en 
nyanserad, mer komplex typ av kommunikation. 

En viss typ av frågor elever ofta ställer, försvinner eller besvaras på andra sätt, genom Flippad 
undervisning:  

[…] många elevfrågor som börjar fasas ut för de vet nu var de ska leta någonstans. De vet att 
’jag behöver inte komma och fråga, jag kan kolla på YouTube först och hittar jag det inte 
där, då kan jag gå och fråga’ att det liksom finns en förskjutning av frågan. (Lärare 1) 
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Lärare 4 beskriver sin känsla på ungefär på samma sätt, att ”på det sättet kan jag mer lämna ifrån 
mig saker”, att det är, att ”jag gör rätt för mig, har gjort min del och sedan är resten upp till 
dem.”. Man upplever som lärare att det blir mer nyanserat, och genomtänkt i elevernas frågor till 
läraren genom att man startar på en annan nivå än tidigare: 

Lärare 1: Jag tycker det är precis tvärtom. Jag tycker att det är mycket lättare att få feedback, 
efter att, alltså om de har fått i läxa att kolla på det här klippet och eventuellt göra en uppgift 
och sen så fortsätter jag med genomgångarna när jag börjat min lektion. Oftast kan man ju 
börja på en mer avancerad nivå, alternativt liksom gå rätt mycket snabbare framåt och då får 
jag ju liksom feedbacken, upplever jag då, på ett mycket bättre sätt då det finns lite mer 
eftertanke i feedbacken från elevernas håll. 
Intervjuare: Det är intressant. När du säger det här med eftertanke, kan du beskriva det 
utförligare? 
Lärare 1: Nej, men jag tycker liksom att, att ofta i en klassrumsgenomgång så kanske man får 
kommentarer i stil med: ”Jag fattar inte!” varpå man svarar med frågan: ”Vad är det du inte 
fattar?” och svaret man ofta får då är: ”Allting, jag fattar inte...” medan om man haft en flipp 
innan, upplever jag ofta att svaret blir ”Ja, men jag förstod inte hur du gick från det steget till 
det steget?”. Det blir alltså en mycket mer specifik fråga i att ”jag förstår inte övergången från 
det till det” medan i klassrummet får du feedbacken "jag fattar inte". Alltså, det är inte så 
nyanserat i vad man inte fattar liksom. 
Intervjuare: Så de kan vara mer konkreta i sina frågor till dig? 
Lärare 1: Ja, det blir liksom mer nyanserat i liksom, i deras, i deras frågor till mig. Att jag 
fattar inte därifrån till dit, vad hände där? ”Jaha, du delade med tre där, ja just det, det var så 
det var!” Det är mycket, mycket mer nyanserat än ”Jag fattar inte!”. 
Intervjuare: Så deras förståelse ökar? 
Lärare 1: Ja, precis. 

Liknande resonemang för även Lärare 9, med just den här typen av förändring i frågorna från 
eleverna, att de kan kommunicera sina upplevda problem på en annan nivå: 

[…] frågorna man fick "förr i tiden" i slutet av lektionen, när eleverna själva räknat en stund. 
De frågorna får man direkt under genomgången vilket är oerhört, en oerhörd vinst eftersom 
då kan man ta de gemensamma frågorna på tavlan, frågor som inte hade dykt upp om de inte 
tittat på den innan. Inte i helklass i alla fall utan det hade blivit när de själva räknat och stöter 
på de problemen då liksom.  

Förändringen av kommunikationen i klassrummet är dock inte den enda, flera lärare upplever att 
de får mer, eller annan form av kommunikation genom digitala plattformar eller till och med via 
SMS: 

[…] jag har eleverna på SMS-grupp så när de sitter hemma och kollar på flippen så får man 
ett sms: "Du, det här fattar inte jag" så det är ju det som man kanske inte tänkte på. Man kan 
bli störd eller kalla det vad du vill, att man jobbar även... Så blir det. Jag får ju fler frågor. Det 
kan komma på en kväll eller en morgon, det är ju en följd av detta, hade jag stått i 
klassrummet och pratat så hade inte de frågorna kommit upp. (Lärare 2) 

Lärare 2:s svar antyder att det i den flippade undervisningsformen uppstår kommunikation som 
tidigare inte funnits. Även Lärare 8 uttrycker att det genom undervisningsformen uppstår 
kommunikation som inte tidigare varit så frekvent: ”Framför allt att de ’vågar fel’ mer när jag 
flippar, alltså att de vågar säga att de inte kan, att de inte förstår. […] De vågar ha mer fel och 
vågar ställa frågor och efterfrågar kunskap liksom. 

Fyra lärare från studien nämner en förändrad relation till eleverna i sin Flippade undervisning. 
Upplevelsen grundar sig i att man får mer tid för dem ”Så jag är ju närmre dem i klassrummet för 
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att jag får ju, jag är väldigt noga med att jag har varit hos varje elev minst en gång under varje 
lektion och nu hinner jag ju vara det” (Lärare 3). En lärare upplever också att hen får en annan 
relation genom att det blir ett tydligare upplägg mot eleverna (Lärare 4) eller att de får en 
öppnare, mer avslappnad, relation till eleverna med tanke på att man spenderar tiden tillsammans 
med dem lite annorlunda i den här undervisningsformen (Lärare 6) och att med hjälp av ett mer 
elevcentrerat fokus i undervisningen, vid till exempel genomgångar i klassrummet, skapar det en 
annan relation till eleverna: ”Man bygger en relation också, på det sättet. Och då blir det också 
mer benäget faktiskt, ja de blir mer motiverade också, att jobba.” (Lärare 8). 

5.2 Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna? 
I detta avsnitt behandlas forskningsfrågan Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna? Tre 
teman framträder i analysen: Förståelseförberedande, Elevers lärande synliggörs och Tillgänglighet. 

5.2.1 Förståelseförberedande 
Flera av lärarna i studien nämner att en av de främsta anledningarna till att de arbetar med den 
flippade undervisningsformen är att förbereda eleverna inför ämnet; att ge dem tid att reflektera 
över och fundera på ämnet, förståelseförberedande. 

Lärare 2 reflekterar över den mentala process som Flippad undervisning bidrar till, genom att 
eleverna tar del av ett material hemma, kanske flera dagar innan själva lektionen och därmed ges 
tid till att smälta och processa den information de just tagit del av: 

Man pratar mycket om det där att man ska ge eleverna tid, tid att prata, framför allt tid att, 
att tänka innan man pratar. Och igen då va, så jag känner att det har blivit riktigt jävla bra 
resultat som man kanske inte hade hunnit med om man hade haft det andra då va. 

Ett liknande upplevelse beskriver även Lärare 1, som uttrycker att man har med sig eleverna från 
början och att just detta är poängen med Flippad undervisning och att denna förberedelse gör att 
”man börjar på en helt annan nivå liksom, man börjar inte alltid på lägstanivån” (Lärare 1). Även 
Lärare 6 uttrycker just det där med att starta på ett annat ställe, att vara lite längre fram: 

Poängen med att flippa är att man, att de tittar på det i förväg och kommer förberedda till 
lektionen. Och jag startar inte på samma ställe som jag startat förut. När man har startat 
förut, då har man fått ta hela teorin. (Lärare 6) 

En lärare uttrycker också känslan av att Flippad undervisning handlar om att ”man ligger 
en lektion före hela tiden” (Lärare 2). Ett annat citat, som inte definierar just den där 
upplevelsen att eleverna startar längre fram, men däremot att det upplevs som att man 
hinner mer, vilket ligger väldigt nära känslan av att ”ligga en lektion före”, är från Lärare 1: 

Poängen, upplever jag är att eleverna ska vara förberedda för, att de är någorlunda 
förberedda när de kommer till lektionen och inte att de är förberedda, om vi tar matte, för 
att räkna matte efter min genomgång utan de är egentligen förberedda för att räkna när de 
kliver in i klassrummet. Det skulle jag säga är den stora poängen. Och, och att kunna ställa 
relevanta frågor i helklass.  

Lärare 3 ser det som sitt största syfte med Flippad undervisning att försöka göra undervisningen, 
eller elevernas lärande mer likvärdigt. Genom att inte tvinga eleverna till att arbeta hemma, utan 
genom att förlägga instruktionen hemma, menar läraren på att de som inte ges någon möjlighet 
till hjälp hemma, inte behöver oroa sig för det; för att komma efter elever med andra 
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förutsättningar: ”För att vi är med eleverna hemma, även fast vi inte är det. Vi följer med 
eleverna hem och hjälper dem hemma. Och ger dem samma förutsättningar” (Lärare 3). Hjälpen 
många elever behöver, finns i skolan. Den finns där genom den flippade undervisningsformen 
som i detta fall betyder att arbetet alltid sker i skolan:  

I och med att det är svårt för det är inte många föräldrar som kan spanska, så tänkte jag att 
jag på något sätt måste förändra mitt sätt att tänka, att inte ge läxor på det sättet jag gjort 
innan för jag kände att jag behövde nå ut, kunde nå ut till alla och ge samma förutsättningar. 
(Lärare 3) 

5.2.2 Elevers lärande synliggörs 
Hos några av lärarna i studien ligger ett stort fokus på elevers lärande, hur eleverna tar till sig 
materialet. Utifrån materialet, tillsammans med andra elever, eller med läraren, bildas ny kunskap. 
Det sociokulturella perspektivet blir väldigt tydligt då lärarna (Lärare 2, 3 & 7) uttrycker att det 
som gjort att de fått syn på elevernas lärande, har skett genom den sociala processen, den sociala 
interaktionen och kollaborationen undervisningsformen medfört.  

Lärare 2 uttrycker att ”lärandet är en social process” och är inne på att Flippad undervisning 
erbjuder möjligheter till diskussion och kollaboration i både små och stora grupper:  

[…] där utvecklar de sin förmåga till att argumentera för sin åsikt eller sin förmåga att lyssna. 
Analys och sånt. Ta in andra, ha sin egen tanke och lyssna på någon annan och sen göra en 
ny hypotes eller dra en ny slutsats av det. 

Även Lärare 3 är inne på den sociala interaktionen som upplevs underlättas genom Flippad 
undervisning och uttrycker att det är viktigt att interaktionen poängteras i olika situationer ”för 
att just det här att låta de lära sig av varandra” (Lärare 3). Lärare 7 poängterar att just 
interaktionen som följer en flipp, eller enligt läraren måste följa en flipp är oerhört viktig för att 
lyckas få igång den sociala interaktionen just för att ”eleverna sitter inne på lösningar” (Lärare 7) 
och för att få dem att nå dit, måste man som lärare ”ställa någon fråga som får eleverna att […] 
känna att de själva upptäcker att de har en fråga” (Lärare 7). 

Flera lärare uttrycker också att det finns en oerhörd vinst för eleverna i det material man som 
lärare bygger upp; både när, och vad, man väljer att flippa men också resursen som sedan finns i 
form av en slags bank. Det finns två sidor av denna bank där den ena sidan är när man väljer att 
Flippa sitt klassrum för ”här måste vi ha med alla på banan” (Lärare 1). Även Lärare 9 uttrycker 
att man kan nå fram genom flippen: 

Framför allt så tycker jag man når de mindre studiemotiverade eleverna på ett mycket bättre 
sätt. Alltså det, de har mycket lättare att ta till sig det här formatet. Jag upplever att de 
presterar bättre på prov än vad det hade gjort om de hade haft mig för ett antal år sedan 
innan jag gjorde det här. Det är min magkänsla liksom. 

Lärare 4 beskriver att poängen med Flippad undervisning är att tjäna lektionstid för att den blir 
mer ”att eleverna får komma med sina frågetecken” och ”[…] att man också kan göra lite 
formativ bedömning av det.”. Med ungefär samma fokus, beskriver också Lärare 8 poängen med 
att flippa: 

Att få tid ... Alltså, egentligen deras lärande. Att jag kan stötta dem i lärandet, att de kan fråga, 
de inte fastnar på någonting hemma och så kommer de inte vidare. Och, jag tycker det är där 
de lär sig, de blir inte motiverade [...] att gå till en lektion för att sitta och lyssna på något som 
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står i boken eller så. Utan de vill komma dit, kunna diskutera, få hjälp, kunna sitta och skriva 
och få mitt stöd och varandras stöd. 

Genom formativ bedömning kan eleverna få syn på sitt eget lärande, precis som Lärare 4 
beskriver i föregående stycke. När de börjar få syn på sitt lärande ”när de vet det, kan de också 
bli delaktiga i sin egen process på ett annat sätt” (Lärare 7). Just den här aspekten, att eleverna får 
syn på sitt eget lärande, hur de lär sig, har Lärare 6 erfarit i sin Flippade undervisning: 

Men det är lite roligt, just det här flippade klassrummet, för när jag började då, för fyra-fem 
år sedan, fyra år är det, så när jag hade utvecklingssamtal här på hösten så var det flera 
stycken som sa så här: ’När vi började flippa, kunde jag gå och lägga mig och titta. Men jag 
insåg det, att det här är den genomgång vi har, så nu har jag börjat sitta och anteckna för att 
komma ihåg bättre.’ Så, det är ju ett aktivt lyssnande då i stället för att man bara lägger sig 
och lyssnar. Och det var ju flera stycken som, som kom på det själva att: ’Detta är den 
genomgången vi har, så vill jag ha anteckningar, måste jag ta dem där’ alltså framför filmen så 
att säga. 

5.2.3 Tillgänglighet till materialet 
Frekvent återkommande i intervjuerna med lärarna är tillgängligheten till materialet. Materialet i 
det här fallet handlar om flippar i form av videoklipp eller dokument. Eleverna har en 
obegränsad tillgång till det material som behandlats tidigare, som är pågående samt material som 
ännu inte använts. Detta innebär att det underlättar för både lärare och lärarvikarien om läraren 
är sjuk; men det är inte där vinsten ligger, den ligger i att man i större utsträckning, dock i 
begränsad omfattning, kan hålla undervisningen (och planeringen) till det den var tänkt att vara 
från början (Lärare 4). Dessutom kan det också vara så att ”När någon elev är sjuk, då kan man 
säga: ’Men du, du tittar på filmerna och försöker göra uppgifterna’” (Lärare 1) vilket lugnar både 
elev och lärare och minskar stress och press. Lärare 6 och Lärare 2 är inne på samma spår och 
utvecklar diskussionen till att innefatta både den mentala bearbetningen såväl som beroendet av 
”föräldrar som kan hjälpa till med läxorna” (Lärare 2). Lärare 6 sammanfattar fördelarna och 
bakar även in scenariot att läraren även kan vara upptagen i klassrummet med andra elever just 
när man behöver hjälp: 

Fördelarna är ju helt klart, som sagt, bearbetning, mental bearbetning, när man inte är här, 
har man, man är ändå med och inför prov då, eller inför tester eller repetition. Det behöver 
inte vara inför prov utan man kan gå tillbaka själv och repetera när man sitter på slutet av 
varje kapitel. Och då kan det komma en sån, de har ju med sig datorerna på timmarna och då 
kan de gå in och kolla, om de märker att jag har jättemycket att göra, då kan de gå in själva 
och titta på en film. 

Tillgången till filmerna är ju dessutom en stor anledning till att flippa, som en av lärarna i studien 
konstaterar: ”De omedelbara fördelarna är att det alltid finns genomgångar för elever att tillgå, 
även i efterhand. (Lärare 1) och ”att ha lektionsmaterial i form av en bank” (Lärare 2) där syftet 
ligger i att eleverna aldrig behöver stanna upp och vänta på sin lärare för att få en sak förklarad 
för sig, man kan alltid gå till resursen, denna bank, och repetera enstaka, eller flera, moment för 
att, därifrån kunna ta sig vidare i sitt eget lärande. Det finns även de lärare som nämner att de 
elever som har svårt för ämnet också gynnas av att materialet finns där för dem: ” ... Jag har flera 
svaga elever som tycker det är jättebra att de kan titta på det igen. Repetera inför ett prov.” 
(Lärare 2). 
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5.3 Resultatsammanfattning 
Den första forskningsfrågan Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna? har delats in i fem 
teman (Förändrad yrkesroll, Tiden, Nyckelaspekter - delaktighet, motivation och kontinuitet, Tekniken samt 
Kommunikationen med eleverna.). I resultatet framträder ingen entydig form för hur Flippad 
undervisning skall bedrivas; den enskilde lärarens tolkning och anpassning till sitt eget ämne och 
lärarroll definierar undervisningsformen. 

Lärarna beskriver att yrkesrollen har förändrats genom att Flippad undervisning kräver att 
eleverna blir mer delaktiga och därmed mer elevcentrerad än den traditionella 
undervisningsformen. Flera av lärarna uttrycker att man tjänar tid på undervisningsformen och 
detta visar sig i två olika spår: planeringstid och lektionstid. Man får mer tid tillsammans med 
eleverna under lektionen men lägger mer tid på planering. Man får tillbaka investerad tid när man 
nästa läsår undervisar i samma moment. 

För att undervisningsformen ska fungera bra och få kontinuitet, krävs enligt lärarna en 
förankring hos eleverna. Att flippa sin undervisning är ingenting man kan göra sporadiskt och 
eleverna måste se nyttan och vara delaktiga från början. 

Tekniken är en del av den flippade undervisningen och den kan, enligt lärarna, innebära en 
tröskel man måste ta sig över. En del av lärarna anser dock inte att denna tröskel är särskilt hög 
och att det endast krävs ett fåtal minuter för att vara igång. Några lärare uttrycker också att det 
finns en osäkerhet när det kommer till att publicera sig online, på exempelvis YouTube.  

Många av lärarna i studien uttrycker att kommunikationen, genom typen av frågor som ställs i 
klassrummet, visar på en större ämnesförståelse hos eleverna i den flippade 
undervisningsformen. Nya kommunikationsvägar, till exempel SMS, har uppstått i samband med 
att eleverna tagit del av flippar hemma och känt ett behov av att meddela, eller fråga, läraren om 
något.  

Den andra forskningsfrågan Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna? delades in i tre 
teman: Förståelseförberedande, Elevers lärande synliggörs och Tillgänglighet. 

Studien visar att ett av de främsta syftena med Flippad undervisningsform är att förbereda 
eleverna inför ämnet; att ge dem tid att reflektera över och fundera på ämnet, det vill säga att 
syftet är att flipparna ska vara förståelseförberedande. Flippad undervisning hjälper, enligt 
lärarna, eleverna att få syn på sitt egna lärande. 

Förståelsen eleverna bär med sig in i klassrummet skapar sociala interaktioner: diskussioner och 
samarbete i stora och små grupper där lärandet blir en social process. Genom frigjord tid i 
klassrummet ges, enligt lärarna, eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera problem i större 
utsträckning än i det traditionella klassrummet. 

Tillgängligheten till materialet är enligt flera av lärarna i studien, ett av skälen till att man flippar. 
Eleverna har alltid tillgång till materialet vilket ger dem möjlighet att gå tillbaka till ett moment, 
en instruktion, för repetitiva syften. Som lärare bygger man dessutom en lektionsbank man 
kanske inte behöver revidera varje år. I studien uttrycker lärarna att detta minskar stressen hos 
både dem själva och eleverna. 
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6. Diskussion 
Diskussionsdelen innehåller inledningsvis en resultatdiskussion som följs av en metoddiskussion. 
Därefter följer en diskussion kring vidare forskning. Sist kommer författarens slutord. 

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har jag valt att utgå från mina forskningsfrågor som huvudrubriker med 
underrubriker som korrelerar mot de teman som framträtt i resultatet.  

6.1.1 Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna 
De teman som presenterades i resultatet var Förändrad yrkesroll, Tiden, Att motivera eleverna och ha en 
kontinuitet, Tekniken samt Kommunikationen med eleverna. I den här diskussionsdelen har jag även valt 
att lägga till en rubrik, Sociokulturella aspekter, där jag mer ingående diskuterar de sociokulturella 
aspekterna som framträtt i studien. 

Förändrad yrkesroll 
I resultatet framträder ingen enighet om vad Flippad undervisning är. Det finns gemensamma 
grundtankar men det finns också många olika anledningar till att man som lärare flippar sin 
undervisning. Vid intervjuerna med lärarna diskuterades vinster med Flippad undervisning. 
Lärare 2 och 4 belyser behovet av att förändra någonting i klassrummet, ett nytt sätt att 
undervisa på. Lärare 1 upplevde att det var svårt att strukturera upp undervisningen för eleverna; 
tidsmässigt såväl som materialmässigt.  

Samtliga lärare uttrycker i studien att Flippad undervisning förändrat deras yrkesroll men de olika 
sätt de ger uttryck för, skiljer sig från ”att den största grejen […] är ju min flipp i huvudet” 
(Lärare 7) till att man inte längre har så långa genomgångar (Lärare 6) eller att man inte under 
lektionstid, lägger tid på stora genomgångar. Lärare 2 uttrycker att ”tiden används till det viktiga, 
till lärandet, processen, tänkandet och diskussionerna”. Resutatet visar att lärarna fått upp 
ögonen för sin egen roll, sitt eget sätt att uttrycka sig i form av tydlighet (Lärare 5) och att de 
tvingas reflektera mer i denna undervisningsform (Lärare 7). Dessutom krävs det i början mycket 
reflektion till att fundera ut vad som ska ingå i flippen, hur man ska uttrycka sig, längden, 
formatet etc. Vidare innebär flippen i sig att tiden i klassrummet förändras, där genomgångar 
fortfarande kan finnas med, men, de blir kortare och mer fokuserade på de behov eleverna gett 
uttryck för. 

Tiden 
Ett av det mest centrala i resultatet är tiden. Från mina egna tidigare erfarenheter av Flippad 
undervisning, trodde jag att det skulle komma fram lite mer tydligt, eller åtminstone på ett annat 
sätt än vad resultatet visat. Lärarna uttrycker sig lite olika om tiden; vissa ser det som att det tar 
lång tid att planera (och spela in) en flipp (Lärare 6 & 8) medan andra inte tycker att det tar mer 
tid: ”det är alltså ingen tidsförlust i att göra en flipp […] tycker jag inte” (Lärare 1). Det som kan 
påverka, och göra att det drar ut på tiden, enligt Lärare 2 och 3, är att man inte har en bra miljö 
att sitta i när man ska spela in sina flippar vilket påverkar inspelningstiden, bland annat i form av 
omtagningar. Enfield (2013) och även Brown (2012), har också kommit fram till att Flippad 
undervisning tar mer tid i anspråk, i relation till den traditionella undervisningen genom att 
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producera och utveckla material, vilket gör det intressant att det i denna studie ses som en 
tidsvinst även i de fall där lärare uttrycker att det tar längre tid att planera den flippade 
undervisningen gentemot den traditionella. Vinsten anses bland annat vara den investering av tid, 
som sker nu, men sedan inkasseras i framtida undervisning (Lärare 1).  

Resultatet ger även uttryck för att ”man startar längre fram” (Lärare 1) och att ”man tjänar in” tid 
(Lärare 8). Det uttrycks även att man hinner arbeta mer på lektionen (Lärare 3) och att tiden för 
att reflektera mer ges större utrymme än i den traditionella undervisningen (Lärare 2). 

Vidare är det också intressant att konstatera att tiden i klassrummet ökar med förmån för ett mer 
elevcentrerat arbete enligt flera av lärarna i studien (Lärare 2, 3, 7 & 8). Detta har skapat en 
annan form av kommunikation och ”att man använder den värdefulla lektionstiden till att tänka” 
(Lärare 2) eller att ”man effektiviserar själva lektionen” (Lärare 7). Bates och Galloway (2012) 
samt Strayer (2007) redovisar också just det som framträtt i den här studien, att Flippad 
undervisning innebär ett mer elevcentrerat fokus där läraren blir mer av en handledare liknande 
det uttryck Baker (2000) ger uttryck för: ”From the sage on the stage to the guide on the side” 
(a.a. sid. 9). 

Nyckelaspekter - delaktighet, motivation och kontinuitet 
Det framträder i studien tre nyckelaspekter för att lyckas med undervisningsformen: delaktighet, 
motivation och kontinuitet. Motivation och kontinuitet är beroende av den övergripande faktorn 
delaktighet (Lärare 2, 3, 6 & 8). Elevernas delaktighet är av stor vikt både för att motivera eleverna 
och för att få en kontinuitet i undervisningsformen. Lärare 2 uttrycker att man måste ”göra något 
vettigt av” genomgången när man träffas vid lektionstillfället.  

En naturlig del av det elevcentrerade arbetet handlar om att förankra Flippad undervisning hos 
eleverna och att ”de måste se det positiva i det” (Lärare 6), det handlar om att inte bara ha gjort 
förändringen från att förlägga instruktionen (flippen) utanför lektionstillfället utan också om att 
förändra lektionen så att eleverna upplever undervisningsformen som meningsfull och 
motiverande, till exempel att ”jobba med förmågorna” (Lärare 2) eller att ”flippen, läxan, följs 
upp på ett bra sätt, att det är något vettigt som hänger ihop med det de gjort” (Lärare 3). Enfield 
(2013) visar i sin studie på liknande resultat där han kommer fram till att studenterna blir mer 
effektiva och aktiva i sitt eget lärande vilket även stöds av Avdic och Åkerblom (2015) som 
utöver aktiviteten också uttrycker att den ger större möjlighet för studenterna att påverka sitt eget 
lärande; Flippad undervisning gör eleverna delaktiga. Delaktigheten anser Kjellin och 
Birkenkrahe (2015) samt Avdic och Åkerblom (2015) är en av nyckelaspekterna för att en lyckad 
implementering av undervisningsformen. 

Lärare 3 uttrycker att kontinuitet och ihärdighet, är viktigt när undervisningsformen skall 
implementeras och för att det skall infinna sig en vana hos eleverna. Dessutom, enligt Lärare 6, 
är kontinuiteten viktig för att både lärare och elever ska se vinsterna med Flippad undervisning. I 
tidigare forskning beskriver även Atteberry (2013) och van Vliet et al. (2015) att elevers 
delaktighet är en av nyckelaspekterna för att lyckas med undervisningsformen.  
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Tekniken 
Att Flippad undervisning är förenat med digital teknik, är lärarna i studien helt överens om. Men 
uppfattningarna går lite isär huruvida det är svårt eller enkelt; något som kräver en stor eller liten 
tidsinvestering etc. Lärare 6 menar att man behöver vara teknikmässigt inriktad och veta vad man 
gör. Lärare 3 menar att det inte krävs många minuter för att lära sig ett specifikt. Både Brown 
(2012) och Enfield (2013) ser tekniken, och framför allt tiden att hantera den, som ett problem 
relaterat till att både skapa materialet (första gången) och sedan underhålla det. 

I resultatet framträder flera aspekter kring tekniken, vilka alla kan försvåra implementeringen av 
Flippad undervisning: filma med kamera eller telefon/platta, eventuellt redigera filmen, ladda 
upp på nätet, granskning och publicering samt var den ska publiceras, vilket inte är självklart om 
klippet ska upp på lärplattformen eller YouTube. Dessa aspekter kan ses som trösklar man måste 
ta sig över för att (Lärare 1, 2, 4, 5 & 6). Lärare 5 beskriver en rädsla för att publicera material på 
YouTube, detta tror jag är ganska vanlig då det handlar om att delvis släppa kontrollen över 
klippet. 

Att få in tekniken i sitt klassrum är idag en nödvändighet, inte minst med kopplingar till våra 
styrdokument (Skolverket, 2011; Skolverket 2015). Två av lärarna i studien (Lärare 1 & 9) anger 
den flippade undervisningsformen som ett enkelt sätt att möta kraven från styrdokumenten. Det 
har också visat sig i resultatet att det kan finnas både en rädsla för, och en avsaknad av 
kompetens, att hantera tekniken, vilket kan leda till att man varken provar eller orkar med att 
fortsätta med Flippad undervisning (Lärare 2, 4 & 6).  

Kommunikation 
Enligt lärarna har kommunikationen förändrats i den flippade undervisningsformen. Internet 
erbjuder en asynkron form av kommunikation som följaktligen skiljer sig från den synkrona 
form av kommunikationen i ett klassrum. Motsvarigheten till denna asynkrona form av 
kommunikation kanske hade inneburit tystnad, dvs. att eleven kanske aldrig hade uttryckt detta i 
sällskap av sina klasskamrater. Lärare 9 beskriver att innehållet som kommuniceras förändrats då 
eleverna kan kommunicera sina problem på en annan nivå genom förförståelsen från flippen. 
Detta menar även Lärare 1: ”[…] det blir mer nyanserat liksom” och att ”det finns lite mer 
eftertanke i feedbacken från elevernas håll”. Detta relateras till att eleverna redan tagit del av 
instruktionen, kommit längre i sin förståelse av ämnet (jfr. McLean et al., 2016) och därmed kan 
de konkretisera och precisera sina frågor på ett annat sätt än vad lärarna tidigare upplevt. 

Sociokulturella aspekter 
De sociokulturella aspekter som framträder i resultatet är framför allt det Lärare 2 beskriver: ”att 
lärandet är en social process”, att den flippade undervisningen möjliggör både diskussion och 
kollaboration. En av lärarna i studien poängterar att interaktionen som följer en flipp, är av 
yttersta vikt för att ”eleverna sitter inne på lösningar” (Lärare 7). Lärare 3 är också inne på ett 
sociokulturellt spår och har sett möjligheterna med att aktivera eleverna som varandras resurser: 
”för att just det här att låta dem lära sig av varandra” (Barker, 2013; Mazur, 1997/2014; Stensmo, 
2007; Kroksmark, 2011). Lärare 8 beskriver att en av poängerna med Flippad undervisning är att 
”[…] komma dit, kunna diskutera, få hjälp, kunna sitta och skriva och få mitt stöd och varandras 
stöd”. Undervisningsformen bidrar till elevernas lärande via samtal, resonemang och/eller 
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argumentation, aktiviteten ökar under lektionstiden (Lärare 2, 3, 4 & 7) vilket även Enfield 
(2013), McLean et al. (2016) samt van Vliet et al. (2015) också kommit fram till.  

De sociala interaktioner undervisningsformen möjliggör, har hjälpt lärarna att få syn på elevernas 
lärande (se Elevers lärande synliggörs under 6.1.2) och detta har skett likt de intentioner Bergmann 
och Sams (2012) uttryckt som det största syftet med Flippad undervisning: att nyttja och aktivera 
alla resurser i klassrummet. I jämförelse med Stensmos (2007) redogörelse för de 
handlingstyper/verksamheter som Vygotskijs sociokulturella teori bygger på, kan man i resultatet 
se att kommunikation med den sociala omvärlden samt tänkande och problemlösning i den inre, 
mentala världen (kognitiva processer) är centrala spår i lärarnas undervisning. Det kommer till 
uttryck genom att ”[…] tiden används till det viktiga, till lärandet, processen, tänkandet och 
diskussionerna” eller att de ”[…] ska komma förberedda” (Lärare 2).  

I lärarnas beskrivningar blir också mikrogeneserna (Vygotskij, 1962/2012) tydliga genom att 
”[…] man ska ge eleverna tid, tid att prata, framför allt tid att, att tänka innan man pratar” 
(Lärare 2). Detta visar att både den interpsykiska samt den intrapsykiska aktiviteten hela tiden 
finns med i Flippad undervisning och hjälper till att utveckla elevernas lärande, flytta fram den 
proximala utvecklingszonen. Utifrån resultatet kan man se att den interpsykiska tankeaktiviteten 
(Stensmo, 2007) förekommer i flippen där den sociala aktiviteten består i att ta del av lärarens 
genomgångar. I nästa steg sker den intrapsykiska tankeaktiviteten där eleven bearbetar 
informationen ifrån flippen (lärarens genomgång) och gör informationen till sin egen kunskap 
(internaliserar). Tillbaka i klassrummet sker återigen en interpsykisk tankeaktivitet då eleven 
diskuterar med andra elever eller läraren. Flera lärare i studien (Lärare 2, 3, 6, 7 & 8) poängterar 
att just den andra delen av den interpsykiska aktiviteten uppstår först när man som lärare skapat 
en meningsfull aktivitet baserat på flippen. När detta skett, kan mikrogenesen ha ägt rum, den 
proximala utvecklingszonen flyttats fram och eleverna inhämtat och internaliserat ny kunskap. 

Flera lärare i studien är överens om att tekniken är ett redskap, en slags katalysator för att 
möjliggöra Flippad undervisning. Detta innebär att datorerna, lärplattorna, mobiltelefonerna, 
lärplattformarna och de sociala medierna som lärarna använder sig av, kan ses som de tekniska 
kunskapsartefakterna Kroksmark (2011) beskriver. I den flippade undervisningsformen hjälper 
dessa artefakter oss att hålla reda på vad vi ska ta del av (anvisningar), när vi ska ta del av det 
(kalendern) dessutom möjliggör artefakternas funktioner kommunikation i olika former vilket 
Lärare 2 erfarit i form av SMS-grupper. Tekniken, de medierade redskapen, är enligt Säljö (2014) 
grundläggande för det sociokulturella perspektivet; fysiska och intellektuella/språkliga verktyg 
medierar verkligheten i den verksamhet av undervisningen vi här kallar Flippad undervisning. 
Den flippade undervisningsformen handlar om att nyttja samtliga resurser i klassrummet; 
individerna, med den erfarenhet de besitter, samt olika redskap vilka kan bidra till ökade, och 
fler, möjligheter till inlärning. 

En av lärarna beskriver att ”Oftast kan man ju börja på en mer avancerad nivå” (Lärare 1) vilket 
stämmer väl överens med den proximala utvecklingszonen där flippen utgör starten i 
lärandeprocessen, (för)förståelse, som sedan gör det lättare att ta till sig ny kunskap i närheten av 
området och därmed expandera zonen. Detta resonemang för även Säljö (2011) om Vygotskijs 
syn på lärande, att ta till sig ny kunskap. 
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6.1.2 Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna 
De teman som presenterades i resultatet var Förståelseförberedande, Elevers lärande synliggörs och 
Tillgänglighet vilka har varit utgångspunkten i rubriceringen av denna diskussionsdel. 

Förståelseförberedande 
Den kanske främsta anledningen till att man valt Flippad undervisning som sin generella 
utgångspunkt är att arbeta förståelseförberedande och ge eleverna tid att reflektera över 
informationen i samband med att de tagit del av flippen. Detta för att sedermera diskutera ämnet 
på en annan nivå då tiden medgivit reflektion (Lärare 1, 2 & 6). Här kan en koppling göras till de 
kortare utvecklingsförlopp, mikrogeneser (Vygotskij, 1962/2012), som uppstår när elevens 
medvetande interagerar med omvärlden (Stensmo, 2007) vilket innebär den skillnad mellan vad 
eleven ensam kan åstadkomma och vad eleven kan åstadkomma tillsammans med andra. 

En poäng med Flippad undervisning enligt Lärare 3 är att eleverna träder in i klassrummet med 
ungefär samma förförståelse. Lärare 3 uttrycker sitt främsta syfte med undervisningsformen; att 
försöka göra elevernas lärande mer likvärdigt. Att skolan ska vara en likvärdig punkt för alla 
elever oavsett vad man har för hemförhållanden. ”Vi är med eleverna hemma, även fast vi inte är 
det […] och ger dem samma förutsättningar”, berättar Lärare 3. Detta kan ses som en kontrast 
mo traditionella läxor som då ofta kräver att eleverna har hjälp hemma. 

Elevers lärande synliggörs 
Enligt lärarna synliggörs elevernas lärande genom Flippad undervisning. Det kan handla om att 
”argumentera för sin åsikt […] ta in andras, ha sin egen tanke och lyssna på någon annan” 
(Lärare 2). Elevernas lärande synliggörs genom att ”eleverna får komma med sina frågetecken” 
(Lärare 4). Detta kan jämföras med Hatties (2012) begrepp Visible Learning. Lärare ges också 
möjlighet att se var i processen eleven befinner sig, vilken kunskap som redan finns eller saknas, 
för att sedan kunna sätta upp mål, både kort- och långsiktiga. Att läraren frigjort lektionstid till 
att bli mer av en handledare erbjuder också fler och större möjligheter för eleverna att få sina 
frågor besvarade och därmed få en annan form av stöttning i sitt egna lärande (Lärare 8). Just 
den formativa processen faller sig ganska naturlig i undervisningsformen enligt flera av lärarna 
(Lärare 1, 2, 3, 6, 7, 8 & 9). Elever som får syn på sitt eget lärande blir också mer delaktiga i sin 
egen lärprocess (Lärare 7 & 9). Delaktigheten, som enligt Lärare 9 mer eller mindre spontant 
infunnit sig i dennes flippade undervisning, kan sedermera innebära en ökad måluppfyllelse och 
en djupare förståelse enligt respondenten (jfr. van Vliet et al., 2015; Atteberry, 2013; McLean et 
al., 2016). 

Elevernas lärande, som här synliggjorts, har visat sig genom de sociala aktiviteterna, den sociala 
interaktionen i klassrummet som undervisningsformen bidragit till. Lärarna i studien verkar göra 
större, eller åtminstone tydligare kopplingar till formativa bedömningspraktiker snarare än till 
den sociokulturella teorin som ligger till bakgrund för Flippad undervisning. 

Tillgänglighet till materialet 
Tillgängligheten till materialet, både för lärare och elever nämns i de flesta intervjuer jag 
genomfört. Det är uppenbart att Lärare 1 haft som utgångspunkt att bygga upp ett material 
snarare än att använda det enligt en flippad undervisningsform, inte helt olikt de tankar 
Bergmann och Sams (2007) hade vid starten av sitt arbete med Flippad undervisning. För lärarna 
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innebär tillgängligheten att de inte på samma sätt som tidigare behöver känna stress när elever är 
frånvarande, de vet att genomgångarna finns tillgängliga och behöver inte ta ytterligare 
lektionstid för att leverera ett innehåll till eleverna (Bergmann & Sams, 2012). För eleverna 
beskrivs fördelarna vara att de alltid har flipparna tillgängliga för repetitiva syften, läsa på inför 
prov etc. Dessutom kan man ta del av flipparna hur många gånger man vill, Lärare 2, lugnar 
detta elever som har lite svårare för det aktuella momentet. Man behöver heller inte som elev 
alltid vänta på att läraren skall gå igenom nästa moment, flippen finns redan där att ta del av 
vilket gör att man inte behöver stanna upp i sin lärprocess. Vidare är det inte bara flippen som är 
tillgänglig utan man kan även i förlängningen se det som att läraren, mer eller mindre, alltid är 
tillgänglig: ”för att vi är med eleverna hemma” (Lärare 3) eller som Lärare 2 beskriver till 
exempel att man blivit tillgänglig via SMS: ”Det kan ju komma på en kväll eller en morgon”. 

6.2 Metoddiskussion 
I denna del diskuteras urvalet i studien, den kvalitativa intervjun samt analysen av datamaterialet. 

Urval 
Genom urvalet sökte jag belysa den flippade undervisningen så brett och vitt som möjligt, utan 
att favorisera varken anhängare eller motståndare till undervisningsformen. Därför satte jag ett av 
kriterierna till att, för att vara kvalificerad för intervju, var man tvungen att ha upplevt både 
positiva som negativa sidor av flippad undervisning. Detta har givetvis gjort att antalet 
respondenter minskat men också bidragit till en ökad trovärdighet. Men, man måste dock ta i 
beaktning, att de lärare som ställde upp i studien, även om de i det första urvalet uppgivit att de 
ser både för- och nackdelar med Flippad undervisning, ändå upplevt det värt att fortsätta med 
undervisningsformen vilket antyder att de måste anses vara nöjda med den. 

Den kvalitativa intervjun 
För att söka svar på forskningsfrågorna Vad karaktäriserar Flippad undervisning enligt lärarna? och 
Vad är syftet med Flippad undervisning enligt lärarna?, var min utgångspunkt den kvalitativa intervjun, 
en semistrukturerad sådan. Jag har svårt att se att jag skulle kunnat nå det djup i resultatdelen 
som jag upplever att jag gjort, utan den här metoden. Då jag redan konstaterat att det sedan 
tidigare finns mycket liten forskning på området Flippad undervisning kopplat till ämneslärare i 
den svenska grundskolan, föll valet på intervjuer med många öppna frågor. Intervjun var 
strukturerad på ett sådant sätt att den nästintill skulle uppfattas som ett samtal utifrån den 
intervjuguide jag utformat (bilaga 1). Under intervjun antecknades ord, begrepp för att kunna 
ställa följdfrågor. Detta var av yttersta vikt för att få fram de olika uppfattningar (Kvale & 
Brinkmann, 2014) som ligger till grund för varför man flippar sin undervisning samt vad som 
karaktäriserar de olika lärarnas flippade undervisning. 

Intervjutillfället gav lärarna möjlighet att reflektera över varför och hur de arbetar med 
undervisningsformen. Då urvalet var baserat på att respondenterna skulle ha erfarenhet både 
från det traditionella klassrummet såväl som det flippade, bidrog även detta till att de kunde göra 
tydliga distinktioner under intervjuerna mellan vad som skiljer sig i de olika 
undervisningsformerna. Möjligtvis hade man, istället för enskilda intervjuer, kunnat genomföra 
fokusgruppsintervjuer (Bryman, 2015) vars syfte är att fånga och förstå en grupps gemensamma 
erfarenheter av ett moment eller en del, i det här fallet Flippad undervisning. Men, med tanke på 
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urvalsprocessen jag redan från början utgått ifrån, hade detta blivit omöjligt att genomföra, inte 
minst med tanken på att det finns en begränsning i omfattningen av denna studie, det vill säga en 
magisteruppsats på 15 högskolepoäng. 

Jag valde också, som tidigare nämnt, att resa till de olika lärarna för att dels mötas mellan fyra 
ögon och dels för att vi skulle befinna oss i en miljö som respondenten kände sig trygg i med 
hänsyn till den maktasymmetri som förekommer i intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 
2014). Vid en tidpunkt övervägde jag Skype-intervjuer men ansåg att den vägledning från 
kroppsspråk och talspråk (a.a.) som erbjuds vid mötet mellan fyra ögon, var viktig för att nå ett 
likvärdigt resultat i studien och hålla sig till, så långt som möjligt, en likvärdig intervjusituation. 

Analys 
Eftersom det på förhand inte alls var givet vad som skulle framträda i lärarnas beskrivningar av 
att flippa undervisningen, kände jag mig tvungen att anta ett öppet förhållningssätt i den 
kommande analysen av datamaterialet. Jag valde den kvalitativa innehållsanalysen med tanke på 
mina semistrukturerade intervjuer som Bryman (2015) beskriver passande. Huruvida jag följt 
Brymans checklista (a.a. sid. 298) för innehållsanalys, eller snarare tolkat den, går givetvis att 
diskutera, men jag har tagit stor inspiration från den. Om forskningsfrågorna är tydligt 
definierade? Ja, de är definierade till den grad som är möjligt med tanke på utgångspunkterna i 
tidigare forskning. Om jag hade fokuserat på en enstaka fråga, till exempel ”Hur karaktäriserar 
lärarna tidsvinsten?” eller ”Hur förändras lärarnas yrkesroll?” kan jag visserligen få svar på dessa 
frågor, och de är mycket intressanta. Dock kanske dessa frågor är för snäva och förutsätter att 
det både görs en tidsvinst likväl att yrkesrollen förändras. Däremot kunde jag genom mina vida 
(öppna) forskningsfrågor ändå fånga upp dessa typer av frågor och har dessutom inte avgränsat 
studien till enstaka moment i den flippade undervisningsformen. Likt Elo och Kyngäs (2008) är 
ett av syftena med innehållsanalysen att genom den breda beskrivning mina forskningsfrågor 
inneburit, kategorisera och sedan precisera de delar som beskriver fenomenet, i det här fallet 
karaktäriseringen av samt syftena med Flippad undervisning. 

6.3 Vidare forskning 
Studiens resultat visar framför allt att det inte finns en särskild form, eller mall, att följa, var och 
en gör som hen vill. Men, det finns, som även beskrivits i kapitlet Tidigare forskning (2.5), ett 
behov av fortsatta studier inom området (jfr. Day & Foley, 2006; Zhi Chen, 2014; Johnson & 
Renner, 2012). Kanske är det på sin plats att studera huruvida ingången till Flippad undervisning 
påverkar utfallet av undervisningen, måluppfyllelsen? Flera lärare uppger i den här studien att de 
upplever att måluppfyllelsen ökar, men de har inga konkreta belägg för detta, det är just deras 
upplevelse. Finns det möjligen ett behov av att studera, med hjälp av kontrollgrupper, huruvida 
svenska elever i grund- och gymnasieskolan, ökar, eller minskar, sin måluppfyllelse genom 
Flippad undervisning? 

Ytterligare en fråga som har väckts hos mig under arbetet med denna studie är givetvis eleverna, 
hur upplever de Flippad undervisning?. Det jag fått reda på i denna studie, som fokuserar på 
lärare, är utsagor från lärarna om elevernas upplevelser av undervisningsformen. Det finns 
säkerligen sanning i deras utsagor men det skulle vara intressant att gå direkt till källan. I kapitlet 
om Tidigare forskning (2.5) är det flera studier som fokuserar på elevernas (studenternas) 
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upplevelser av Flippad undervisning: Strayer, 2007; Bates & Galloway, 2012; Atteberry, 2013; 
Enfield, 2013; McLean et al., 2016; van Vliet et al., 2015. 

6.4 Slutord 
Med denna studie hoppas jag att jag kunnat visa på hur stor mångfald det finns i Flippad 
undervisning, det finns ett samlingsbegrepp, Flippad undervisning, men detta är ett 
samlingsbegrepp på den undervisningsform som i sin tur innebär olika metoder, olika sätt att 
arbeta på. Ett samlat intryck av lärarna jag intervjuat, ämneslärare med ett brett spann utav 
ämnen, är att det inte finns någon av dessa lärare som ser något problem i varken sitt eget eller 
andras ämnen med att flippa. Kan detta bero på att man sett nyttan i sitt eget ämne och därför 
får en förståelse för andras ämnen, eller är det så att man tycker att undervisningsformen är så 
mångsidig att den fungerar i vilket ämne som helst? 

Men, jag vill poängtera att man också bör tänka till över, eller förändra, den klassrumsförlagda 
tiden så att eleverna ser fördelarna med det förståelseförberedande momentet flippen utgör. Det 
bör inte bli en undervisningsform för att hinna med mer under skoltid, det måste handla om att 
eleverna ska förstå innehållet på ett kvalitativt bättre sätt.  

Slutligen vill jag rikta en hälsning till respondenterna, som ställt upp med sin dyrbara tid och fixat 
med lokaler då jag kommit på besök. De förtjänar ett varmt tack; utan dem hade studien aldrig 
blivit av. Ett stort tack bör även riktas till alla de pedagoger som i första omgången, när jag sökte 
respondenter som passade mina urvalskriterier, tog sin tid till att fylla i enkäten och hjälpa mig i 
den processen. 

 

 



Referenser 
 

 
 

38 

Referenser 

Atteberry, E. (2013). ’Flipped classrooms’ may not have any impact on learning. USA TODAY 
Publicerad 2013-12-05. Hämtad 2016-03-18 från: http://www.usatoday.com 

Avdic, A., & Åkerblom, L. (2015). Flipped classroom and learning strategies. I Jefferies, A., 
Cubric, M., Barton, K. & Lilley, M. (ed.), Proceedings of 14th European Conference on e-Learning (pp. 
41-49). Reading, UK: Academic Conferences Publishing. 

Baker, J. (2000). The 'Classroom Flip': Using Web Course Management Tools to Become the Guide by the 
Side: Sid.9-17: Selected papers from the 11th International Conference on College Teaching 
and Learning. 

Barker, D. (2013). Flipped Classroom - det omvända arbetssättet. Stockholm: Natur & Kultur. 

Bates, S., & Galloway, R. (2012). The inverted classroom in a large enrolment introductory physics course: a 
case study. Paper presented at HEA STEM Conference, London, United Kingdom. 

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your Classroom - Reach Every Student in Every Class Every Day. 
International Society for Technology in Education. 

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. Atlanta: 
120th ASEE Annual Conference & Exposition. 

Brown, A. (2012): A phenomenological study of undergraduate instructors using the inverted or flipped 
classroom model. Hämtad 2016-01-28 från: 
http://pepperdine.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15093coll2/id/348 

Bruun, S. (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Bryman, A. (2015). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 2:7). Stockholm: Liber. 

Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos. 

Comenius, J. A. (1657/1999). Didactica Magna – Stora undervisningsläran. Lund: Studentlitteratur.  

Creswell, J. W. (2014). Research Design. London: Sage Publications, Inc. 

Dalen, M. (2013). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Day, J. A., & Foley, J. D. (2006). Evaluating a web lecture intervention in a human-computer 
interaction course. IEEE Transactions on Education, vol. 49, no. 4, pp. 420-431. doi: 
http://dx.doi.org/10.1109/TE.2006.879792 

Diaz, P. (2013). Webben i undervisningen – Digitala verktyg och sociala medier för lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 
62(1), 107–115 doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x  

Enfield, J. (2013) Looking at the impact of the Flipped Classroom Model of Instruction on 
undergraduate multimedia students at CSUN. Teachtrends: Linking Research & Practice to Improve 
Learning, 57(6) s.14-27. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105-112. 



Referenser 
 

 
 

39 

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers: Maximizing impact on learning. London: Routledge. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Johnson, L., & Renner, J. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications 
course: Student and teacher perceptions, questions and student achievement. Avhandling, University of 
Louisville Hämtad 2015-10-28 från: 
https://theflippedclassroom.files.wordpress.com/2012/04/johnson-renner-2012.pdf 

Jonsson, H. (2015). Using flipped classroom, peer discussion, and just-in-time teaching to increase learning in a 
programming course. Publicerat: Frontiers in Education Conference (FIE), 2015. 32614 2015. 
IEEE Hämtad 2016-04-18 från: doi: 10.1109/FIE.2015.7344221 

Kansanen, P. (2000). Kampen mellan vetenskap och lära. I E. Alerby, P. Kansanen & T. 
Kroksmark. (Red.). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Khan Academy. (2016). How did Khan Academy get started? Hämtad 2015-02-12 från: 
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/202260104-How-did-Khan-Academy-
get-started- 

Kjellin, H., & Birkenkrahe, M. (2015). Improving Student Interaction and Engagement in the Flipped 
Classroom 14th European Conference on e-Learning, 14th European Conference on e-
Learning ECEL-2015 , 2015 Hämtad 2016-04-22 från: 
https://books.google.se/books?id=HI5mCwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=Improvi
ng+Student+Interaction+and+Engagement+in+the+Flipped+Classroom&source=bl&ots=
asAwrooNJt&sig=w3I_7VwQLTYGUGnlJqKxgE6ZA_k&hl=sv&sa=X#v=onepage&q&f=
false 

Kroksmark, T. (2011). Lev S. Vygotskij. I Kroksmark, T. (Red.). (2011). Den tidlösa pedagogiken 
(445-470). Lund: Studentlitteratur. 

Kroksmark, T. (2013). Förord. I Kroksmark, T. (2013). Den trådlösa pedagogiken (7-10). Lund: 
Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsen, A-K. (2009). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, (16-36). http://liu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:24508  

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

McLean, S., Attardi, S. M., Faden, L., & Goldszmidt, M. (2016). Flipped Classrooms and student 
learning: not just surface gains. Advances in Physiology Education (Vol. 40 no. 1, 47-55).  
DOI: dx.doi.org/10.1152/advan.00098.2015 

Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and Awareness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Mazur, E. (1997/2014). Peer Instruction: A User's Manual. Essex: Pearson Education Limited. 

Mazur, E. (2009). Farewell, Lecture?. Science, 323(5910), 50-51. Hämtad från Harvard University 
2015-10-15: 
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/mazur_sciencemag.pdf  



Referenser 
 

 
 

40 

Segolsson, M., & Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen – En forskningsstudie om Flippad 
undervisning i skolår 6 och 7. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping 
University. 

Skolverket. (2011).	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2015. 
Stockholm: Skolverket. 

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur.  

Strayer, J. (2007): The Effects of the Classroom Flip on the Learningenvironment: a Comparison of Learning 
Activity in a Traditional Classroom and a Flip Classroom that used an Intelligent Tutoring System. 
Hämtad från Ohio State University (ohio.gov) 2016-01-28: 
https://etd.ohiolink.edu/ap:10:0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1189523914 

Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij –forskare, pedagog och visionär. I Forsell, A. (Red.). (2011). 
Boken om pedagogerna (153-178). Stockholm: Liber.  

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande. Malmö: Gleerups 

Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software tools. New York: Falmer. 

Van Vliet, E. A., Winnips, J. C., & Brouwer, N. (2015). Flipped-Class Pedagogy Enhances 
Student Metacognition and Collaborative-Learning Strategies in Higher Education But Effect 
Does Not Persist. CBE – Life Sciences Education (Vol. 14, 1-10, Fall 2015). 
DOI:10.1187/cbe.14-09-0141  

Vetenskapsrådet. (2016). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2016-04-06 från: 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vygotskij, L. S. (1926/1996). Pedagogisk psykologi. I Lindqvist, G. (Red.). (1999/2012). Vygotskij 
och skolan: Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. 
Lund: Studentlitteratur. 

Vygotsky, L. S. (1962/2012). Thought and Language. Cambridge: The Massachusetts Institute of 
Technology. 

Vygotsky, L. S. (1993). The collected works of L. S. Vygotsky, Vol. 2: 77 fundamentals of defectology (R. 
Rieber & A. Carton, Eds., J. Knox & Stevens, Trans.). New York: Plenum. 

Zhi Chen, E. (2014). Flipped Classroom Model and Its Implementation in a Computer 
Programming Course. Ingår i: Lärarlärdom: Högskolepedagogisk Konferens 2014, Blekinge Tekniska 
Högskola. 978-91-7295-968-2; s. 180-200 Hämtad 2016-04-18 från: 
http://lararlardom2014.pressbooks.com/chapter/flipped-classroom-model-and-its-
implementation-in-a-computer-programming-course/ 

 

 



Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
Inledande, sonderande frågor 
 
Varför började du med Flippad undervisning?  
 Hur började du med Flippad undervisning? 
 
Hur arbetade du tidigare?  
 
Hur skiljer sig Flippad undervisning gentemot den traditionella?  
 
Vad är poängen med att flippa? 
 
Undervisningsrollen/yrkesrollen 
Hur mycket tid tar det att planera en genomgång, lektion - att göra en flipp?  
 Tar det mer tid än tidigare, den "traditionella undervisningen"? 
 Hur startar man processen? 
 Vilka aspekter är viktiga för att implementera undervisningsformen? 
 
Har kommunikationen med eleverna förändrats sedan du började flippa?  
 
Har relationen till dina elever förändrats sedan du började flippa?  
 
Vilka fördelar/nackdelar upplever du att du gör i detta arbetssätt? 
 
Vad krävs för att man ska lyckas med Flippad undervisning? 
 
Elevernas färdigheter och förståelse 
Vilka vinster upplever du att eleverna gör i detta arbetssätt?  
 
Hur har elevernas arbetsinsats förändrats?  
 
Vilka färdigheter anser du att eleverna utvecklar i den flippade undervisningen?  
 
Anser du att elevernas förståelse för innehållet ökar genom undervisningsformen?  
 Hur? Varför inte? 
 
 
Avslutande ord från intervjuaren (för att runda av) 
Ta upp några av de viktigaste lärdomarna från intervjun. 
Ge möjlighet till respondenten att kommentera denna återkoppling eller annan. 
 
Ge möjlighet till andra typer av tillägg eller kommentarer genom att avsluta med: 
"Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp innan vi avslutar intervjun?"
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Hej! 

Mitt namn är Johan Bäcklund, jag är en magisterstudent på Högskolan för lärande och 

kommunikation, Jönköping University. Som du förstår samlar jag för tillfället in empiri för min 

magisteruppsats som handlar om det flippade klassrummet, flippad undervisning, utifrån lärarens 

perspektiv. 

Studiens syfte är att från ett lärarperspektiv undersöka Flippad undervisning som 

undervisningsform. Lärarens roll i Flippad undervisning skiljer sig från rollen i det traditionella 

klassrummet och av den anledningen är det viktigt att ta reda på hur yrkesprofessionen 

förändrats samt vilka färdigheter lärarna beskriver att eleverna utvecklar i den flippade 

undervisningsformen. 

Jag söker dig som arbetar med någon form av Flippad undervisning och ber dig därför fylla i 

nedanstående formulär för att jag ska få reda på lite mer om din undervisning samt om du kan 

tänka dig att ingå i min studie. 

All data kommer att behandlas konfidentiellt och följa vetenskaplig etik.  

Frågor att besvara 

Din ålder 

Är du behörig lärare? 

Inom vilken skolform undervisar du? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat med Flippad undervisning? 

Ser du på Flippad undervisning med enbart positiva/negativa ögon eller som någonting som 

medför både positiva och negativa saker? 

Hur skulle du definiera Flippad undervisning? (Vad betyder Flippad undervisning för dig?) 

Använder du någon form av digitala verktyg i din flippade undervisning? 

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju kring din flippade undervisning? 

Om Ja - ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag dig så vi kan boka en 

tid för intervju! 
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Tillägg till forskningsöversikten 

Här listar jag några artiklar som bedömts ligga utanför intresset i studien då syftet med den inte 
direkt korrelerar med kärnfrågorna i artiklarna nedan. De förtjänar dock att nämnas då flera av 
dessa kan vara av intresse för vidare forskning. 

• Solstuen, A. (2014). Et nytt verktøy i verktøykassa - Omvendt musikkundervisning i grunnskolen. 
Hedmark: Høgskolen i Hedmark. Solstuen undersöker i en masteruppsats 
omorganisationen från traditionellt lärande till en flippad undervisningsform i 
musikämnet i en norsk grundskola. Studien har ett fokus på hur IKT används i 
klassrummet och Flippad undervisning sorteras enligt Solstuen in under detta. Resultatet 
visar att motivationen ökat, lärarens roll har förändrats till att bli mer av en handledare 
snarare än en föreläsare, interaktion och individualisering har också ökat samt att de 
praktiska aktiviteter undervisningsformen inneburit, har lett till en större digital 
kompetens. 

• Gross, D., Pietri, E. S., Anderson, G., Moyano-Camihort, K., & Graham, M. J. (2015). 
Increased Preclass Preparation Underlies Student Outcome Improvement in the Flipped 
Classroom. CBE - Life Sciences Education, v14 n4 Article 36 Dec 2015. 8 pp. 
http://dx.doi.org/10.1187/cbe.15-02-0040 Artikel som behandlar studenters förbättrade 
resultat genom Flippad undervisning. Forskarnas slutsatser är att studenterna i mycket 
högre grad interagerar med materialet/innehållet i kursen genom Flippad undervisning 
vilket leder till bättre provresultat. I studien redovisas också att studenter med lägre 
medelbetyg (GPA – Grade Point Average) samt kvinnliga studenter, är de som förbättrat 
resultaten tydligast.  
 

• Tawfik, A. A., Lilly, C. (2015). Using a Flipped Classroom Approach to Support 
Problem-Based Learning. Technology, Knowledge and Learning, v20 n3 p299-315 Oct 2015. 17 
pp. http://dx.doi.org/10.1007/s10758-015-9262-8 I den här studien presenteras inte 
särskilt mycket resultatmässigt, det är snarare en rapportliknande besrivningen av 
implementeringen av Flippad undervisning kopplat till problembaserat lärande (PBL) i 
syfte att öka möjligheten för läraren att hjälpa eleverna med individuellt. Några slutsatser 
man drar är lite olika teman som visas: relevans, reciprokt lärande, lärarens roll samt 
elevernas upplevda självförmåga. 

 
• Mattis, K. V. (2015). Flipped Classroom versus Traditional Textbook Instruction: 

Assessing Accuracy and Mental Effort at Different Levels of Mathematical Complexity. 
Technology, Knowledge and Learning, v20 n2 p231-248 Jul 2015. 18 pp. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10758-014-9238-0 I den här artikeln jämförs Flippad 
undervisning med den traditionella undervisningen. Resultatet som redovisas, tyder på att 
det i den flippade undervisningen innehöll både för- och nackdelar: noggrannhet och 
precision var bättre medan ansträngningen (den mentala) sjönk i nivå. 
 

• Jensen, J. L., Kummer, T. A., & Godoy, P. D. D M. (2015). Improvements from a 
Flipped Classroom May Simply Be the Fruits of Active Learning. CBE - Life Sciences 
Education, v14 n1 Article 5 Mar 2015. 12 pp. 
http://www.lifescied.org/content/14/1/ar5.abstract Studien fokuserar på att införskaffa 
data kring effektiviteten i Flippad undervisning och man har i studien jämfört den 
flippade undervisningsformen med den traditionella. Resultaten visar inga skillnader 
mellan varken yt- eller djupinlärning och inte heller i nöjdheten hos studenterna. Slutsaten 
som dras, är att varken inlärningen av ett material eller attityden förbättras genom Flippad 
undervisning.  
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• Fung, F. M. (2015). Using First-Person Perspective Filming Techniques for a Chemistry 
Laboratory Demonstration to Facilitate a Flipped Pre-Lab. Journal of Chemical Education, 
v92 n9 p1518-1521 Sep 2015. 4 pp. http://dx.doi.org/10.1021/ed5009624 Författaren 
redovisar här inte ett resultat från forskning utan tar upp olika sätt att filma 
instruktionerna för att få de så nära relaterade till klassrumsinstruktionen som möjligt.  
 

• Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case Study: Case Studies and the Flipped 
Classroom. Journal of College Science Teaching, v42 n5 p62-67 May 2013. 5 pp. 
http://www.nsta.org/store/product_detail.aspx?id=10.2505/4/jcst13_042_05_62 
Författarna presentarar i den här artikeln originalartiklar som belyser framgångar i ”case 
study teaching” samt bedömning av densamma. I artikeln diskuteras för- och nackdelar 
med Flippad undervisning. 

 

 

 


