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Abstract 
 
Flipped Classroom (flipp) is described in both school and scientific contexts as 
a new teaching method where the individual pupil and her active learning is 
placed at the center and where lesson time to a greater extent is used for 
discussion and laboratory work, while information gathering takes place outside 
lesson time via ICT. Flipp has in recent years become widely spread in Sweden, 
which is why it is interesting to investigate flipp in a Swedish context. This has 
so far been made to a very limited extent. This study aims to deepen the 
understanding of flipp as a teaching method as the method appears in the speech 
and actions of upper secondary school teachers who claim they use flipp when 
they teach. The study addresses three general issues. First, teachers' purposes 
with flipp are explored, second, the roles that emerge in flipped teaching is 
investigated and third, individualization in teaching where flipp is applied. The 
study is a case study based on interviews and observations with three upper 
secondary school teachers who flip their teaching. The study is based on social 
constructivist theory formation and Dewey's progressivist philosophy of 
education is the discussion partner in this study. Previous research suggests that 
in the development of flip, inspiration was drawn from pedagogical ideas from 
the early 1900s, which makes it advisable to discuss possible points of contact 
between flipp as expressed in the case study, and progressivism. Previous 
research presents flipp as a method for creating flexibility and individualization 
as well as a method that helps the teacher and students spend more time 
together for laboratory work and discussions. The teachers express that flipping 
helps the students to become active during lessons. Observations, however, 
show that there are significant problems with the students not preparing for the 
lesson to the extent that was expected, which will have negative consequences 
for the opportunities to work and discuss during lessons as intended. The study 
thus shows evidence that there is a discrepancy between the image that the 
teachers produce and the image of the flip that has been observed. 
Keywords: Flipped Classroom, Philosophy of education, Social constructivism, 
Progressivism, Dewey, active students, individualization. 
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1. Inledning 

Intresset för att experimentera med undervisningsmetoder förefaller 
vara stort både i den svenska skolan och internationellt.1 En undervis-
ningsmetod som beskrivs i både metodböcker och vetenskapliga artik-
lar som ny är Flipped Classroom2, där nätbaserade föreläsningar och 
instruktionsfilmer samt lektionsplacerade diskussioner och 
laborationer förefaller centrala.3 Begreppet flipp används som ett ve-
dertaget begrepp både i vardagliga skolsammanhang och i akademiska 
sammanhang.4 I denna studie används begreppet flipp i likhet med att 
flippa, som det lärare gör när de praktiserar Flipped Classroom eller 
Flipped Learning. Denna uppsats handlar om lärares motiv för att 
flippa sin undervisning, om roller och ansvarsfördelning och om hur 
aktiviteter anpassas till enskilda elever. 
 
I en betydande del av den forskning som internationellt bedrivits om 
flipp undersöks undervisning på universitetsnivå.5 Flipp som undervis-
ningsmetod på gymnasienivå i Sverige har tidigare beforskats i mycket 
begränsad omfattning.6 Det är därför angeläget att kunskapen om flipp 
inom gymnasieskolan fördjupas, särskild med tanke på att 98% av alla 
9:or i Sverige fortsätter till gymnasieskolan.7 Forskningen om flipp har 

                                                
1 Hultén, Magnus och Larsson, Bo, “The Flipped Classroom: Primary and Secondary Teachers’ Views 
on an Educational Movement in Schools in Sweden Today”, Scandinavian Journal of Educational 
Research, 62:3, 2018 s. 433; Bishop, Jacob och Verleger, Matthew The Flipped Classroom: A Survey 
of the Researsh, 120th ASEE Anual Conference & Exposition, Utah State Univesity: American Society 
for Engineering Education, 2013, s. 4 f.; Helgevold, Nina och Moen, Vergard, “The use of flipped 
classrooms to stiumulate students’ participation in an academic course in Initial Teacher Education”, 
Nordic Journal of Digital Literacy, 2015 s. 3; Adams, Alison E.M.; Garcia, Jocelyn och Traustadóttir, 
Tinna, ”A Quasi Experiment to Determine the Effectiveness of a “partially Flipped” versus “Fully 
Flipped” Undergraduate Class in Genetics and Evolution”, Life Sciences Education, (15) 2016 s. 2. 
2 En grundligare genomgång och definition av Flipped Classroom och Flipped Learning presenteras i 
avsnittet Studiens kontext.  
3 Bergman, Jonathan och Sams, Aaron, Flipped Learning. Gateway to Student Engagement, USA: 
International Society for Technology in Education 2014.; Hultén och Larsson 2018 s. 433; Bishop och 
Verleger 2013 s. 4 f.; Helgevold och Moen 2015, s. 3; Adams, Garcia och Traustadóttir 2016 s. 2. 
4 Bäcklund och Hugo 2018 s. 452. 
5 Exempelvis Adams, Garcia och Traustadóttir 2016; Caviglia-Harris “Flipping the Undergraduate 
Economics Classroom: Using Online Videos to Enhance Teaching and Learning”, Southern Economic 
Journal, 2016.  
6 Hultén och Larsson 2018. 
7 Skolverket, Nästan alla grundskoleelever fortsätter till gymnasieskolan, 2014a. 
http://www.skolverket.se. (Hämtat 2016-11-30).  



4 
 

intresserat sig för om och i så fall hur tillämpning av flipp påverkar ele-
vers studieresultat.8 En betydande del av denna forskning belyser lära-
res och elevers erfarenheter, såsom de kommer till uttryck i intervjuer 
och enkäter.9 Det är dock inte givet att det finns en korrelation mellan 
hur lärare i en intervjusituation eller i en enkät redogör för sina under-
visningsambitioner, hur de ser på den egna undervisningen och hur de 
sedan gör när de undervisar.10 Det finns därför ett behov av att belysa 
och diskutera såväl lärares pedagogiska avsikter som skolnära vardags-
praktiker, i synnerhet då undervisningstrender, som exempelvis flipp, 
böljar över skolvärlden.11 Denna studie bidrar till ökad kunskap om 
flipp genom att undersöka deltagarnas uttalade avsikter och att obser-
vera deras vardagspraktiker.  
 
Pedagogiska ”modeflugor” kan sätta mer eller mindre tydliga spår i 
undervisningen och skolvardagen där även tidsekonomiska ställnings-
taganden kan ha stor påverkan på undervisningen. En medvetenhet, 
hos den enskilde läraren eller inom exempelvis ett arbetslag, samt 
öppna diskussioner om synen på kunskap och lärande i förhållande till 
läroplan och undervisning behövs därför inom skolan.12 Denna studie 
kan bidra till ökad medvetenhet om metodiska överväganden hos lä-

                                                
8 Se exempelvis Adams m.fl. 2016; Caviglia-Harris 2016; Chen Li-Ling. “Impacts of Flipped 
Classroom in High School Health Education”, Journal of Educational Texhnology Systems, SAGE 
Publications, USA. 2016: 411-420; Flores, del-Ac´rco, Isabel och Silva, Patricia. ”The flipped 
classroom model at the university: analysis based on professors' and students' assessment in the 
educational field”, International Journal of Educational Technology in Higher Education, 
Heidelberg  2016: 1-12; Huang, Yu-Ning och Hong, Zuway-R, “The effects of a flipped English 
classroom intervention on students’ information and communication technology and English reading 
comprehension”, Education Teach Research Development, 2016: 175-193. 
9 Se exempelvis Strayer, Jeremy F. “Hoe learning in an inverted classroom influences cooperation, 
innervation and task orientation”, Learning Environ Research. 15, 2012 :171-193; Loon Steven och 
Teasley, Stefanie, ”Podcasting in higher education: What are the implications for teaching and 
learning?”, Internet and Higher Education, (12) 2009: 88–92; Bollinger, Doris; Supanakorn, 
Supawan  och Bogg, Christine, “Impact of podcasting on student motivation in the online learning 
environment”, Computers & Education 2010; Brown, Anna, A Phenomenological Study of 
Undergraduate Instructors using the Inverted or Flipped Classroom Model, USA: ProQuest LLC, 
2012; Kay, Robin; Kletskin, Ilona, “Evaluating the Use of Problem-Based Video Podcasts to Teach 
Mathematics in Higher Education”, Computers & Education, 2012: 619-627; Johnson Graham B, 
Students Perceptions of the Flipped Classroom, Canada: The University of British Colombia 2013. 
10 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber 2011, s. 262. 
11 Bishop och Verleger 2013. 
12 Biesta Gert, “Pragmatising the curriculum: bringing knowledge back into the curriculum 
conversation, but via pragmatism”, The Curriculum Journal, (25) 2014, s. 29, 34. 
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rare som tillämpar flipp. Att lärare väljer att experimentera med under-
visningsmetoder behöver inte bygga på uttalade utbildningsfilosofiska 
överväganden eller ställningstaganden, vilket dock inte hindrar att ut-
bildningspraktik eller förhållningssätt kan tillskrivas en utbildningsfi-
losofisk inriktning.  
 
Randall Curren, vars struktur för analys av utbildningsfilosofier tilläm-
pas i denna studie, pläderar för att undervisning fordrar berättigande 
samt att detta berättigande kan skapas genom att kunna svara på vad 
utbildningen syftar till, på vilka auktoriteter undervisningen bygger, 
vem eller vilka som har vilket ansvar för vad i 
undervisningssituationen, hur undervisningen skall gå till och vad den 
skall innehålla.13 Inom den svenska gymnasieskolan ger styrdokument 
övergripande, och ibland detaljerade, argument och riktlinjer för vad 
undervisningen ska syfta till, vilka utgångspunkter och mål som avses 
och i viss mån hur ansvar ska fördelas. Styrdokumenten ger i viss mån 
även vägledning om hur undervisningen ska bedrivas och vad den ska 
innehålla.14 Väl i klassrummet är det upp till läraren att omsätta detta 
i en undervisningspraktik samt bestämma hur undervisningen läggs 
upp och konkretisera vilket innehåll och material lärare och elever ar-
betar med. Eftertanke och reflektioner över utbildningsfilosofiska 
aspekter av den undervisningsmetod läraren valt, exempelvis flipp, 
kan, enligt Curren, bidra till att för såväl läraren själv som för utomstå-
ende (elever, kollegor, skolledning och samhället i övrigt) berättiga til-
lämpningen av denna undervisningsmetod.15  

Studiens kontext 
I nedanstående avsnitt sätts flipp in i sin skol- och IKT (informations- 
och kommunikationsteknik)-kontext. För studien relevanta delar av 
gymnasieskolans styrdokument presenteras inledningsvis. Den 
svenska skolan har, under de år som flipp använts som metod i Sverige, 
undergått betydande förändringar.16 Därför ges en bild av skola i 
förändring. Därnäst ges en bakgrund till IKT i skolan. Som beskrivits 
                                                
13 Curren Randall (red), Philosophy of Education. An Anthology, USA: Blackwell Publishing 2007 s. 
3 f. 
14 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 
2011:202. https://www.skolverket.se (Hämtat 2017-09-18). 
15 Curren 2007 s. 3 f. 
16 Bäcklund och Hugo 2018 s. 451. 
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ovan bygger flipp delvis på möjligheten att göra föreläsningar, ge-
nomgångar och instruktioner nätbaserat varvid eleverna kan ta del av 
dem på egen hand och på tider innan lektionstid. Datortäthet i skolan, 
applikationer och inspelningsteknik diskuteras i detta avsnitt i sam-
band med pedagogiska möjligheter. Avsnittet om studiens kontext av-
slutas med en introducerande beskrivning av flipp såsom den framträ-
der i facklitteratur samt i öppna sammanslutningar bestående av verk-
samma lärare. 

Styrdokument 
I detta avsnitt lyfts sådana delar av styrdokumenten för gymnasiesko-
lan fram, som är intressanta för den här studien, det vill säga övergri-
pande syfte med undervisning, ansvar i undervisningen och individua-
lisering av undervisningen.  
 
Gymnasieskolan har i uppdrag att ”främja elevernas utveckling till an-
svarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet”.17 Detta uppdrag är sprunget ur skolväsendets grundläg-
gande värden och demokratiska grund.18Av riktlinjer för gymnasiesko-
lan framgår att ”läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sitt lärande”.19 Det finns ingen formulering om att 
detta ansvar även gäller för tid utanför den tid som skolan schemaläg-
ger. Det finns alltså inte i Läroplanen för gymnasieskolan (GY11) for-
muleringar som uttryckligen stödjer att eleverna har ansvar för att ar-
beta med skolrelaterade uppgifter på sin fritid. I Skolverkets kommen-
tarsmaterial Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan 
står det att ”[l]äxor är inte reglerade i skolans styrdokument, men är 
vanligt förekommande i skolans arbete”.20 Skolverket har i en rapport, 
som bygger på en metastudie av John Hattie, konstaterat att hemläxor 
har generellt låg effekt på elevers lärande. I rapporten argumenterar 
Skolverket, med stöd i Hatties forskning, dock för att bäst effekt har 

                                                
17 Skolverket 2011 s. 6.  
18 Skolverket 2011 s. 5 ff. 
19 Skolverket 2011 s.13. 
20 Skolverket. Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan. 2014b s. 5. 
https://www.skolverket.se. (Hämtat 2019- 07-14).  
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läxor i skolans högre årskurser och synnerligen bland elever som är 
högpresterande.21 
 
Gällande undervisningens form, i den här studien med fokus på indivi-
dualisering av undervisningen, framgår av styrdokumenten att 
”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och be-
hov”.22  Vidare ska läraren ”utgå från den enskilda elevens behov, för-
utsättningar erfarenheter och tänkande[…] stimulera, handleda och 
stödja eleven och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever i 
svårigheter ”23 

Skola i förändring 
Den svenska skolan har, med hänvisningar till sjunkande resultat i 
PISA-mätningar, under flera år kritiserats för att leverera dåliga resul-
tat.24 Larmrapporter om elevers allt sämre kunskapsnivåer påverkar 
såväl lärares syn på den egna prestationen som politikers beslut rö-
rande skolan. Granskning av politiska dokument visar att politiker vid 
upprepade tillfällen utgår från storskaliga studier av skolresultat när de 
genomför reformer.25 PISA-mätningar har genomförts sedan år 
2000.26 De första resultaten (år 2000 och 2003) var positiva i den be-
märkelsen att svenska elever sammantaget i såväl ämnet svenska som 
matematik och naturkunskap låg signifikant över OECD:s medel-
värde.27 Under åren 2006, 2009 och 2012 sjönk dock de genomsnittliga 
resultaten kraftigt, för att 2015 åter stiga.28 Samtidigt som de första 
PISA-undersökningarna genomfördes planerade regeringen under 

                                                
21 Skolverket. Hemläxors nytta inte självklar. 2019b. https://www.skolverket.se. (Hämtat 2019-07-
14). 
22 Skolverket 2011 s. 6. 
23 Skolverket 2011 s.10. 
24 Skolverket. Kraftig försämring i PISA. Pressmeddelande 2013-12-03, 2013b. 
https://www.skolverket.se (Hämtat 2017-09-18). 
25 Jakobsson, Anders, ”Storskaliga studier. Kunskapsmätningar som paradox och möjlighet”, 
Utbildning & Demokrati, (22) 2013 s. 5. 
26 Skolverket. PISA: en studie om kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, 2019a. 
https://www.skolverket.se (Hämtat 2019-09-10).  
27 Skolverket. PISA-2000, Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv – resultaten i koncentrat, 2001. 
https://www.skolverket.se  (Hämtat 2010-08-12). 
28 Skolverket 2013b; Skolverket. PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse 
och matematik. Rapport 450,2016. https://www.skolverket.se (Hämtat 2017-09-18); Skolverket 
2019a; Statens offentliga utredningar (SOU) Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. 
Betänkande av Gymnasieutredningen 2008:27. 
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åren 2003 till 2006 för en omfattande gymnasiereform som skulle 
träda i kraft 2007. Vid regeringsskiftet 2006, samtidigt som de första 
sjunkande PISA-resultaten redovisades, revs reformen upp och den 
tillträdande regeringen utlovade en ny reform som trädde i kraft 
2011.29 
 
Hösten 2011 trädde GY11, de nya styrdokumenten för gymnasieskolan, 
i kraft. Med dessa följde nya ämnes- och kursplaner samt betygskrite-
rier.30 Den nya gymnasieskolans centrala innehåll upplevs av lärare 
som mer omfattande än tidigare och lärare ger uttryck för att de svår-
ligen hinner med det utpekade innehållet inom ramarna för kurserna.31 
En rapport från Skolverket visar att fler lärare känner sig mer stressade 
efter införandet av GY11 än innan.32  
 
Under 2000-talet har det skett en kraftig ökning av privata aktörer 
inom den svenska skolvärlden. Konkurrens om elever har påverkat så-
väl kommunala som privata skolor. Svårigheter att beräkna kommande 
läsårs elevantagning medför svårigheter att lägga och följa verksamhet-
ens budget. Den ökade konkurrensen medför att skolorna tvingas lägga 
tid och pengar på att profilera sig och marknadsföra sin verksamhet. 
Skolledning och lärare känner sig, enligt en undersökning om gymna-
siet som marknad, pressade att skapa nöjda elever.33  
 
I början av 2000-talet fick alltså skol-Sverige utstå dels hård kritik för 
sjunkande resultat, dels genomgå stora förändringar vad gäller upp-
draget. Först skulle lärare och skolledning sätta sig in i GY07, som revs 
upp med mindre än ett år kvar till start, för att sedan implementera 
GY11 med mindre än ett års förberedelser.34 Vidare har svenska skolor 
såväl som samhället i stort genomgått en betydande teknisk utveckling 
med snabb och omfattande tillgång till information och 

                                                
29 Sveriges Riksdag. Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan. Utbildningsutskottets 
betänkande 2006/07:UbU3 https://www.riksdagen.se. (Hämtat 2017-09-18). 
30 Skolverket 2011. 
31 Skolverket. Skolreformer i praktiken. Rapport 418, 2015a, s. 235. https://www.skolverket.se 
(Hämtat 2017-09-18); Persson 2017 s. 174. 
32 Skolverket 2013a s. 55. Se även Persson, Anders. Lärartillvaro och historieundervisning. 
Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. Umeå Universitet. 2017 s. 174. 
33 Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie och Lundström, Ulf. Gymnasiet som 
marknad. Umeå: Borea Bokförlag. 2014, s.248 ff. 
34 Sveriges Riksdag. Gymnasieförordning (2010:2039). Svensk  författningssamling 2010:2039. 
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kommunikation. Den offentliga skolan har även blivit utsatt för en 
kraftigt ökad konkurrens från privata aktörer. Ökade krav på bra och 
mätbara resultat i skolan samt effektivisering och tillgång till ny tek-
nologi kan vara bidragande orsaker till att lärare experimenterar med 
att utveckla annorlunda undervisningsupplägg.35 

Informations- och kommunikationsteknik i skolan 
IKT är idag ett vardagligt inslag i den svenska skolan, såväl i undervis-
ning som på raster.36 I Sverige, och i övriga nordiska länder, var skolor 
tidigt ute med att introducera datorer i undervisningen.37 I stort sett 
alla lärare på gymnasienivå och ungefär tre av fyra lärare på 
grundskolenivå har idag en egen arbetsdator. Det finns, enligt Skolver-
kets utredare, även en tydlig trend mot att gymnasieskolor inför en-till-
en, det vill säga att alla elever har egen dator, samt att dessa satsningar 
i någon bemärkelse ger positiva resultat, exempelvis i form av ökat in-
tresse hos elever och höjda studieresultat.38 Det finns fler skäl till att 
skolor satsar mycket resurser på att införskaffa datorer till sin personal 
och sina elever. För att skolan ska kunna förbereda eleverna för såväl 
arbetslivet som det medborgerliga livet är det nödvändigt att skolan är 
i framkant gällande den tekniska utvecklingen.39 Även om de flesta fa-
miljer idag har tillgång till datorer, smarta telefoner och/eller surfplat-
tor finns det digitala klyftor i samhället.40 OECD konstaterar att elever 
som inte kan navigera i ett digitalt landskap inte kan delta fullt ut i vare 
sig det ekonomiska, sociala och kulturella samhället, samt att skolan 
har ett viktigt uppdrag att minska digitala klyftor.41  
 
Att införskaffa datorer till lärare och elever ändrar i sig inte undervis-
ningen. Man kan byta ut svarta tavlan mot whiteboards, interaktiva 
tavlor eller köpa in projektorer utan att pedagogiken nödvändigtvis 

                                                
35 Klingberg, Torkel, ”Skolan kör med förbundna ögon ner i digitaliseringsträsket”, Svenska 
Dagbladet, 23 februari 2019. 
36 Samuelsson, Ulli, Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital, 
Högskolan i Jönköping 2014 s. 7 ff.; Skolverket 2012. 
37 Samuelsson 2014 s. 7 ff. 
38 Skolverket 2016 s. 3.  
39 Skolverket 2011 s. 15. 
40 Samuelsson 2014;  Statistiska Centralbyrån (SCB), Privatpersoners användninga av datorer och 
internet 2016. Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.se. (Hämtat 2016-21-
22). 
41 OECD 2015 s. 3 f. 
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ändras. Det är lärarens syn på kunskap och undervisning samt pedago-
giska och didaktiska ställningstaganden som ligger till grund för hen-
nes ageranden, vilket får effekt på undervisningen.42 Datorer och inter-
net är, i likhet med böcker och mikroskop, blott redskap som kan an-
vändas för att lära sig nya saker. Det räcker därför inte att köpa in da-
torer. Skolan måste även satsa på fortbildning och pedagogiska dis-
kussioner på skolorna så att implementeringen av IKT bottnar i lärar-
nas pedagogik och tillför en pedagogisk dimension som är unik för red-
skapet.43 Studier om flipp pekar mot att det förekommer att lärare 
bland annat väljer att flippa undervisningen eftersom de upplever att 
det är ett bra sätt att uppfylla styrdokumentens krav på att IKT används 
i undervisningen.44 
 
I syfte att öka lärares IKT-kompetenser satsade Myndigheten för skol-
utveckling och Skolverket under åren 2006 – 2014 på fortbildning för 
Sveriges pedagoger, från förskola till gymnasienivå. Satsningen, som 
kom att kallas Praktisk IT- och mediekompetens (PIM), fick brett ge-
nomslag och då PIM avvecklades 2014 hade 162 000 pedagoger delta-
git i fortbildningen.45 Vilka effekter satsningen fick på lärares IKT-
kompetens är dock svårt att fastställa då Skolverket inte lämnat någon 
sådan rapport eller annan uppföljning av satsningen.46 
 
Behovet av kompetensutveckling inom lärarkåren är stort, vilket Skol-
verkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan visar.47 
Nära hälften av alla lärare inom grund- och gymnasieskolan upplever 
att de har ett stort behov av kompetensutveckling inom områden som 
                                                
42 Bergman och Sams(2014 s.8. 
43 Samuelsson 2014 s. 29 f. 
44 Lundin, Mona; Rensfeldt, Annika Bergviken; Hillman, Thomas; Lantz-Andersson, 
Annika; Peterson, Louise, ”Higher education dominance and siloed knowledge: a systematic review 
of flipped classroom research”, International Journal of Educational Technology in Higher 
Education, Heidelberg (15)  2018 s.1, s. 13. 
45 Karlsson, Lars, Framgångsfaktorer i PIM – Praktisk IT- och mediekompetens. En enkät- och 
intervjustudie av Myndigheten för skolutvecklings- och Skolverkets fortbildningssatsning på IT-
kompetens för Sveriges pedagoger 2006 – 2014, Rapport nr 2015:109, Göteborgs universitet 2015 s. 
1. 
46 Jag kontaktade Skolverket i frågade om de gjort någon utredning eller på annat sätt kommunicerat 
en uppföljning av projektet. Jag fick svaret att Skolverket har arkiverat allt material om PIM samt att 
jag kan vända mig dit för att begära ut materialet. Se bilaga 10. 
47 Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015b s. 6.. 
http://www.skolverket.se (Hämtat 2017-01-09). 
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exempelvis hur man förebygger kränkningar på nätet, vilka lagar som 
gäller för internet, praktiska frågor kring hantering av både hård- och 
mjukvaror samt frågor kring IKT som pedagogiskt verktyg. Rapporten, 
som enbart bygger på intervjuer, redovisar dock inte någon kartlägg-
ning av lärarnas uppvisade kunskaper, enbart deras uttryckta upple-
velser av sina kunskaper.48  
 
Även om införskaffandet av nätverk och datorer medför praktisk och 
pedagogisk huvudbry för skolans personal, möjliggör IKT för skolor, 
såväl som för enstaka lärare, att förnya och utveckla undervisningen. 
Genom utökad tillgång till ett brett utbud av information (exempelvis 
nyheter, politiska och ideella organisationers information och opi-
nionsbildningsmaterial samt material från museer och andra offentliga 
institutioner), av digitala verktyg (exempelvis Prezi, Popplet, Google 
Drive med flera), av föreläsningar (exempelvis TED, Kahn Academy, 
Gapminder) samt av kontaktmöjligheter med lärare på andra skolor, i 
andra delar av landet och världen, öppnas unika möjligheter att ut-
veckla undervisningen. Det finns bland annat möjlighet för lärare att 
via plattformen eTwinning (ett program för utbildning som startades 
år 2005 av EU-kommissionens eLearning-program) få kontakt med 
andra skolor för att bygga samarbeten och möten såväl via internet som 
genom studieresor till varandra (för det sistnämnda kan man söka me-
del).49 Det finns även andra plattformar där lärare byter pedagogiska 
erfarenheter. Sociala medier, som exempelvis bloggar och Facebook, 
erbjuder möjligheter att skapa grupper för många olika intresseområ-
den. På Facebook finns exempelvis grupper för svensklärare och lärare 
i religion. Det finns även ämnesövergripande grupper som exempelvis 
Skolutveckling och lärande för framtiden, IKT-pedagoger och Flippa 
klassrummet. Många inlägg i dessa grupper handlar om att lärare pre-
senterar egna projekt samt förslag på hur man kan använda olika pro-
gram för att utveckla sin undervisning. Utvecklingen av lärares fort-
bildning på Facebook har följts under åren 2016 till 2018 i ett projekt 
som drivs av forskare vid Karlstads universitet.50 Delresultat visar på 
                                                
48 Skolverket 2016 s. 6 ff. 
49 eTwinning beskrivs på följande sida: https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm?qlid=26 
50 Karlstads universitet, VR-projekt: fortbildning på Facebook, 2019. https://www.kau.se/matema-
tik/forskning/vr-projekt-facebook  (Hämtat 2019-09-02). Se även Karlstads universitet, Facebook 
som kompetensutveckling för lärare, 2017. https://www.kau.se/nyheter/facebook-som-
kompetensutveckling-larare. (Hämtat 2017-02-22). 



12 
 

en utveckling av lärare från konsumenter av fortbildningskurser till 
producenter och medaktörer i fortbildningsnätverk.51 
 
IKT erbjuder tekniska möjligheter som har påverkat undervisningen. 
Redan i förskolan använder pedagoger applikationer som en del av den 
pedagogiska verksamheten och vidare i skolan ökar användningen av 
IKT.52 Applikationer i olika former inbjuder på ett lekfullt sätt elever 
och lärare till att experimentera i och med undervisningen. Flipp är en 
del av denna utveckling.  

Flipp - en introduktion 
Runt sekelskiftet 2000 började lärare på olika håll i världen att experi-
mentera med att använda IKT till att filma egna genomgångar och göra 
dessa tillgängliga för sina elever via internet. Flipp är, i likhet med ex-
empelvis blended learning53, en del av denna utveckling. Jonathan 
Bergman och Aaron Sams (verksamma i USA) är några av pionjärerna  
bakom flipp, som vuxit fram på olika håll under 2000-talets början.54 
Bergman och Sams är kemilärare som år 2007 inledde ett samarbete 
för att utveckla en undervisningsmetod som skulle ge dem mer tid att 
arbeta med varje elev. Att kunna ge eleverna individuella upplägg var 
ett centralt motiv i utvecklingen av metoden. Med hjälp av ett enkelt 
mjukvaruprogram spelade Bergman och Sams in bildspel med röst och 
gjorde filmerna tillgängliga för sina elever via internet. Tanken var att 
eleverna skulle se föreläsningen hemma, innan lektionen, och att 
lektionstiden skulle användas till att lösa uppgifter, laborera och 
diskutera.55 Bergman och Sams har verkat för att bilda Flipped 

                                                
 
51 van Bommel, Jottyt och Liljekvist, Yvonne, Teachers’ informal professional development on social 
media and social network sites: when and what do they discuss? ERME-topic conference: 
Mathematics teaching, resources and teacher professional development, Berlin, Germany: 
Humboldt-Universität, 5–7 October 2016. 
52 Bergman, Maria Elena och Fors, Uno, Lärplattor och Applikationer i Förskolan har kommit för 
att stanna men för vadå? En studie om applikationer med inriktning på matematik och språk i 
Upplandsbro och Vaxholms kommuner, Stockholms universitet 2015. 
53 Blended learning är en kombination av traditionella klassrumsmetoder och datormedierade aktivi-
teter.  
54 Bollinger och Boggs 2010; Lonn och Teasley 2009; Hachmann, Roland och Holmboe, Peter, 
Flipped learning, mere end bare video, København: Nyt Teknisk Forlag 2014. 
 s. 13 ff. 
55 Bergman, Jonathan och Sams, Aaron, Flip Your Classroom. Reach Every Student in Every Class 
Every day, Washington DC: ISTE and Virginia, ASCD 2012, s. 3 f. 
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Learning Network (FLN), som är en internationell organisation som 
arbetar för att utveckla och sprida flipp.56 FLN har definierat flipped 
learning som undervisning som bygger på flexibel lärmiljö (där bland 
annat webbaserat undervisningsmaterial ingår), en lärandekultur där 
elevers frågor och experimenterande står i centrum, ett innehåll som 
är avsett för och anpassat till enskilda eleversamt en syn på 
lärarprofessionen som bland annat inkluderar kollegialt lärande.57  
 
Det finns i Sverige ett stort intresse för flipp. Intresserade lärare kan få 
tips och inspiration till att flippa från flera håll. År 2013 gav Daniel 
Barker ut boken ”Flipped Classroom – det omvända arbetssättet”, i vil-
ken han beskriver sitt arbetssätt, för vilket han 2014 mottog Ingvar 
Lindqvistpriset.58 År 2013 startade Karin Brånebäck facebookgruppen 
Flippa klassrummet. I en anteckning den 24 januari 2014 har jag no-
terat att gruppen hade 6 867 medlemmar.  Den 16 juni 2019 hade grup-
pen vuxit till 14 265 medlemmar.59 Även om det bland medlemmarna i 
gruppen finns såväl lärare (inom både grund- och gymnasieskolan) 
som skolledare och andra intressenter, är det ett rimligt antagande att 
merparten av medlemmarna är lärare som i varierande omfattning 
flippar. I Flippa klassrummet ger lärare varandra tips om upplägg, in-
spelningsmetoder och inspelningsprogram samt diskuterar goda och 
mindre goda erfarenheter. Den ovan beskrivna trenden finner sina 
motsvarigheter i internationella sammanhang. Jenny Eppard och 
Aicha Rochdi beskriver en utveckling där grupper av pedagoger, exem-
pelvis Flipped Learning Network, har nästan sjudubblats på två år.60 
Metoden är sprungen ur undervisningspraktik och många lärare ger 

                                                
56 Flipped Learning Network 2014 http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/ 
(Hämtat 2016-11-30). 
57 Flipped Learning Network 2014. 
58 Barker, Daniel, Flipped Classroom – det omvända arbetssättet, Stockholm: Natur och kultur 
2013; Kungliga Vetenskapsakademin 2014. http://www.kva.se/sv/press-
rum/pressmeddelanden/lindqvistpriserna-2014 (Hämtat 2014-02-17). 
59 I en anteckning från den 27 februari 2018 har jag noterat att gruppen hade 14 656 medlemmar, vil-
ket alltså är en minskning med knappt 400 medlemmar det senaste året. Facebookgruppen Flippa 
Klassrummet.   
60 Eppard, J och Rochdi, A., “A Framework for Flipped Learning”, International Association for 
Development of the Information Society, Paper presented at the International Association for 
Development of the Information Society (IADIS) International Conference on Mobile Learning, 
Budapest, Hungary, Apr 10-12, 2017. s.33. 
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uttryck för att flipp ger dem möjlighet att ägna mer tid åt varje elev, att 
elever uppskattar metoden samt att elever når bättre resultat.61 
 
Bergman och Sams ursprungliga syfte var att effektivisera det egna ar-
betet, men de båda lärarna fick snart indikationer på att deras elever 
uppskattade att kunna ta del av föreläsningarna när det passade dem.62 
Bergman och Sams såg dessutom en ökning i elevernas resultat, något 
som även andra lärare erfarit.63 Bergman och Sams har utifrån sina po-
sitiva erfarenheter utvecklat flipp, som idag framför allt syftar till att 
öka elevers intresse och studiemotivation samt deras studieresultat. I 
Bergman och Sams flipp tar undervisningen sin utgångspunkt i elever-
nas frågor och intressen och målet är att eleverna genom egna aktivi-
teter, experiment och reflektioner ska få ny kunskap. I flipp är indivi-
dualisering av undervisningen därför central. Den enskilde eleven an-
svarar för att förbereda sig inför lektionen samt för att delta aktivt i 
arbetet med uppgifter under lektionen. Elevernas aktivitet och engage-
mang i undervisningen är väsentlig och lärarens roll blir att handleda 
eleverna i denna process. Läraren ansvarar således för att skapa en lä-
randemiljö som uppmuntrar elevaktivitet. Läraren ska handleda ele-
verna i deras lärandeprocess.64  
 
En undervisningsmetod som flipp som är sprungen ur några lärares 
experimenterande, för att sedan spridas till andra lärare via olika ka-
naler, formas och omformas i olika led. Varje lärare tillämpar sin tolk-
ning i sitt klassrum.65 Eppard och Rochdi har uppmärksammat detta 
och de svårigheter det medför att studera flipp som en enhetlig me-
tod.66 Som tidigare nämnts presenteras och diskuteras exempel på til-
lämpning av flipp i sociala medier, i handböcker och fortbildningssam-
manhang samt i forskningsrapporter. Flipp anges i olika sammanhang 

                                                
61 Se exempelvis Strayer 2009; Loon och Teasley 2009; Bollinger, Supanakorn, och Boggs 2010; Kay 
och Kletskin 2012. 
62 Bergman och Sams 2012 s. 3 f. Se även Hill,  Jennifer och Nelson, Amanda, “New technology, new 
pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about exotic ecosystems”, 
Environmental Education Research, 17 2011: 393-408; Kay och Kletskin 2012.  
63 Bergman och Sams 2012; Bishop och Verleger 2013; Brown 2012; Hill och Nelson 2011; Johnson 
2013; Zuber, William James, “The flipped classroom, a review of the literature”, Industrial and 
Commercial Training (48) 2016: 97-103. s. 101. 
64 Bergman och Sams 2012. 
65 Hultén och Larsson 2018. 
66 Eppard och Rochdi 2017. 
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som en ny metod, vilket dock inte hindrar att det även är intressant att 
diskutera metoden i ett utbildningsfilosofihistoriskt perspektiv. Inom 
forskningen finns också ett begynnande intresse för flipp utifrån 
grundläggande konceptuella och didaktiska frågor.67   

Syfte och frågeställningar  
Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen av flipp som undervis-
ningsmetod såsom metoden framträder i flippande gymnasielärares tal 
och handlingar.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte har tre forskningsfrågor 
formulerats: 
 

1) Vilka syften med flipp framträder i lärares tal om flippad 
undervisning och i undervisningen i de klasser där flipp prak-
tiseras?  

 
När jag i denna studie undersöker vilka syften med flipp som framträ-
der i lärarnas tal om flippad undervisning och i undervisningen i de 
klasser där flipp praktiseras lutar jag mig mot den lexikaliska betydel-
sen av begreppet syfte. Syfte kan enligt Svenska akademins ordbok be-
tyda ”planerad följd av visst handlande”.68 Ordet kan jämföras med att 
ha för avsikt, att ha ett visst ändamål, att ha en intention och att ha en 
mening med något.69 Ett syfte förstås här som ett uttryck för en avsikt, 
en mening.70 Som sådant handlar syftet med flipp om vilka avsikter lä-
raren har med undervisningen och vilken mening läraren tillskriver 
undervisningen. Denna första forskningsfråga rymmer alltså varför lä-
rare väljer att flippa. 

 
 

2) Vilka roller tillskrivs olika aktörer i lärares tal om flippad 
undervisning och vilka roller framträder i undervisningen i de 
klasser där flipp praktiseras?  

 

                                                
67 Eppard och Rochdi 2017 s. 36. 
68 Svenska akademins ordböcker. https://svenska.se/tre/?sok=syfte&pz=1 (Hämtat 2018-04-12). 
69 Svenska akademins ordböcker.  
70 Svenska akademins ordböcker.  
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I såväl forskningsrapporter om flipp som i lärarhandledningar om flipp 
beskrivs elever och lärare som aktiva respektive handledande.71 Denna 
beskrivning av elever och lärares roller och ansvar rör frågan om vem 
som förväntas göra något i undervisningen samt hur undervisningen 
genomförs och kan på så vis även uttrycka en konstruktivistisk syn på 
lärande. Mot bakgrund därav är det intressant att undersöka om be-
skrivningen av den aktive eleven och den handledande läraren även 
stämmer in på flippande lärares tal och handlingar.  
 

3) Vilka individualiseringsformer och individualiseringstyper 
framträder i lärares tal om flippad undervisning och i under-
visningen i de klasser där flipp praktiseras?  
 

Den enskilde elevens utgångspunkter (såsom kunskapsnivå, förmågor 
och intressen) är centrala i flippad undervisning och individualisering 
av undervisningen är därför nödvändigt.72 I den här studien har därför 
den enskilde lärarens överväganden och val gällande individualisering 
av undervisningen fokuserats. Individualiseringen antas vara ett ut-
tryck för i vilken mån flipp genomsyrar undervisningen. 
 
Studien är en fallstudie som bygger på tre fall där varje fall utgörs av en 
lärare och dennes undervisning. Avsikten är att såväl analysera lärar-
nas tal om sin undervisning, som att studera deras undervisningsprak-
tik, och därigenom tränga in bakom lärarnas tal om sin undervisnings-
praktik.  
 
Jag tycker mig, i min läsning om flipp i såväl tidigare forskning som i 
texter skrivna av förgrundsgestalter för flipp, se likheter i synen på 
undervisning och i argument för metodiska val mellan flipp och pro-
gressivismen.73 Detta har väckt en undran om ett sådant samband finns 
och om lärares tal om flipp och praktiserad flipp kan relateras till pro-
gressivismen. I studiens teoretiska utgångspunkter presenteras den 

                                                
71 Bishop och Verleger 2013; Helgevold och Moen 2015; Jarvis m.fl. 2014; Logan, Brenda, “Deep 
exploration of the flipped classroom before implementing”, Journal of Instructional Pedagogies  
2015; Ahmed 2016; Zuber 2016; Bergman och Sams 2012, 2014. 
72 Logan 2015; Jarvis, Wade; Halvorson; Wade; Sadeque, Saalem och Johnston, Shannon, ”A Large 
Class Engagement (LCE) Model Based on Service-Dominant Logic (SDL) and Flipped Classrooms”, 
Education Research and Perspectives (41) 2014: 1-24; Bergman och Sams 2012, 2014. 
73 Logan 2015; Jarvis m.fl 2014; Bergman och Sams 2012, 2014. 
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progressivistiska utbildningsfilosofin, såsom den framträder i John 
Deweys texter. För att sätta in flipp i en historisk och utbildningsfilo-
sofisk kontext låter jag i diskussionskapitlet Deweys texter utgöra en 
diskussionspartner. 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel två presenteras in-
ledningsvis forskningsfältet om flipp i stora drag. Därpå följer ett av-
snitt som tar upp forskning som berör definitioner och filosofiska 
aspekter av flipp samt ett avsnitt om svensk forskning om flipp. Ka-
pitlet avslutas med ett avsnitt där tidigare forskning om individuali-
sering tas upp. 
 
I kapitel tre beskrivs och motiveras socialkonstruktivism som teoretisk 
grund för studien. Vidare introduceras progressivismen och Randall 
Currens struktur för analys av utbildningsfilosofier till hjälp för att be-
skriva utbildning som karaktäriseras av progressivism.  
 
Undersökningens design samt forskningsprocessen beskrivs och moti-
veras i kapitel fyra. Inledningsvis beskrivs urval av deltagare och delta-
garna i studien presenteras. I kapitlet beskrivs även metoder för kon-
struktion av empiri samt metoder för analys och tolkning av empiri. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av forskningsetiska övervägan-
den. 
 
Studiens resultat presenteras i kapitlen fem till och med sju där varje 
kapitel avslutas med en sammanfattande analys utifrån studiens teore-
tiska ramverk. I kapitel fem redogörs för resultaten av studiens första 
fråga om syftet med att flippa.  Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det 
första avsnittet redovisas deltagarnas förhållande till begreppet flipp. 
Avsikten med detta är att kontextualisera lärarnas förståelse av vad 
flipp är. Femte kapitlets andra avsnitt utgör resultat av analysen av lä-
rarnas pedagogiska och praktiska utgångspunkter för att flippa. Ka-
pitlets tredje avsnitt fokuserar lärarnas syfte och mål med att flippa.  
 
Kapitel sex utgör resultatet av studiens andra forskningsfråga om roller 
i flippad undervisning. Kapitlet är uppdelat i ett avsnitt som fokuserar 
lärarroller och ett som fokuserar elevroller.  
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I kapitel sju redovisas resultatet av studiens tredje forskningsfråga om 
hur en individualisering kommer till uttryck. Kapitlet är uppdelat i två 
huvudavsnitt, där det första svarar på vilka former för individualisering 
som konstruerar flipp i lärares tal och i klassrummet. Det andra avsnit-
tet svarar på vilka typer av individualisering som framkommer i lärar-
nas tal och handlingar.  
 
Studiens resultat diskuteras i kapitel åtta. Beröringspunkter mellan å 
ena sidan studiens resultat presenterade i kapitel fem, sex och sju, å 
andra sidan tidigare forskning och progressivismen såsom den skrivs 
fram i studiens teoretiska utgångspunkter diskuteras. Min läsning av 
Deweys utbildningsfilosofi utgör en samtalspartner med vilken jag dis-
kuterar studiens resultat. I kapitlet diskuteras även studiens metod och 
bidrag till forskningen. Kapitlet avslutas en sammanfattning av studien 
och en utblick mot möjlig framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning  

Forskning inom flipp har under de senaste åren ökat betydligt och inte 
enbart i den engelskspråkiga delen av världen. Särskilt forskare i Kina 
har gett viktiga bidrag till att skapa en mer nyanserad bild av efaren-
heter och resultat av undervisning baserad på flipp.74 Forskningen om 
flipp i en svensk kontext är emellertid än så länge begränsad.75 Förelig-
gande studie bidrar bland annat till ökad kunskap om flipp i en svensk 
kontext.  
 
Inledningsvis i detta kapitel ges en överblick över de områden som 
främst fått forskningens uppmärksamhet. För detta ändamål har forsk-
ningsöversikter varit värdefulla, då de visar på trender i forsknings-
intressen samt ger indikationer på för fältet centrala studier. I sök-
ningen efter relevant tidigare forskning om flipp genomfördes inled-
ningsvis en sökning via databasen ERIC med sökorden ”flipp*”, ”lite-
rature review” och ”survey of research”. Denna sökning gav fyra träffar. 
Ett urvalskriterium har varit att forskningsöversikten behandlar flipp 
ur ett allmänt perspektiv, varför översikter med specialinriktning, ex-
empelvis undervisning i kemi, har uteslutiets. För att säkerställa urva-
lets kvalitet har stickprov gjorts dels genom antal referenser, dels har 
de för studien särskilt intressanta studierna lästs i sin helhet. 
 
Utifrån den inledande överblicken över intresseområden pekas tre om-
råden ut vilka sammanfaller med tre perioder. I det första området un-
dersöks erfarenheter av- och attityder till flipp, i ett andra undersöks 
effekter och resultat av flipp. Den kritik av flipp som tas upp i de studier 
som ingår i de två första intresseområdena beskrivs sedan, följd av det 
tredje området i vilket forskning som berör definitioner och filosofiska 
aspekter av flipp presenteras.  

                                                
74 Se exempelvis Huang och Hong 2016; Wang, Xin-Hong; Jing-Ping Wang; Fu-Ji Wen; Jun Wang 
och Jian-Qing Tao,  ”Exploration and Practice of Blended Teaching Model Based Flipped Classroom 
and SPOC in higher University”,  Journal of Education and Practice, (7) 2016; Sun, Yu-Chin, 
“Flipping every student? A case study of content-based flipped language classrooms”,  E-Learning 
and Digital Media, (14) 2017: 20-37.  
75 Bäcklund, Johan; Hugo, Martin, “The Paradox of the Flipped Classroom: one Method, many 
Intentions”, Problems of Education in the 21st Century, Jönköping University (76) 2018. s. 451. 
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Forskningsfältet i stora drag 
Fyra forskningsöversikter utgör grunden för denna redogörelse över 
stora drag i tidigare forskning. Jacob L. Bishop och Matthew A. 
Verleger publicerade år 2013 ”A Survey of the Research”.76 År 2015 
publicerade Brenda Logan sin forskningsöversikt ”Deep exploration of 
the flipped classroom before implementing”.77 Zamzami Zainuddin och 
Siti Hajar Halili publicerade 2016 forskningsöversikten ”Flipped Class-
room Research and Trends from different Fields of Study.”78 William 
Zuber, vars forskningsöversikt har titeln ”The flipped classroom, a re-
view of the literature” publicerades 2016.79Dessa översikters bild kom-
pletteras av ett antal artiklar med skilda fokus.  
 
Jacob L. Bishop och Matthew A. Verlegers beskriver i sin forsknings-
översikt flipp som en ny pedagogisk metod. Författarna skriver att 
flippforskningen mestadels bygger på elevers utsagor och att resultaten 
visar att elever över lag är positivt inställda till flipp. Framför allt upp-
skattar eleverna att kunna se instruktionsfilmer flera gånger.80  
 
Brenda Logan har undersökt hur forskning definierar flipp, utveck-
lingen av metoden och teoretiska aspekter av flipp. Vidare har Logan 
undersökt mer handfasta områden som lektionsmetoder samt lärares 
och elevers roller. Avslutningsvis tar Logan upp forskningsresultat om 
fördelar med, och kritik mot, flipp. Logan pekar bland annat på att fil-
made genomgångar inte passar alla elever. Av Logans översikt framgår 
att elever, om de måste välja mellan att ha läraren tillgänglig under ge-
nomgångar eller under elevernas arbete med uppgifter, föredrar att ha 
tillgång till läraren när de arbetar med uppgifter.81 
 
Zamzami Zainuddin och Siti Hajar Halili, vars studie bygger på 20 ar-
tiklar publicerade under åren 2013-2015, visar att forskning om flipp 
breddats sedan Bishop och Verleger publicerade sin forskningsöver-
sikt. Dock ser Zainuddin och Halili att det inom flippforskning finns 

                                                
76 Bishop och Verleger 2013. 
77 Logan 2015. 
78 Zainuddin och Halili 2016. 
79 Zuber 2016. 
80 Bishop och Verleger 2013. 
81 Logan 2015 s. 8. 
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tendenser till att forskningen fokuserar på tekniska frågor såsom tek-
niska verktyg, i form av undervisningsplattformar, inspelningsteknik 
och svårigheter i samband med dessa samt elevers studieresultat.82 
 
William Zubers forskningsöversikt har som syfte att undersöka littera-
tur för att därigenom peka ut teoretiska ramar för ett flippat klassrum. 
Zubers reultat beskriver en osammanhängande bild av flipp ur ett teo-
retiskt perspektiv, varför Zauber efterfrågar ytterligare forskning inom 
området. Zauber har även undersökt studenters studieresultat i flippad 
undervisning. Resultaten av hans studie pekar mot att flipp inte leder 
till ökade studieresultat.83  
 
Sedan början av 2000-talet har det funnits tekniska möjligheter att på 
ett relativt enkelt sätt spela in filmer och göra dem tillgängliga på in-
ternet. Bland annat nyttjade Stanford University tidigt denna möjlighet 
att lägga ut föreläsningar till studenterna.84 Som skrivit ovan kan tidi-
gare forskning om flipp delas in i tre perioder som i grova drag karak-
teriseras av tre forskningsintressen: Erfarenheter av- och attityder till 
flipp, effekter och resultat av flipp samt forskning som berör defini-
tioner och filosofiska aspekter av flipp. Denna indelning är en grov för-
enkling och avvikelser förekommer naturligtvis.  

Erfarenheter av- och attityder till flipp 
Tidiga forskningsresultat om undervisning där laborativa lektioner 
föregås av inspelade lektioner som läraren lagt ut på internet presen-
teras, innan begreppet flipp nått en bredare publik, exempelvis inom 
forskning om blended learning och podcasting.85 Steven Lonn och 
Stephanie Teasley har tidigt studerat implikationer av podcasting för 
undervisning och lärande. Deras enkätundersökning pekade mot att 
studenterna uppskattade möjligheten att se föreläsningarna när det 
passade dem och att de kunde se dessa flera gånger. Resultaten visade 
även att studenterna betraktade filmerna som ett komplement till den 
ordinarie undervisningen, inte som en ersättning. Studenter värdesatte 
de fysiska träffarna och uppskattade att lektionstiden till större del 

                                                
82 Zainuddin och Halili 2016. 
83 Zuber, William 2016. 
84 Lonn och Teasley 2009 s. 88 f. Se även Logan 2015 s. 2 f. 
85 Se exempelvis Lonn och Teasley 2009; Bolinger  m.fl 2010.  
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kunde ägnas åt diskussioner och laborationer, vilket även Bishop och 
Verleger kommit fram till i sin forskningsöversikt över flippforsk-
ning.86 Efter att Bergman och Sams år 2012 lanserat begreppet flipped 
classroom för en bredare publik presenterades forskningsresultat som 
specifikt handlade om flipp. Tidiga forskningsresultat bygger, i likhet 
med forskning om blended learning och podcasting, till stora delar på 
enkätundersökningar och intervjuer och de belyser huvudsakligen lä-
rares och elevens erfarenheter av, och attityder till, flipp.87 I många 
rapporter framträder en bild av att såväl elever som lärare haft positiva 
erfarenheter av flipp. Eleverna tycker att lektionerna är mer engage-
rande och att det finns stora fördelar med att kunna ta del av kunskaps-
innehållet flera gånger samt att de kan spola förbi det de redan kan. 
Även lärare vittnar om generellt mer engagerade elever som har en god 
förförståelse för ämnet när de kommer till lektionerna. 88 

Effekter och resultat av flipp 
Inledningsvis handlade flippforskningen till stora delar om erfa-
renheter och attityder. Då dessa forskningsresultat främst byggde på 
lärares och elevers utsagor började det efterfrågas studier av mer mät-
bar karaktär. I ovan nämnda forskningsöversikt från 2013 efterfrågar 
Bishop och Verleger longitudinella studier som kan ge svar på vilka ef-
fekter flippundervisning har på elevers prestationer och resultat.89 Un-
der åren 2014 – 2016 skedde en förändring i flippforskningens fokus 
och sedan dess har ett flertal studier ägnats åt att undersöka effekter 
och resultat av flipp.90 Exempelvis har Jessica Fautch under två termi-
ner följt två kemiklasser (en där flipp tillämpats och en kontrollklass). 
I undersökningen, som avslutades med prov, fann Fautch att en större 
andel av studenterna fullföljde sina studier i flipp-klassen än i kontroll-
klassen samt att flipp-studenterna hade lika eller något högre resultat 
på proven.91 Dessa resultat avviker till viss del från de resultat som 

                                                
86 Lonn och Teasley 2009; Bishop och Verleger 2013 s 9. 
87 Exempelvis Brown 2012; Johnson 2013. 
88 Bishop och Verleger 2013. Se även Zuber 2016 s. 101. 
89 Bishop och Verleger 2013; se även Flores, del-Ac´rco och Silva 2016. 
90 Se exempelvis Huang och Hong 2016; Zainuddin och Halili 2016; Adams, Garcia och Traustadóttir 
2016. 
91 Fautch, Jessic,. “The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: is it 
effective?”, Chemistry Education Research and Practice (16) 2015. 
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Jamie Jensen m.fl. funnit då de i en kvasi-experimimentell studie jäm-
förde studieresultaten i ett icke-flipped classroom med ett flipped 
classroom. Jensen m.fl. konstaterar att eleverna i det flippade klass-
rummet inte uppnådde högre resultat än i kontrollgruppen och att de-
ras attityd till studierna inte förbättrades i ett flippat klassrum. Jensen 
m.fl. framhäver att eleverna i kontrollgruppen, i likhet med testgrup-
pen, ingick i en active-learning konstruktivistisk ansats och diskuterar 
möjligheten att de likvärdigt goda resultaten i båda klasserna snarare 
beror på active-learning ansatsen än på om undervisningen bygger på 
flipp eller inte.92Även Zainuddin och Halili har i sin forskningsöversikt 
funnit att det inte finns indikationer på att elevers resultat förbättras 
med flipp. Zainuddin och Halili har dock sett att flera forskningsresul-
tat pekar på ett ökat engagemang och motivation bland elever som stu-
derar under flippade former.93   

Forskning som berör definitioner och filosofiska aspekter av 
flipp  
Med avsikt att bidra till fördjupad förståelse av flipp presenteras i detta 
avsnitt en genomgång av tidigare forskning som berör definitioner och 
filosofiska aspekter av flipp. I genomgången ingår företrädesvis sju ve-
tenskapliga artiklar. Dessa rapporter har lokaliserats genom sökning i 
databasen Eric med sökorden ”Flipped Classroom” och ”Flipped 
Learning”, vilka gav sammanlagt drygt 700 träffar. En första gallring 
byggde på titlar och titlarnas nyckelord. Efter denna första gallring 
återstod ett 70-tal titlar. I den andra gallringen lästes dessa titlars 
abstract för att avgöra vilka artiklar som var särskilt relevanta för 
denna uppsats. Efter denna andra gallring återstod sex artiklar som här 
ägnas särskild uppmärksamhet. Efter att den ovan beskrivna sök-
ningen genomfördes har Jenny Epperd och Aicha Rochdi presenterat 
ett teoretiskt ramverk för flipp, vilket också ingår i denna studies tidi-
gare forskning. Dessa sju artiklar har valts ut utifrån att de redovisar 
en tydlig ambition att diskutera och eventuellt fastslå definitioner av 
flipp och/eller utbildningsfilosofiska anknytningar. Artiklarna utgör 

                                                
92 Jensen, Jamie; Kummer, Tyler och Gody, Patricia, “Improvements from a Flipped Classroom May 
Simply Be the Fruits of Active Learning”, CBE-Life Sciences Education (12) 2015: 1-2. 
93 Zainuddin, Zamzami och Halili, Siti Hajar, ”Flipped classroom research and trends from different 
fields of study”, International Review of Research in Open and Distance Learning (17) 2016. Se även 
Zuber 2016 s. 101. 
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basen för denna presentation av tidigare forskning, men även andra re-
levanta artiklar har tagits med. 
 
Likväl som det finns otaliga sätt att undervisa utifrån flipp, finns det en 
mängd olika definitioner av flipp. Bishop och Verleger fastslår att det 
inom forskningen råder brist på konsensus kring vad flipp egentligen 
är.94 Anledningen till denna flora av definitioner kan vara att flipp är 
sprungen ur skolvardagspraktiker där varje lärare anpassar undervis-
ningens form och innehåll till sin egen undervisningspraktik. Wade 
Jarvis med flera hävdar att ”there is no one way to do a flipped class-
room”.95 Eppard och Rochild har identifierat en bred och en smal de-
finition av flipp. Den breda definitionen inkluderar informations-
inhämtning via såväl filmade föreläsningar som inläsning av text. Den 
smala definitionen inkluderar enbart filmade instruktioner och före-
läsningar.96 Exempelvis Bishop och Verlegers syn på flipp ligger när-
mare denna smala definition. Bishop och Verleger poängterar att även 
om en vidare definition av flipp skulle kunna inkludera skriven text 
som underlag för kunskapsinhämtning utanför lektionerna, motsätter 
de sig denna definition. De definierar flipped classroom som ”an edu-
cational technique that consists of two parts: interactive group learning 
activities inside the classroom, and direct computer-based individual 
instruction outside the classroom”.97 I de övriga artiklarna, som ingår i 
denna studies tidigare forskning, ges ungefär samma definitionskrite-
rier, om än inte fullt så tydligt uttalat.98 Wade Jarvis med flera avviker 
något i sin beskrivning av det material som eleverna ska ta del av innan 
lektionen. Jarvis med flera skiver att ”Flipped classrooms essentially 
remove traditional, didactic lectures from face-to-face class timer, in-
stead providing the in an online format or in some other way” [min 
kursivering].99  
 

                                                
94 Bishop och Verleger 2013, s 4. 
95 Jarvis m.fl. 2014. Se även Logan 2015; Eppard och Rochid 2017. 
96 Eppard och Rochid 2017 s. 34. 
97 Bishop och Verleger 2013, s 4. 
98 Bishop och Verleger 2013; Helgevold och Moen 2015; Jarvis m.fl. 2014; Logan 2015; Ahmed, 
Hanaa , “Flipped Learning As A new Educational Paradigm: An Analytical Critical Study”, European 
Scientific Journal (12) 2016; Zuber 2016. 
99 Jarvis m.fl. 2014 s.3. 
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Inte desto mindre har flera forskningssammanställningar några ge-
mensamma inslag. Bishop och Verleger skriver att merparten av forsk-
ningen om flipp omfamnar bilden av elever som tillsammans och med 
läraren i någon form arbetar med och löser uppgifter i klassrummet 
och att detta arbete föregås av att eleverna individuellt inhämtar för-
kunskaper som läraren delgett eleven online. Detta är en bild som ovan 
förekommer i de andra forskningsöversikter som utgör basen i denna 
genomgång.100 Samtliga författare är även överens om att flipp bygger 
på en socialkonstruktivistisk övertygelse där elevens lärande är i cen-
trum och där elever samarbetar kring uppgifter. Det interaktiva grupp-
arbetet bygger vidare på att läraren har en mer tillbakadragen roll som 
organisatör och handledare.101 Det är viktigt att poängtera att sex av de 
sju artiklarna uttryckligen undersöker Flipped Classroom, medan 
Ahmed i sin artikel skriver om Flipped Learning. Den definitionen är 
dock snarlik den som de har som skriver om Flipped Classroom: 

I [sic] think that the flipped learning is a new approach of conducting learning pro-
cess in which a student’s homework is the customary practice that is viewed out-
side of class on a podcast. Class time will be dedicated for inquiry-based learning 
which would comprise what would usually be viewed as a student’s homework as-
signment”.102  

Även om forskare tillskriver flipp en socialkonstruktivistisk teoritradi-
tion härleds flipp inte till någon längre utbildningsfilosofisk historisk 
kontext. Ahmed anser å ena sidan att flipp är ett nytt fenomen och att 
flipp har tillfört en ny uppfattning av vad undervisning innebär.103 Å 
andra sidan skriver Ahmed att konceptet flipped classroom inte är nytt 
och hänvisar i sin korta historiska presentation av flipp till utveckling 
av utbildningsvideor och lektionsanteckningar på distansutbildningar 
på 1990-talet som hon menar bidrog till utvecklingen mot flipp.104 Av 
min läsning av Logans sammanställning har jag fått en bild av att det i 
flipp finns likheter med pedagogiska strömningar som kan härledas till 
tidigt 1900-tal. Logan menar att lärandeprocesser, såsom de beskrivs 
av Piaget och Vygotsky, tydligt har influerat flipp. 105 Jag tycker mig 

                                                
100 Bishop och Verleger 2013; Helgevold och Moen 2015; Jarvis m.fl. 2014; Logan 2015; Ahmed. 
2016; Zuber 2016.  
101 Bishop och Verleger 2013; Helgevold och Moen 2015; Jarvis m.fl. 2014; Logan 2015; Ahmed 2016; 
Zuber 2016. 
102 Ahmed 2016 s.421. 
103 Ahmed 2016 s. 418,424. 
104 Ahmed 2016 s. 423. 
105 För argumentation för progressivismen som grund för flipp, se Logan 2015. Se  
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dock se flera likheter med den progressivistiska utbildningsfilosofin, 
såsom den kommer till uttryck i Johan Deweys texter. Valda delar av 
Deweys texter kommer därför att ingå som teoretisk samtalspartner i 
denna studies diskussion. 
 
Sammanfattningsvis råder det i den här presenterade tidigare forsk-
ningen enighet om att det inte finns någon entydig definition av flipp. 
Det råder även enighet om att flipp i stora drag i någon form består av 
undervisning där elever tillsammans och med läraren i någon form ar-
betar med och löser uppgifter i klassrummet och att detta arbete före-
gås av att eleverna individuellt inhämtar förkunskaper som läraren del-
gett eleven online. Det råder slutligen enighet om att flipp har anknyt-
ning till socialkonstruktivismen. 

Flipp i svensk kontext 
Trots att intresset för flipp är stort bland lärare i Sverige har flipp i en 
svensk skolkontext beforskats i synnerligen begränsad omfattning.106 
Sökning via databasen ERIC med sökorden ”flipped*” och ”Sweden” 
gav tre träffar varav en var relevant för denna studie, det vill säga redo-
visar resultat från studier av flipp i svensk skolkontext. En sökning med 
samma sökord via Högskolan Dalarnas sökmotor gav 1127 träffar. End-
ast två av dessa var relevanta för denna studie (den ena av dessa var 
den som även framkom i sökningen via ERIC). De två studier som ingår 
i den här genomgången av tidigare forskning bygger båda på material 
från intervjuer med lärare som flippar sin undervisning. 
 
Magnus Hultén och Bo Larsson har intervjuat sju lärare om hur de de-
finierar flipp och vad de menar är karakteristiskt för flipp. Resultaten 
av Hultén och Larssons studie visar att lärarna definierar flipp som en 
uppgift som elever genomför innan lektionen. I övrigt visar studien på 
en avsaknad av en tydlig konsensus gällande definition av flipp. Hultén 
och Larssons resultat visar vidare att tre inslag karakteriserar flipp, 
nämligen elevaktivitet, förändring i utbildning samt att ingå i en digital 
lärandemiljö.107 
 

                                                
även Ng, Wan, “Flipping The Science Classroom. Exploring Merits, Issues and Pedagogy”, Teaching 
Science 20014; Jarvis m.fl. 2014. 
106 Hultén och Larsson 2018. 
107 Hultén och Larsson 2018. 
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Även Johan Bäcklund och Martin Hugo har, genom intervjuer med nio 
flippande lärare, kunnat visa att lärare flippar av olika anledningar och 
att de till synes har olika förståelse av vad undervisningsmetoden inne-
bär. Bäcklund och Hugo förklarar detta med att flipp är en metod som 
har spridits underifrån.108  
 
I Bäcklund och Hugos studie redovisas en positiv attityd bland lärarna 
till flipp. Det framkommer att lärarna upplever att de får en bättre och 
mer frekvent kontakt med sina elever samt att dessa, enligt lärarnas 
utsagor, når bättre studieresultat. Bäcklund och Hugo har vidare funnit 
att lärare som flippar får en mer handledande roll och att deras elever 
blir mer aktiva på lektionerna.109 Även lärare i Hultén och Larssons 
studie framhäver att flipp leder till att elever blir mer aktiva i undervis-
ningssituationen och att elever som tidigare suttit tysta deltar mer ver-
balt. Lärarna ger vidare uttryck för att flipp, förutom synbara föränd-
ringar i undervisningen, innebär ett förändrat förhållningssätt hos lä-
rarna själva. De intervjuade lärarna framhöll vikten av att i sin lärarroll 
ha tillgång till diskussionsforum, som exempelvis Facebook, för att få 
inspiration till och kunna utveckla sitt flippade klassrum. 110 Hultén och 
Larssons resultat visar att lärare talar positivt om filmade genom-
gångar och att kunna använda digitala läromedel istället för kurs-
böcker, i synnerhet till elever som har någon form av inlärningssvårig-
het. Det finns även lärarröster som säger att det förekommer att elever 
utan inlärningssvårigheter föredrar audiovisuella läromedel av be-
kvämlighetsskäl.111 Lärarna i Hultén och Larssons studie ger även ut-
tryck för frustration över att elever inte ser de filmade instruktionerna 
de förväntas se före lektionstillfällen. Lärarna påpekar emellertid att 
det inte är annorlunda än att det inte kan förhindras att elever inte lyss-
nar när läraren har motsvarande genomgång i klassrummet.112  

Kritik mot flipp 
Tidigare forskning ger i stort en positiv bild av hur elever och lärare 
upplever flipp samt vilka resultat denna undervisningsform kan ge. 
Inte alla forskningsresultat pekar dock i positiv riktning. En stor del av 

                                                
108 Backlund och Hugo 2018. 
109 Backlund och Hugo 2018. 
110 Hultén och Larsson 2018 s. 438 f. 
111 Hultén och Larsson 2018 s. 438. 
112 Hultén och Larsson 2018 s. 437 f. 
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det videomaterial som används inom flipp består av föreläsningar och 
instruktionsfilmer som lärare själva producerar. Det bekräftas av att 
lärare som är engagerade i facebookgruppen ”Flippa klassrummet” vi-
sar på ett stort engagemang gällande att utveckla den teknik de använ-
der. Många diskussionstrådar i gruppen handlar om frågor och tips om 
applikationer och kostnadsfria verktyg som kan förbättra det digitala 
undervisningsmaterialet som läraren vill ta fram.113 Zainuddin och 
Halili har i sin forskningsöversikt funnit att videolektioner är av en ge-
nomgående dålig kvalitet, trots såväl skolinitierade som lärares egna 
fortbildningsinsatser. Videolektioner skapade av orutinerade lärare 
riskerar, enligt Zainuddin och Halili, att ge en sämre kvalitet på under-
visningen. Detta, i kombination med  att lärare lägger mycket tid på att 
skapa filmmaterial, tid som tas från annat viktigt arbete, indikerar att 
undervisningens kvalitet riskerar att bli sämre när lärare ägnar sig åt 
att skapa egna undervisningsfilmer.114 Denna kritik mot flipp återfinns 
även hos Jensen och hans medförfattare, som pekar på att produktion 
av videobaserat undervisningsmaterial kräver andra kompetenser än 
undervisning ansikte-mot-ansikte samt att lärare inte nödvändigtvis 
har utbildning och kompetens att göra eget läromedel som kan ersätta 
tryckt undervisningsmaterial och lärarledda genomgångar.115  Barn och 
unga är idag väl förtrogna med IKT i privata sammanhang, men det 
innebär inte per automatik att de kan tillgodogöra sig videobaserad 
undervisning på samma sätt som lektionsbaserad undervisning. Lora 
Arduser hävdar att tillämpning av flipp ställer krav på multimodala 
kompetenser och litteracitet hos eleverna.116 Maria Deldén, som har 
undersökt perspektiv på historiefilmlitteracitet, betonar behovet av att 
såväl elever som lärare besitter medielitteracitet för att väl kunna nyttja 
filmmediets berättargrepp i undervisningen.117 Att flytta genomgångar 

                                                
113 Facebookgruppen Flippa Klassrummet 2016. https://www.fa-
cebook.com/groups/flippa/search/?query=historia. (Hämtat 2016-12-02). 
114 Zainuddin och Halili 2016. Se även Marks, Diane, “Flipping The Classroom: Turning An 
Istrructional Mrethods Course Upside Down”, Journal of College Teaching & Learning (12) 2015. 
115 Jensen m.fl. 2015. 
116 Arduser, Lor, ”Flipping the Class: A New Media Pedagogy”,  Business and Professional 
Communication Quarterly” (79) 2016: 217-233. Se även Serafini, Frank, Reading the Visual. An 
Introduction to Teaching Multimodal Literacy, New York: Teachers College Press. 2014; 
Magnusson, Petra, Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i 
skolan, Malmö Studies in Educational Sciences no 74, Malmö universitet 2014. 
117 Deldén, Maria, Perspektiv på historielitteracitet. En didaktisk studie av gymnasielevers 
historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm, Umeå Universtiet 2017 s. 18 ff. 
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och föreläsningar från klassrummet till en undervisningsplattform krä-
ver inte bara att läraren kan hantera ett nytt pedagogiskt medium, som 
film är, (inte bara själva verktygen, mjukvarorna, utan ett helt annat 
medium), det kräver även att eleverna kan ta till sig innehållet. Det 
torde vara synnerligen viktigt att eleverna förmår ta till sig video-
materialet då det är utanför skolkontexten som de skall tillgodogöra sig 
innehållet utan direkt tillgång till en lärares stöd.118  Jensen med flera 
pekar på att elevers socioekonomiska bakgrund påverkar deras tillgång 
till och förmåga att hantera IKT, varvid elever med socioekonomiskt 
sämre bakgrund kan missgynnas när IKT har en avgörande betydelse i 
undervisningen. Elever med en mindre fördelaktig socioekonomisk 
bakgrund missgynnas i flera pedagogiska sammanhang, exempelvis i 
samband med individualisering i skolan, vilket diskuteras av Monika 
Vinterek.119 I en ny (augusti 2019) rapport om effekter av flipp visar 
Elizabeth Setren och hennes kollegor att flipp förvisso kan ge kortsik-
tiga vinster, såsom elevengagemang, men att det finns betydande risker 
med metoden. Rapporten har publicerats av National Bureau of Eco-
nomic Research i USA. Även om rapporten har publicerats i en 
nationalekonomisk kontext är de resultaten som presenteras intres-
santa i ett pedagogiskt sammanhang. Forskarna bakom rapporten re-
dovisar resultat som för det första pekar mot att de kunskaper som ele-
verna uppvisar i anslutning till undervisningsmoment vid en senare 
kontroll har glömts i högre grad än i icke-flippad undervisning. För det 
andra visar resultaten att elever med socioekonomiskt utsatt bakgrund 
tydligt missgynnas av metoden och att gapet mellan elevernas studie-
resultat ökar när flipp tillämpas. Mot bakgrund av dessa resultat re-
kommenderar författarna att lärare bör iaktta försiktighet om de väljer 
att tillämpa metoden.120 

                                                
118 McLean, Sarah; Attardi, Stefanie; Faden, Lisa och Goldszmidt, Mark, “Flipped classroom and 
student learning: not just surface gains”. Advances in Phusiology Education, (40) 2015: 47-55. s.53. 
119 Jensen m.fl. 2015; Vinterek, Monika, Individualisering i ett skolsammanhang, Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling 2006. Se även Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i 
skolan – en forskningsöversikt, Vetenskapsrådets rapportserie 3:2013 s. 11; Zuber 2016 s. 100.  
120 Setren, Elizabeth; Greenberg, Kyle; Moore, Oliver och Yankovich, Michael, “Effects of the Flipped 
Classroom: Evidence from a Randomized Trail”, School Effectiveness & Inequality Initiative, 
Camebridge: National Bereau of Economic Research 2019. 
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Individualisering i undervisning 
Av läroplanen för gymnasieskolan framgår att läraren ska ”utgå från 
den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tän-
kande” och ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbets-
sätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen”.121 Förväntningar på 
individualisering i undervisning är alltså ingalunda förbehållet flipp, 
utan något som ska prägla hela den svenska gymnasieskolan. Sofia Boo 
har undersökt hur lärare förhåller sig till dessa krav. Hon har i sin stu-
die om lärares arbete med individanpassning i skolan kunnat visa att 
lärare upplever både yttre och inre förväntningar på att de ska anpassa 
undervisningen till varje elev samt att det bland de deltagande lärarna 
finns en tydlig ambition att göra detta. Boo diskuterar de dilemman 
som detta innebär i och med att lärarna inte har den tid som de skulle 
behöva för att kunna ge varje elev det stöd som lärarna anser skulle 
behövas. Boo härleder detta dilemma till klasstorlekar.122 Denna typ av 
dilemma kan, enligt Boo, mötas med arbetssätt som innebär interak-
tion och variation av lektionsupplägg, utformning av arbetsuppgifter 
och gruppsammansättning. Genom differentierad undervisning kan 
undervisningen anpassas till elevgruppen på ett sätt som gynnar alla 
elever.123 Jenny Eppard och Aicha Rochdi problematiserar, i ett bidrag 
till teoribildning av flipp, begreppet differentierat lärande. Eppard och 
Rochdi menar att flipped learning inte nödvändigtvis innebär att 
undervisningen differentieras. De uppmanar till fortsatt forskning som 
diskuterar detta.124 Frågan om elevers ansvar och valfrihet har under-
sökts av Marianne Dovemark i en studie om skola i förändring. Dove-
mark har bland annat funnit att ”genom att lärarna organiserar verk-
samheten genom olika val så att eleverna skall få de bästa förutsätt-
ningar för att lära på ’sitt sätt’, riskerar de att förstärka en oreflekterad 
social reproduktion och selektion på grund av det kulturella och sociala 
kapital eleven för med sig”.125 Dovermark får stöd för sina argument av 

                                                
121 Skolverket 2011 s. 13. 
122 Boo, Sofia, Lärares arbete med individanpassning, Linköpings universitet 2014  s. 116 ff. 
123 Boo 2014 s 120. 
124 Eppard och Rochdi 2017 s 39. 
125 Dovemark, Marianne, Ansvar – flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie om en skola i 
förändring, Göteborg: Acra Universitatis Gothoburgensis 2004 s.223. 
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Eva Österlind, som har studerat arbetssättet ”eget arbete”.126 Förelig-
gande studie angränsar till denna problematik genom att undersöka 
individualisering i flippad undervisning såsom den beskrivs och kan 
observeras i olika former och typer. I en studie om individualisering i 
ett skolsammanhang har Monika Vinterek identifierat två former och 
nio typer av individualisering (vilka beskrivs i kapitel 4). Vintereks stu-
die, i vilken hon har granskat begreppet individualisering i styrdoku-
ment, utredningar och forskning, visade att individualiseringsformer i 
hög grad innebar att eleverna arbetade självständigt med enskilt ar-
bete. Å ena sidan kan detta leda till att eleverna får ett ökat inflytande 
över sitt arbete och genom det ett större engagemang. Å andra sidan 
har det visat sig att självständigt enskilt arbete också kan minska ele-
vernas engagemang för skolarbetet.127 I vilken mån läraren återkopplar 
till eleven är avgörande för elevprestationerna, enligt Vinterek. Hon 
skriver att ”hög återkoppling från lärare kan resultera i högre elevpre-
stationer”.128 Att lärarens respons på elevernas självständiga arbete är 
avgörande för elevernas prestationer är ett resonemang som även åter-
finns i Giotas forskningsöversikt om individualisering i skolan.129 Giota 
skriver att ”lärandets sociala dimension är något som bör uppmärk-
sammas mer i diskussionen om en individanpassad undervisning och i 
individualiseringsarbetet med eleverna”.130 Av den forskning Giota har 
inkluderat i sin översikt framgår att elever ofta känner sig lämnade med 
skolarbetet när de ska arbeta med eget arbete under tiden som läraren 
intar en mer tillbakadragen roll.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning om flipp i en svensk kontext är näst intill obefintlig. 
Föreliggande studie är därför ett bidrag till att öka kunskapen om en 
undervisningsmetod som svenska lärare visar stort intresse för att 
praktisera.  
 
Tidigare forskning om flipp kan delas in i tre intresseområden. Det ti-
diga forskningsintresset för flipp fokuserade på elevers och lärares 
                                                
126 Österlind, Eva (red), Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från 
förskola till gymnasium, Lund: Studentlitteratur 2005 s. 77 ff., 121 ff. 
127 Vinterek 2006 s. 122 ff. 
128 Vinterek 2006 s. 123. 
129 Giota 2013 s 242. 
130 Giota 2013 s. 243. 
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upplevelser av flipp som undervisningsmetod. Studier inom detta om-
råde bygger till stora delar på intervjuer och enkäter. I ett senare skede 
började forskningen även undersöka ett andra intresseområde: effek-
ter och resultat av flipp. Studier inom detta område bygger till stora 
delar på studier av experimentell art. På senare tid har forskningen 
börjat intressera sig för definitions- och filosofiska aspekter av flipp. 
Det är inom det intresseområdet, tillika med den svenska didaktiska 
forskningen, som denna studie rör sig.  
 
Tidigare forskning om individualisering i skolan visar sammanfatt-
ningsvis att förväntningar på lärare och lärares ambitioner att indivi-
dualisera undervisningen är en aktuell fråga för skolan i stort. Det 
framgår vidare att en hög grad av elevansvar och valfrihet riskerar att 
leda till ökad differentiering som kan härledas till socioekonomiska 
faktorer samt att lärarens återkoppling till eleven är avgörande för ele-
vens motivation och studieresultat. Därav följer att även om eleverna 
tillskrivs ett betydande ansvar för sitt lärande, är det viktigt att läraren 
är närvarande och delaktig i lärprocessen. 
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3. Teoretiskt och begreppsligt ramverk  

I detta kapitel redogörs för socialkonstruktivismen, med dess antagan-
den om människans kunskapsinhämtning samt förståelse av samhället 
som socialt konstruerat, vilken utgör den här studiens övergripande te-
oretiska ramverk. I detta sammanhang har Peter Bergers och Thomas 
Luckmanns förståelse av socialkonstruktivismen varit särskilt betydel-
sefull.131 Deras tankar om roller och social interaktion är väsentliga för 
studiens design.  
 
Medan den socialkonstruktivistiska teoribildningen utgör studiens on-
tologiska och epistemologiska ramverk, utgör John Deweys progressi-
vistiska utbildningsfilosofi studiens diskussionspartner. Av min läs-
ning av tidigare studier som bygger på talet om flipp har jag fått en bild 
av att man i utvecklandet av flipp hämtat inspiration från pedagogiska 
strömningar från tidigt 1900-tal, vilket gör det lämpligt att diskutera 
eventuella beröringspunkter mellan flipp, såsom metoden kommer till 
uttryck i studiens fall, och progressivism.132 I detta kapitel kommer 
därför även progressivismen att belysas, vilket kommer att ske genom 
en av dess främsta förgrundsgestalter, John Dewey.  

Socialkonstruktivismen som grund för studien 
Inom socialkonstruktivismen finns olika sätt att se på verkligheten och 
vad man kan veta om den. Fältet spänner från de som anser att verklig-
heten i sig är en social konstruktion till de som menar att det finns en 
verklighet som är oberoende av mänsklig förståelse av denna.133 Inom 
det förstnämnda synsättet betraktas verkligheten som byggd av sociala 
konstruktioner. Inom det andra synsättet, till vilket jag ställer mig, an-
ser man att den mänskliga förståelsen av verkligheten utgörs av sociala 
konstruktioner. Det som uppfattas som sociala konstruktioner innefat-
tar mänsklig verksamhet av något slag.134 Båda dessa ytterligheter (och 
varianter däremellan) omfamnar emellertid för det första ståndpunk-
ten att kunskap är något som skapas och finns i en mänsklig kontext. 

                                                
131 Berger och Luckmann 2011. 
132 För argumentation för progressivismen som grund för flipp, se Logan 2015. Se även Ng 2014; 
Jarvis m.fl. 2014. 
133 Wennerberg, Sören Barlebo, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, Malmö: 
Liber 2010. 
134 Wennerberg 2000 del II. 
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Kunskap är på så vis förankrad i tid och rum. Den socialkonstruktivisti-
ska kunskapsteorin bygger på en syn på språket som mellanmänsklig 
interaktion och även som en förutsättning för kunskapsutveckling.135  
 
Denna studie utgår från uppfattningen att varje människa är en unik 
individ med speciella förutsättningar och erfarenheter. Därmed följer 
också att varje samtal och varje undervisningssituation betraktas som 
unik då de skapas i interaktion mellan individer. När människor möts i 
tal och handling skapar individen egna nya erfarenheter och ny kun-
skap.136 På liknande sätt förhåller det sig med forskningsprocesser som 
är ämnade att bidra till att förstå och tolka mänskliga göranden och an-
taganden. Alvesson och Sköldberg hävdar att forskaren, genom inter-
aktion med de som deltar i en undersökning och genom att tolka resul-
taten av en undersökning, rekonstruerar den sociala verkligheten.137 
Utifrån ett sådant synsätt är den här uppsatsen ett resultat av min re-
konstruktion och tolkning av det jag har sett och hört. Det innebär att 
ett delvis annat resultat skulle kunna träda fram om undersökningen 
skulle replikeras på en annan skola, med andra lärare.138  
 
Med grund i socialkonstruktivismen har jag funnit det lämpligt att an-
vända en fallstudiedesign. Robert K Yin skriver att ”[e]n fallstudie utgör 
en empirisk undersökning där en aktuell företeelse studeras i dess verk-
liga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten 
är oklar”.139 I en fallstudiedesign möjliggörs triangulering av empiri 
samt en flexibilitet i hela studien som gör det möjligt att anpassa exem-
pelvis en intervjuform eller inkludera flera deltagare under resans 
gång.140 Jag har också valt en abduktiv ansats där formen för intervjuer 
och observationer fortlöpande har anpassats till förutsättningarna.141  

                                                
135 Berger och Luckmann 2011 s. 53 ff.; Säljö, Roger, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt 
perspektiv, Lund: Studentlitteratur 2014  s. 37. 
136 Berger och Luckmann 2011 kap 3. 
137 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Lund: Studentlitteratur 2008 s.21. 
138 Wennerberg 2000 s 154 f.; Bryman 2011 s. 37. 
139 Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber 2007 s.31. 
140 Yin. 2006 s.84 f. 
141 Yin 2006 s.84 f. Se även Alvesson och Sköldberg 2008 s 54 f.; Fejes, Andreas. och Thornberg, 
Robert (red), Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber 2009. 
s.25. En mer ingående beskrivning av hur en abduktiv ansats tillämpas i den här studien finns i av-
snittet Anpassning och flexibilitet i kapitel 4. 



35 
 

Centrala begrepp 
Nedan definieras de för studien centrala begreppen syfte, roller och 
aktivitet. Aktivitetsbegreppet är centralt för förståelsen av och diskus-
sionen om elevaktivitet. Individualiseringsbegreppet såsom det fram-
träder i tidigare forskning har tidigare berörts. En detaljerad genom-
gång av individualiseringsformer och individualiseringstyper present-
eras i kapitel 4. 

Syfte 
Inledningsvis, då studiens forskningsfrågor presenterades, fastslogs att 
begreppet syfte i denna studie förstås utifrån en lexikalisk definition. I 
detta avsnitt vidareutvecklar jag min förståelse av begreppet och jag 
presenterar en modell för analys av utbildningens syfte i en bredare 
kontext. Jag har inspirerats av Randall Currens tal om utbildningens 
syfte och förhållande till auktoriteter.142 Curren talar om vilken eller 
vilka myndigheter som pekar ut mål för utbildningen samt vilka dessa 
mål sägs vara. Syften pekar, i min förståelse, mot att uppnå dessa mål. 
På så sätt kan ett syfte i ett utbildningssammanhang sägas vara vägen 
mellan en utgångspunkt och ett av myndigheter utpekat mål. I denna 
studie förstås utbildningens utgångspunkt, syfte och mål som linjärt 
sammanhängande, på så sätt att ett syfte förstås i den kontext där det 
tar sin utgångspunkt och där dess mål formuleras. Detta illustreras i 
figur 3.1 nedan. 
 
 
 

Figur 3.1.  Modell för relationen mellan utgångspunkt, syfte och mål 

Roller som uttryck för ansvar 
Berger och Luckmann skriver att genom att sätta ord på företeelser och 
genom att samtala om dessa ackumuleras ”ett socialt kunskapsförråd 
som överförs från generation till generation och som individen kan ut-
nyttja i vardagslivet”.143 I Bergers och Luckmanns förståelse av kun-
skap och kunskapsöverföring inom ett kollektiv, sker överföring av 
kunskap mellan generationer även på ett mer organiserat sätt i form av 

                                                
142 Curren 2007 s. 1 f., s. 151 ff. 
143 Berger och Luckmann 2011 s. 55. 
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uppfostringsprocesser. Kunskapsöverföring bygger, i deras uppfatt-
ning, på att några är ”de som vet” och några är ”de som inte vet”.144 I 
en institutionaliserad uppfostringsprocess erfordras följaktligen 
erkännanden inom kollektivet av ”de som vet” som havande en särskild 
roll. Lärarna i den här studien kan här betraktas som ”de som vet”. 
Denna uppdelning mellan ”de som vet” och ”de som inte vet” kan 
utifrån Berger och Luckmann därmed betraktas som en indelning i två 
olika roller. Även om jag, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
(och i likhet med Dewey145) ställer mig tveksam till resonemanget om 
möjligheten att kunna överföra kunskap från en person till en annan, 
finner jag talet om kulturellt ackumulerad kunskap rimligt och 
begreppet roller användbart i den här studien.  
 
I den här studien undersöks bland annat vilka roller som tillskrivs olika 
aktörer i flippande lärares tal om undervisning i sina klasser. Berger 
och Luckmann hävdar att det genom mänsklig aktivitet skapas mönster 
som, när de upprepas, bildar institutioner som är kända för de som är 
delaktiga i dem. Institutioner fyller, genom sina vanemässiga hand-
lingar, en funktion av förutsägbarhet. 146 Denna förutsägbarhet fordrar 
att människor som är delaktiga i institutionen är införstådda med in-
nebörder av olika roller.147 Utifrån Berger och Luckmann förstår jag 
roller som uttryck för det ansvar som olika individer tar eller tilldelas. 
Roller kan också uttrycka vilka förväntningar individer har på 
varandra. Ansvar och förväntningar kan i sin tur uttrycka ambitioner 
om något som ett kollektiv vill uppnå, som till exempel att utbilda yngre 
generationer i en viss riktning. I den meningen blir det intressant att i 
den här studien undersöka vilka roller som lärare tar och vilka roller de 
tillskriver andra och om dessa har likheter med den inom flipp fram-
skrivna bilden av den aktiva eleven och läraren som handledare.148  

                                                
144 Berger och Luckmann 2011 s. 87 f. 
145 Dewey skriver att ”slutsatsen är istället den att ingen tanke, ingen idé, kan överföras som idé från 
en person till en annan”. Dewey, John, Demokrati och utbildning, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
2009  s. 204. 
146 Berger och Luckmann 2011 s 69 ff. 
147 Berger och Luckmann 2011 s 89 ff. 
148 Se avsnittet om Forskning som berör definitioner och filosofiska aspekter av flipp i kapitel 2. 
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Aktivitet 
Aktivitet betraktas av Berger och Luckmann som ett sätt för människan 
att, förutom att upprätthålla sin existens, skapa mening och innebörd i 
tillvaron.149 Sociala aktiviteter är ett sätt för människan att 
upprätthålla sin sociala existens.150 I den här studien förstås sociala 
aktiviteter som aktiviteter som utförs i en social kontext, även när 
aktiviteten utförs i ensamhet. Exempelvis kan en elev arbeta med en 
uppgift tillsammans med en annan elev, men även arbeta med 
uppgiften hemma utan kontakt med andra människor just då. Det 
senare arbetet kan, enligt detta sätt att förstå sociala aktiviteter, 
betraktas som en social aktivitet eftersom den är sprungen ur ett socialt 
sammanhang, nämligen utförandet av den gemensamma uppgiften. På 
liknande sätt förstås tankar som konstruktioner av sociala aktiviteter, 
då de är sprungna ur den sociala kontext som språket utgör. Detta leder 
till att en tänkande människa kan betraktas som aktiv. 

Progressivism utifrån Deweys texter 
Progressivismen har haft och har stor betydelse för utvecklingen av pe-
dagogik som vardagspraktik och för utformandet av styrdokument för 
skolan såväl i Sverige som internationellt.151 Initialt var progressiv-
ismen en reaktion mot vad Dewey kallar traditionell skola, med vilket 
han menade en skola där kunskap förmedlas snarare än konstrueras 
och rekonstrueras.152 Progressivismen ses således ofta som en reaktion 
mot den då rådande utbildningskontexten. I efterkrigstidens USA fick 
progressivismen ett uppsving, som en reaktion mot politiskt tumult 
och sociala orättvisor.153 Trots lärares och skolledares entusiasm inför 
de förändringar i skolsystemet som progressivismen ansågs medföra, 
fick idéerna dock inte det genomslag i USA som rörelsens förespråkare 

                                                
149 Berger och Luckmann 2011 s 68 f. 
150 Berger och Luckmann 2011 s 69. 
151 Carlgren, Ingrid, ”Deweys misstag”, i Burman, Anders (red) Den reflekterande erfarenheten. John 
Dewey om demokrati, utbildning och tänkande, Södertörns högskola 2014 s. 171 f.; Lundgren, Ulf P, 
”En utbildning för alla”, i Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger och Liberg, Caroline, Lärande skola bildning. 
Grundbok för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2017 s. 95 f. 
152 Dewey, John, Experience and Education, New York: Touchstone 1938 kap 1; Dewey, John, 
Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter, Stockholm: Natur och kultur 2004 
 s. 136. 
153 Norris, Norman D, The promise and failure of progressive education, Maryland, USA: R&L 
Education 2004 s. 102 f.; Giota 2013 s. 19. 
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hade hoppats på. Deweys utbildningsfilosofiska idéer fick emellertid ti-
digt betydelse för svensk pedagogik.154 År 1903 publicerades delar av 
School and Society i tidskriften Skolan och 1907 talade Fridjuv Berg 
om Dewey på en kongress för folkskollärare. Även Ellen Key och ma-
karna Myrdal Vhar varit vktiga för spridningen av Deweys idéer och 
senare för genomslaget av hans idéer i styrdokument.155 
 
Den progressivistiska utbildningsfilosofins betoning av individens int-
ressen och förutsättningar visar likheter med nyliberalistiska idéer som 
också sätter individens intressen och förutsättningar i fokus. Dagens 
intresse för experimentella undervisningsmetoder som bär prägel av 
progressivism kan därför möjligen förklaras utifrån de nyliberalistiska 
trender som präglar dagens samhälle.156 Progressivismen bygger emel-
lertid på en socialkonstruktivistisk epistemologi, där människors inter-
aktion ses som bärande för utveckling av kunskap. Nyliberalismen, å 
sin sida, bygger på en marknadsorienterad filosofi där konkurrens ses 
som bärande för utvecklingen och där skolans uppgift är att utbilda och 
underlätta selektering av blivande arbetskraft.157 Det kan tyckas mot-
sägelsefullt att progressivismen betonar såväl individualistiska- som 
kollektiva faktorer som betydelsefulla för kunskapsutveckling. Pro-
gressivismen förenar dessa två ytterligheter. Språket och den mellan-
mänskliga kommunikationen samt individen med dess förutsättningar 
och intressen ses inom progressivismen som avgörande för kunskaps-
utveckling. Mot denna bakgrund är det intressant att diskutera flipp, 
som exempel på nutida experimentell undervisningsmetod, med 
Deweys utbildningsfilosofi som samtalspartner.158 
 
I denna studie representeras progressivismen av en av dess förgrunds-
gestalter, John Dewey. Nedanstående presentation av Deweys progres-
sivism bygger på en översiktlig tolkning av hans filosofi utifrån ett antal 
av hans texter. För att gestalta Deweys filosofi har jag tagit hjälp av 
Randal Currens struktur för analys av utbildningsfilosofier. Curren 
                                                
154 Giota 2013 s. 18 ff. 
155 Hartman, Sven; Lundgren, Ulf och Hartman, Ros Mari. Urval, inledning och kommentarer av 
Hartman, Sven; Lundgren, Ulf och Hartman, Ros Mari i Dewey, John, i Individ, skola och samhälle: 
Utbildningsfilosofiska texter, Stockholm: Natur och kultur 2004 s. 24 ff. 
156 Carlgren, Ingrid, ”Progressivismens många ansikten”, Skola och samhälle 2011. 
http://www.skolaochsamhalle.se (Hämtat 2018-01-02). 
157 van der Valt, Johannes, “Neoliberalism and education: A refomational-pedagogical perspective”, 
Koers, (82) 2017  s. 7 ff. 
158 Carlgren 2011. 
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skriver att utbildningsfilosofi har till uppgift att skapa förståelse för ut-
bildning och att bidra till att vara vägledande för utbildning. Han skri-
ver att utbildningsfilosofi därför berör både något som är praktiskt och 
teoretiskt. Med detta som utgångspunkt formulerar Curren fem grund-
läggande frågor som kan bidra till en sådan förståelse av utbildnings-
filosofi.  
 

1. Vilka syften har utbildning i den undersökta utbildningsfiloso-
fin? 

2. Vilken auktoritet (myndighetsutövande) har skolan respektive 
läraren att avgöra vilka mål som ska uppfyllas, vilket innehåll ut-
bildningen ska ha och hur undervisningen ska gå till?159  

3. Vilket ansvar har vuxna och vilka roller förväntas de ta i förhål-
lande till barns utbildning?160  

4. Hur ska undervisning bedrivas? Curren ger denna fråga en bety-
dande vikt. Han menar att ”how we educate makes a world of 
difference”.161 Hur-frågan berör, i Currens skrivning, såväl det 
sätt som läraren undervisar på som vilken roll hon intar och även 
vilka roller det står eleverna till buds att inta.162  

5. Vilket innehåll ska undervisningen bestå av?163  
 
Dessa fem frågor kommer här att vara vägledande för att belysa Deweys 
progressivismen.  

Utbildningens syfte 

Enligt Dewey syftar utbildning till att skapa naturliga och autentiska 
situationer där elever, med hjälp av lärare och klasskamrater, kan ut-
forska företeelser och reflektera över de resultat de ser. Dewey menar 
att utbildningen ska likna den vetenskapliga processen så till vida att 
eleverna själva ska ställa frågor utifrån sina tidigare erfarenheter och 
sedan undersöka dessa frågor och utvärdera de svar de kommit fram 
till. På så vis blir ”utbildningens process och mål […] en och samma 

                                                
159  1) What are its aims? 2) What authority does it rest on? (3) What responsibilities does it entail? 4) 
How, or in what manner, should it be carried out? 5) What should its content be? Curren 2007 s.3. Se 
även s. 1 ff, s 151 ff. 
160 Curren 2007 s. 1 f, s 223 ff. 
161 Curren 2007 s. 327. 
162 Curren 2007 s. 327. 
163 Curren 2007 s. 3 f, s 493 ff. 
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sak”.164 Utbildningen ska vara en del av livet, snarare än en förbere-
delse inför livet. 165 Genom att skolan, i autentiska situationer, tränar 
alla elever i samhällssituationer läggs grunden för att alla barn ska ut-
vecklas i en god samhällsanda och därmed för ett gott samhälle. Beto-
ningen på alla barn förklarar Dewey med att skolan ska fungera som 
socioekonomisk utjämnare. Dewey skriver att skolan har till uppgift 
”att se till att varje individ får möjlighet att höja sig över begränsning-
arna i den sociala grupp som han föddes i och att få god kontakt med 
en vidare miljö”.166 Även om Dewey betonar individen ser han inte ut-
bildning som individens enskilda angelägenhet, utan menar att indivi-
dens kunskapsutveckling är beroende av social interaktion och att ut-
bildningens syfte är att fostra nya generationer för ett framtida sam-
hälle.167 Utbildningen syftar enligt Dewey därmed till att skapa förut-
sättningar för det goda samhället.168 Utbildningen syftar enligt Dewey 
till att vara en del av samhället, att utveckla reflekterade erfarenheter 
samt att fostra alla elever i en god samhällsanda och han menar att den 
på så sätt ska vara en del av samhället. 

Utbildningens utgångspunkter och mål 

Målet med all undervisning är, enligt Dewey, att skapa förutsättningar 
för att eleverna ska få erfarenheter och att de, genom reflektion ska lära 
sig av dessa erfarenheter, vilket jag återkommer till i avsnittet om hur 
utbildningen ska genomföras.169 Progressivismen startade, som tidi-
gare beskrivits, som en protest mot rådande utbildningssystem, som i 
Deweys sätt att se det trängde sig på eleverna utan hänsyn till deras 
förutsättningar och intressen. Dewey menade att skolan ska bygga på 
respekt för individen och individualitet, att undervisningen bör utgå 
från varje elevs begåvning, intressen och erfarenheter, samt att elev-
aktivitet, som en förutsättning för reflekterade erfarenheter, utgör 
grund för inlärning.170 På så vis står inte läroplansmål höjda över elev-
ens intressen, utan måste utgå från dessa. Läroplanen utgör en ram ut-
ifrån vilken läraren, med elevernas utgångspunkter i intresse, kan leda 

                                                
164 Dewey 2004 s. 52. 
165 Dewey 2004 se exempelvis s. 48. 
166 Dewey 2009 s. 56. 
167 Dewey 2004 s. 46 ff., 55 ff; Dewey 2009 s. 76 f. 
168 Dewey 2004 s. 72; Dewey 2009 s.40. 
169 Dewey 1938 kap 8. 
170 Dewey 2004 s. 136. 
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eleverna i deras lärande.171 Att forcera elevers lärande är lönlöst enligt 
Dewey. Om barnet inte har den nödvändiga förförståelsen och kun-
skapsnivån, kan barnet inte lära sig. ”Det är barnen och inte lärostoffet 
som bestämmer både inlärningens kvalitet och kvantitet”.172 Lärande 
kan först komma till stånd när elevens och läroplanens mål samman-
faller.173 Dewey skriver att ”barnets liv är en odelbar helhet” och att bar-
nets liv och lärande därför hänger ihop.174  

Ansvarsfrågan i utbildningen 

I Deweys progressivism bär skolan ansvar för att, genom sociala pro-
cesser ”fördjupa och vidga barnets känsla för de värden som grundlagts 
i barnets hemliv”.175 Skolan ska inte endast förbereda eleverna för ett 
kommande samhällsliv, utan den ska, tillsammans med eleverna, vara 
en del av samhällslivet. Läraren ska vara ”som en medlem av gruppen, 
välja vad som ska påverka barnen och hjälpa dem att på ett lämpligt 
sätt svara på denna påverkan”.176 Inom den progressivistiska pedago-
giken anses läraren alltså ansvara för utformningen av ramarna för 
undervisningen. Läraren ska, i egenskap av att vara erfaren och mogen, 
strukturera undervisningen.177 Det är även lärarens erfarenhet som lä-
rare som ska ligga till grund för dennes anpassning av undervisningen 
till den nivå eleverna befinner sig på.178  

Utbildningens genomförande 

Dewey betonar språkets betydelse för kunskapsutveckling. Språket, 
menar han, är ett uttryck för tanken, som är en förutsättning för att 
människan ska kunna reflektera över situationer och erfarenheter. Ge-
nom reflektioner ifrågasätter och prövar människan tidigare erfaren-
heter och kunskaper och blir därigenom öppen för att skapa ny kun-
skap.179 

                                                
171 Dewey 2004 kap. 3; Dewey 2009 s. 145 ff. 
172 Dewey 2004 s. 110 f. 
173 Dewey 2004 s. 107 ff. 
174 Eftersom barnets liv är en odelbar helhet, menar Dewey, ter det sig onaturligt för barn att betrakta 
olika delar av undervisningen som isolerade från varandra. Detta ligger sedan till grund för Deweys 
förespråkande av ämnesövergripande undervisning.  Dewey 2004 s. 108 f. 
175 Dewey 2004 s. 49. 
176 Dewey 2004 s. 50. Se även Dewey 2009 s. 205. 
177 Dewey 2004 s. 49 f. 
178 Dewey 2004 s. 54. 
179 Dewey, John, How We Think, USA: Andesite Press 2002 s.13. 
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Deweys antagande att verkligheten är föränderlig och kunskapen om 
verkligheten kontextuell, påverkar hans syn på hur undervisningen bör 
läggas upp. Dewey menar att kunskap kan uppnås genom aktivitet och 
genom att idéer sorteras och organiseras utifrån de erfarenheter som 
aktiviteterna skapar, alltså reflektivt tänkande. Det reflektiva tänkan-
det som Dewey förordar kan liknas med en vetenskaplig process där ett 
problem inledningsvis formuleras. Därefter identifieras utmaningar, 
varpå hypoteser formuleras. Problemet prövas och diskuteras. Avslut-
ningsvis reflekteras det över resultat och eventuella relaterade problem 
att undersöka framöver.180 Att arbeta med kunskapsutveckling på detta 
sätt bygger på elevaktivitet, vilket är ett viktigt inslag i den progressiva 
pedagogiken.181 Dewey beskriver även sin undervisningsfilosofi genom 
att distansera sig från vad han benämnde traditionell undervisning. 
Han skriver följande:  

Jag tar för givet att alla [progressiva] skolor jämfört med traditionella skolor före-
träder en allmän betoning av respekt för individualitet och för ökad frihet, en all-
män benägenhet att bygga på barnens natur och erfarenhet i stället för att utifrån 
pracka på dem ytliga ämneskunskaper och normer.182 

Den progressiva pedagogiken karakteriseras av att den är en elevcent-
rerad utbildningsfilosofi där elevaktivitet och individualisering är vä-
sentligt. Den utgår från en idé om att verkligheten är föränderlig, vilket 
medför att utbildning också måste vara föränderlig.183 Utbildningen 
måste ständigt anpassas till eleven och till samtiden. Skolan ska därför 
också vara en del av samhället, inte endast en förberedelse för ett kom-
mande liv. Skolarbetet ska vidare bygga på problemlösning som lär 
eleverna att hantera nya situationer och problem.184 Att progressiv-
ismen förespråkar individualisering ska dock inte förväxlas med indi-
vidualism, som snarare handlar om den enskildes rätt gentemot grup-
pens krav. Det finns i Deweys utbildningsfilosofi ingen motsättning 
mellan att arbeta med andra och att arbeta individuellt. Dewey argu-
menterar för att lärande fodrar både tid för enskild reflekterad tän-
kande och utbyte av erfarenheter och reflektioner mellan människor.185 

                                                
180 Dewey 2004 s. 143 ff. Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi, Lund: Studentlitteratur 2007. 
181 Carlgren 2011; Stensmo 2007; Dewey 2004. 
182 Dewey 2004. 
183 Dewey 2009 s. 145 f. 
184 Dewey 1938 s. 48 f. 
185 Dewey 2009 s. 354 f. 
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Dewey ger i sina texter uttryck för att läraren och eleverna ska arbeta 
och samtala med varandra och att för detta fodras tid: 

Det är inte heller meningen att elever ska arbeta enskild med uppgifter. Skolan 
behöver för att bli fullt effektiv mer tid för gemensamma aktiviteter där de som 
undervisas deltar så att de kan förvärva ett socialt medvetande med hjälp av sin 
egen förmåga och med hjälp av det material och de hjälpmedel som används.186 

Inom progressivismen betonas samarbete elever emellan och med lä-
rare samt att detta ska ske i en demokratisk anda. Det är inte frågan om 
att låta eleverna arbeta utan ledning. Läraren ska, i kraft av sin kunskap 
(genom att vara ”den som vet”), styra upplägget av undervisningen, 
medan eleven ska undersöka och upptäcka. När progressivismen beto-
nar frihet i undervisningen betyder det inte att eleven får göra som den 
vill, utan beskriver snarare lärarens roll som rådgivare.187 Deweys upp-
fattning om lärande som en social process påverkar även hans syn på 
läxor. Han skriver att läxor, förutom att skapa oro hos eleverna, kan 
leda till ”oförmågan att känna igen sann kunskap och att göra insikter 
och övertygelser till sina egna”.188 Eleverna behöver, enligt Dewey, ak-
tivitet och kommunikation för att lära sig något. Att som läxa läsa en 
text är en form för lyssnande vilket, enligt Dewey, innebär ett passivt 
absorberande.189 

Utbildningens innehåll 

Dewey utgår i sin pedagogik från att barns nyfikenhet, intressen och 
erfarenheter måste utgöra utgångspunkten för all undervisning. Dewey 
betonar att innehållet i undervisningen bör vara verklighetsanknutet 
och igenkännbart för eleverna. Genom att bygga på igenkänning kan 
läraren fånga elevernas koncentration och inre drivkraft. Det är viktigt 
att här poängtera att igenkänningen fortlöpande bör bygga på nya er-
farenheter, såtillvida att ”utbildning måste ses som en fortgående re-
konstruktion av erfarenheter, att utbildningens process och mål är en 
och samma sak”.190 Här har även praktiska moment en viktig betydelse. 
Genom praktiska övningar och kopplingar till livet utanför skolan 
skapas ett engagemang och en vetgirighet hos eleverna och den kun-
skap som skapas i undervisningen blir viktig och användbar för såväl 
                                                
186 Dewey 2009 s. 76 f. 
187 Dewey 2009 s. 354 f.; Stensmo 2007. 
188 Dewey 2009 s. 224. 
189 Dewey 2004 s. 73. 
190 Dewey 2004 s. 52. 
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eleven som samhället.191 Enligt Deweys resonemang måste erfaren-
heter, förutom att vara verklighetsanknutna, även följas av att eleverna 
reflekterar över dessa. Dewey skriver att ”när vi genomför en aktivitet 
och utstår följderna och när den förändring handlingen orsakar reflek-
teras i en förändring inom oss blir själva omvandlingen laddad med 
betydelse. Vi lära oss något”.192 På så sätt får erfarenheten betydelse för 
eleven i den stunden eleven reflekterar över erfarenheten. Utbild-
ningen bör därför innehålla möjligheter för den enskilde eleven att ut-
veckla sitt reflekterade tänkande.193  
 
I detta kapitel har studiens grund i socialkonstruktivismen beskrivits 
samt sätt på vilka denna utgångspunkt har påverkat min syn på empiri 
och hur jag som forskare kan förstå mitt material. Studiens socialkon-
struktivistiska utgångspunkt har även påverkat valet av fallstudien som 
metod. I kapitlet har centrala begrepp definierats och en modell för re-
lationen mellan utgångspunkt, syfte och mål har presenterats. Kapitlet 
har avslutats med en presentation av min förståelse av progressivismen 
såsom den framträder i Deweys texter. Till hjälp för att kunna synlig-
göra de delar i Deweys texter som är intressanta för den här studien, 
har jag använt Currens struktur för att analysera utbildningsfilosofier. 
I min läsning av Dewey har jag sammanfattningsvis funnit att syftet 
med utbildning är att skapa sådan undervisning som utvecklar elever-
nas reflekterade tänkande så att de fostras till goda samhällsmedbor-
gare. Dewey sätter eleven och dess erfarenheter, intressen och för-
mågor i centrum och menar att läraren ansvarar för att dels utforma 
ramarna för undervisningen utifrån eleverna, dels ingå som en medlem 
av gruppen då de, i ett arbete som liknar forskningsprocessen, genom 
erfarenheter och reflektioner erövrar ny kunskap.  
 
Sammantaget har jag på ett tidigt stadium i arbetet med den här stu-
dien tyckt mig se gemensamma drag mellan flipp och de tankar som 
Dewey presenterade, vilket skulle kunna innebära att flipp inte är en 
helt ny undervisningsmetod. Det är viktigt att poängtera att förelig-
gande studie är en fallstudie, inte en komparativ studie. Jag gör inga 
anspråk på att jämföra flipp med Deweys progressivismen. Avsikten 

                                                
191 Dewey 2004 s. 50 ff. 
192 Dewey 2009 s. 183. 
193 Dewey 2009 s. 183, 194 ff. 
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med att föra in Deweys utbildningsfilosofi som diskussionspartner är 
att skapa ytterligare ett perspektiv som kan bidra till fördjupad förstå-
else av flipp som undervisningsmetod såsom metoden framträder i 
flippande gymnasielärares tal och handlingar.  
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4. Undersökningens design och forskningsprocessen 

I den här studien avser jag att svara på frågor om lärares syfte med att 
flippa, vilka roller som tillskrivs olika aktörer i lärarnas flippande samt 
om individualisering i flippad undervisning. Frågorna, som har såväl 
en teoretisk som en praktisk inriktning, studeras i de deltagande lärar-
nas tal och handlingar. Det är därför nödvändigt att använda flera olika 
slags källor som underlag för studien. Eftersom det är min ambition att 
bidra till en fördjupad förståelse av flipp som undervisningsmetod, an-
ser jag att det är fördelaktigt att vid flera tillfällen såväl intervjua som 
observera vardera deltagare. Lärare fattar inför och under varje lekt-
ionstillfälle en mängd beslut. Vid planeringen av en lektion kan läraren 
ta ställning till särskilda upplägg, frågeställningar och uppgifter att ar-
beta med samt vilka olika typer av material som ska användas, för att 
nämna några beslut. Inför dessa beslut kan läraren ta hänsyn till exem-
pelvis styrdokument, kursnivå och elevsammansättning. Väl under 
lektionstillfället kan läraren genomföra det planerade eller avvika från 
planeringen om något oväntat inträffar eller om läraren märker att ett 
annat sätt vore mer fruktbart, varför stor flexibilitet erfordras av lära-
ren.194 Jag har därför funnit en fallstudiedesign lämplig för den här stu-
dien. Fallstudiedesignen gör det möjligt att studera ett specifikt spörs-
mål, som är svårt att isolera från sin kontext, ur olika perspektiv och 
vid upprepande tillfällen.195 
 
Genom att jag betraktar ny kunskap som resultat av sociala konstruk-
tioner, förstås deltagarna i den här studien som medkonstruktörer av 
empiri och det har därför varit naturligt att anlägga en abduktiv an-
sats.196 Eftersom deltagarna är viktiga för konstruktionen av empirin, 
följer här närmast en presentation av studiens kontext, av tillträde till 
fältet och av deltagarna, som har fingerade namn liksom skolorna de 
arbetar på.  

                                                
194 Dovemark 2004, se exempelvis kap 7. 
195 Yin 2007 s. 22 ff.; 125 ff. 
196 Alvesson och Sköldberg 2008 s. 55 ff. 
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Urval av deltagare 
Urvalet av deltagare bygger på ett strategiskt variationsurval197. Moti-
vet för detta ligger i att ett strategiskt urval öppnar upp för empirikon-
struktion som kan ge rik information om ett begränsat studieobjekt, 
såsom är fallet vid fallstudier. Eftersom jag betraktar varje lärare som 
konstruktör av egna undervisningssituationer och varje undervisnings-
situation som unik, tror jag mig kunna visa på variationer i lärares sätt 
att flippa sin undervisning trots de tidsbegränsade ramar som omger 
denna undersökning.  
 
Flipp är en metod som diskuteras av många lärare på olika sociala me-
dier. Inledningsvis sökte jag därför kontakt med intresserade delta-
gare, i första hand via den Facebookgrupp som för tillfället hade flest 
flipp-medlemmar, Flippa Klassrummet198. Då detta inte gav önskat ut-
fall, utökades sökningen till att även omfatta sökning via YouTube och 
bloggar. Sökning efter deltagare via sociala medier gav inga resultat. 
Vid det laget ansåg jag att jag hade gjort ett noggrant försök att få del-
tagare till min studie via sociala medier, men även att chanserna att 
ytterligare sökningar skulle ge resultat var mycket små. Jag valde sedan 
att sprida information om att jag letade deltagare till min studie bland 
kollegor på skolan och högskolan där jag arbetade och i mitt övriga 
kontaktnät inom skolvärlden. Detta sökförfarande, som kan liknas vid 
snöbollsurval199, gav resultat. Efter att jag hade skapat kontakt med 
mina deltagare och fått deras positiva respons till att delta i studien, 
kontaktade jag skolornas rektorer och fick även deras tillstånd att ge-
nomföra studien på respektive skolor.  
 
Nedan följer presentationer av de tre deltagarna, Pernilla, Anna och 
Therese, som var och en utgör ett fall (I-III). I hänvisningar till det em-
piriska materialet förkortas exempelvis referenser till första intervjun 
                                                
197 Patton, Michael Quinn, Qualitative evaluation and research methods, Beverly Hills, CA: SAGE 
Publications, USA 1990 s. 169 ff.; Patton, Michael Quinn, Qualitative Research and Evaluation 
Methods. 4 ed. SAGE Publications, USA 2015 s. 264 ff. 
198 Flippa klassrummet är en facebookgrupp som man ansöker om att få gå med i. Gruppens medlem-
mar består av lärare, skolledare, pedagoger och forskare. En betydande del av de inlägg som skrivs 
handlar om undervisningsidéer och tips. Många inlägg handlar också om undersökningar och forsk-
ningsresultat.  
199 Ahrne, Göran och Svensson, Peter (red), Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm: Liber 2015 s. 
41. 
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med Pernilla som ”Pernilla I1” där ”I” står för intervju och ”1” står för 
den första intervjun. Hänvisningar till exempelvis andra observationen 
av Thereses undervisning förkortas ”Therese O2”. Radnummer hänvi-
sar till var i materialet referensen hänvisar. Det ska här poängteras att 
lärarnas namn är fingerade. 

Fall I, Pernilla 
En lärare berättade för mig om sin flippande kollega, Pernilla. Jag bad 
läraren att vidareförmedla mina kontaktuppgifter till Pernilla. Två 
veckor senare kontaktade hon mig, jag beskrev studien och vad hennes 
eventuella medverkan skulle innefatta och en första intervju bokades 
(våren 2017). Hon berättade inledningsvis i den första intervjun om 
hur hon tidigt, när man på hennes skola, Furuskolan, började arbeta 
med informations- och kommunikationsteknik (IKT), experimente-
rade med IKT i undervisningen. Vidare fick jag veta att hon hjälper kol-
legor att utveckla sina IKT-kompetenser. Pernilla är gymnasielärare 
och undervisar i humanistiska ämnen. Hon har ansvar för att undervisa 
elever som av olika anledningar behöver en undervisningsform som är 
mer flexibel. Hennes elever har i många fall dåliga skolerfarenheter, 
vilket kan ha bidragit till att eleven går ett extra fjärde eller femte år på 
gymnasiet. Pernilla har även elever som går i ordinarie gymnasieskola 
men som har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i en ordi-
narie klass. En betydande del av hennes elever går på Komvux, vilket 
gör att Pernilla och hennes kollegor måste göra ett upplägg som möj-
liggör att eleverna kan både studera och förvärvsarbeta. Sammansätt-
ningen av elever med mycket olika förutsättningar och behov ligger till 
grund för Pernillas val att tänka i nya banor vad gäller undervisning. 
Pernilla säger att:  

hälften av våra elever har någon form av problematik, alltså någon npf200 och pro-
blematik som gör att vi behöver anpassa vår undervisning. Plus att dom här nya 
styrdokumenten kom här 2011, som gjorde att vi var tvungna att tänka om.201  

Att bakgrunden till att Pernilla valt att förändra sin undervisning ligger 
i yttre orsaker är något som Pernilla återkommer till flera gånger och 
hon kretsar kring begreppet ”flexibilitet” som både krav och lösning.202 

                                                
200 NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
201 Pernilla I1, rad 66-69. 
202 Pernilla I1, rad 78,107-115: Pernilla I2 rad 350. 
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Kravet består i elevernas olika förutsättningar och behov, och lös-
ningen i olika individuella och flexibla upplägg.203 Pernilla är den som 
initierat flipp på sin arbetsplats. Hon och hennes kollega Anna, som 
också deltar i den här studien, hade arbetat med flipp i tre års tid när 
intervjuerna och observationerna genomfördes.204 

Fall II, Anna 
Anna är speciallärare med språk som huvudämnen. Hon har i sin tjänst 
även undervisning på andra skolor, vilket gör att hon inte är i det ge-
mensamma klassrummet lika mycket som Pernilla. Pernilla och Anna 
har ytterligare kollegor som de delar arbetsytor och undervisningsidé 
med, men som inte ingår i denna studie. Anna har arbetat drygt tio år 
som lärare inom gymnasieskolan. När studien genomfördes arbetade 
hon både på Furuskolan, bland annat i den del av undervisningen som 
jag har observerat samt på en annan skola med enskilda elever med 
särskilda behov. Anna berättade att hon inspirerats av Pernilla att börja 
flippa och att de har arbetat tillsammans med att bygga upp en flippad 
miljö.205 På Furuskolan har man valt att skapa ett arbetslag vars uppgift 
är att ordna flexibel undervisning för de elever på skolan som av olika 
anledningar behöver anpassad undervisning. Inledningsvis ingick en-
bart vuxenstuderande på gymnasienivå i målgruppen. Verksamheten 
har dock successivt utökats och innefattade under tiden för intervju-
erna och observationerna även undervisning för nyanlända och en be-
tydande andel elever från ungdomsgymnasiet, elever som av olika an-
ledningar var i behov av anpassad undervisning.  
 
Den fysiska miljön som Pernilla och Anna arbetar i speglar deras sätt 
att tänka kring individualisering och flexibilitet. De har fått externa 
medel för att inreda två klassrum i enlighet med deras pedagogiska idé. 
Det klassrum som de undervisar och arbetar i är möblerat med fyra 
bord för självstudier som vetter ut mot fönstren, fyra bord som delvis 
är riktade mot tavlan samt ett stort konferensbord längst bak i lokalen 
(som Pernilla och hennes kollegor kallar ”miljön”) omgivet av tio be-
kväma karmstolar med fleecefiltar i. Samtliga fönsterbord går att höja 
och sänka, och borden vid tavlan går att vika ihop för att enkelt kunna 
                                                
203 Pernilla I1, rad 84, 89-90, 292. 
204 Pernilla I1. 
205 Anna I2. 
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stuvas undan. I fönstren finns mindre lampor, vilka ger punktbelys-
ningar med varmt sken.  

Fall III, Therese 
Den tredje deltagaren, Therese, fick jag kontakt med efter att jag hade 
hållit en presentation om mitt forskningsprojekt på hennes skola, 
Ängsskolan. Ett drygt år efter presentationen träffade jag en kollega till 
Therese och av vårt samtal framkom att min presentation av mitt forsk-
ningsprojekt hade lett till att Therese hade börjat flippa. Jag kontak-
tade Therese per telefon och beskrev projektet samt erbjöd henne att 
delta i min studie. Vi bestämde tid för en första intervju och jag skick-
ade via mail ett informationsbrev och en samtyckesblankett.206 Therese 
har arbetat som gymnasielärare inom naturvetenskapliga ämnen i 19 
år. Hon undervisar både på studieförberedande och yrkesförberedande 
gymnasieprogram. När jag intervjuade och observerade henne hade 
hon arbetat med flipp i ett och ett halvt år. Hon är ensam på sin skola 
om att flippa, men upplever att hennes kollegor är nyfikna på vad hon 
gör. Therese berättade att hon flippar ungefär var fjärde lektion (med 
filminstruktion) och att hon märker att det även påverkar hur hon un-
dervisar i övrigt.207 
 
Thereses fysiska och tidsmässiga omständigheter för undervisning ser 
annorlunda ut än hos Pernilla och Anna. Therese har sin undervisning 
i ett mer traditionellt klassrum. Det finns en whiteboard längs ena väg-
gen med en kateder framför. Vända mot katedern står fem rader med 
bord, med plats för åtta elever på varje rad. Ena sidoväggen är en föns-
tervägg och längs motsatta väggen står det bord med laborationsutrust-
ning. Bakre väggen utgörs av vitrinskåp som har glas både in mot klass-
rummet och ut mot korridoren och i dessa står uppstoppade djur. 
Thereses lektioner är organiserade med fasta tider och med fasta 
gruppkonstellationer. Utanför lektionstid vistas Therese huvudsakli-
gen i ett arbetsrum som hon delar med tre andra lärare. Arbetsrummet 
ligger innanför ett materialförråd där dörren låses automatiskt när den 
stängs, vilket leder till att eleverna inte spontant kan söka upp Therese 
utanför lektionstid utan att någon personal låser upp dörren.  

                                                
206 Bilaga 8 och 9. 
207 Therese I1. 
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Metoder för konstruktion av empiri 
I detta avsnitt beskrivs fallstudien som design. Frågor om fallstudiens 
möjligheter till anpassning och flexibilitet tas upp och fallstudiens 
tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras. 

Fallstudien som design 
Yins flerfallsdesign utgör grunden för den här studien, där varje delta-
gande lärare betraktas som ett fall.208 Inom fallstudier kan studieob-
jektet analyseras med hjälp av olika typer av data. I den här studien 
ingår empiri som bygger på intervjuer och observationer. Intervjuer 
och observationer kan bidra till att skapa en bild av deltagarnas upp-
fattningar om och relation till flipp. Genom observationer kan jag som 
forskare få en helhetsbild av hur deltagarna förhåller sig till och agerar 
utifrån sina tankar om flipp. Genom att undersöka fallen med hjälp av 
olika typer av data kan studieobjektet undersökas som en helhet där 
meningsfulla detaljer ges plats.209  

Anpassning och flexibilitet 

Inför mötet med deltagarna i studien hade jag förberett en intervju-
guide och ett observationsschema. Under de första intervjuerna visade 
sig intervjuguiden tillräckligt tydlig för att utgöra ett stöd och samtidigt 
tillräckligt öppen för att möjliggöra att intressanta upptäckter kunde få 
plats. Observationsschemat, som jag hade testat under två gymnasie-
kollegors lektioner visade sig vara klumpigt att använda, varför jag gick 
över till att föra anteckningar under observationerna. Utifrån dessa er-
farenheter byttes observationsschemat ut mot en observationsguide 
som konstruerades utifrån Flipped Learning Networks definition av 
flipp som stöd under observationerna.210  
 
Jag har under genomförandet av studien anpassat studiens design efter 
deltagarna och situationer som uppkommit. Under observationstiden 
hos Pernilla och Anna hamnade vi tre vid flera tillfällen spontant i, för 
studien, intressanta samtal. Att samtala tillsammans alla tre visade sig 
givande för utvecklingen av deltagarnas resonemang. Jag valde därför 

                                                
208 Yin 2007 s. 60 ff. 
209 Yin 2007 kapitel 1 och 4. 
210 Flipped Learning Network 2014.  
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att låta Pernillas och Annas avslutande intervju bli en gruppintervju. 
Vid ett tillfälle hade jag också ett oplanerat samtal med Anna i anslut-
ning till en workshop211 där Anna yttrade sådant som jag bedömde 
kunde vara av vikt för studien. Då jag inte hade möjlighet att vare sig 
spela in eller anteckna vårt samtal skrev jag därför ner samtalet i efter-
hand, såsom jag mindes det och bad henne sedan läsa igenom minne-
santeckningarna för att säkerställa att vi hade likvärdiga minnen av 
samtalet. Att en fallstudie på det här sättet inte följer ett rakt spår är 
vanligt förekommande. Yin skriver att ”man kommer oundvikligen att 
få göra mindre och kanske också större förändringar” i designen.212 Ge-
nom att betrakta människans verklighet och kunskap om denna som 
resultat av ständiga sociala konstruktioner, blir de lärare som figurerar 
i studien deltagare i konstruktionen av empirin. Deltagarnas sätt att 
respondera kan leda till att nya frågor behöver ställas och att flera ob-
servationer behöver göras.213 Det innebär i den här studien också att de 
tre fallen har tolkats och analyserats fortlöpande vilket har satt spår i 
upplägget av fallstudien, som justerats vid behov (exempelvis observa-
tionsguiden och val av analysverktyg). Detta har dokumenterats och 
motiverats allt eftersom. Den abduktiva ansatsen bidrar till att finna 
mönster och strukturer som kan begripliggöra studieobjektet. Genom 
att i denna studie upprepa processen i tre fall kan mönster och varia-
tioner bli synliga samt resultaten mer tillförlitliga214   

Fallstudiens tillförlitlighet och trovärdighet  

Fallstudier kritiseras ofta, på grund av sin begränsning i antal fall för 
bristande generaliserbarhet. Syftet med fallstudiedesign är dock inte 
att beskriva antal och frekvenser, utan att undersöka fall genom flera 

                                                
211 Det var ett oplanerat samtal som Anna och jag förde under tiden som elever satt och arbetade i 
klassrummet. Det var utanför lektionstid och eleverna arbetade självständigt, ensamt eller i par. 
Anna och Pernilla använder begreppet workshop för de lektionstillfällen då eleverna får möjlighet att 
bearbeta de inspelade genomgångarna samt arbeta med uppgifter som knyter an till dessa och till det 
område som de för tillfället arbetar med. 
212 Yin 2007 s. 84. 
213 Justesen, Lise och Mik-Meyer, Nanna, Kvalitativa metoder. Från vetenskapsteori till praktik, 
Lund: Studentlitteratur 2011  s.11 f. 
214 Alvesson och Skjöldberg 2008 s. 55-63. Yin 2007 s. 68. 
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olika infallsvinklar och därigenom kunna visa på mönster och varia-
tioner.215 Fallstudiedesign kan även kritiseras för att bygga på slumpar-
tade iakttagelser och utsagor.216 För att stärka denna studies tillförlit-
lighet har jag använt multipla informationskällor, vilket ökar möjlig-
heten till samstämmighet i studien.217 I denna studie innebär det att 
studieobjektet – flipp - undersöks genom intervjuer och observationer 
av deltagarna. Genom att såväl lyssna till hur lärarna beskriver sin 
undervisning som att observera undervisningen, ges möjlighet att se 
likheter och skillnader mellan utsagor och händelser. Studien bygger 
vidare på en flerfallsdesign, varvid det finns möjlighet att replikera in-
tervjuform och observationsfokus och därmed visa på mönster och va-
riationer inom och mellan fallen. 218  
 
För att säkra studiens trovärdighet har jag upprättat en databas där all 
empiri finns bevarad och tydligt organiserad. I såväl uppsatsen som i 
det empiriska materialet skyddas deltagarna genom att nämnas med 
fingerade namn.219 Det empiriska materialet har under arbetet förvaras 
inlåst i dokumentskåp och sedan arkiverats vid Högskolan Dalarna i 
enlighet lärosätets rutiner för hantering av forskningsdata samt gäl-
lande regelverk.220 Data från fallen har noga dokumenterats och num-
rerats. Intervjuinspelningar har transkriberats i nära tidsmässig an-
slutning till intervjutillfället. Vidare har deltagarna erbjudits möjlighet 
att läsa igenom transkribering av den egna intervjun, varvid de haft 
möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar från min sida i 
samband med transkriberingen. Ingen av deltagarna har dock utnyttjat 
denna möjlighet. I anslutning till informella samtal med deltagarna, då 
jag inte har haft möjlighet att vare sig spela in eller anteckna under ti-
den samtalet fortgick, har jag skrivit ner samtalen så som jag mindes 
dem. Dessa minnesanteckningar har jag uppmanat lärarna att läsa och 
de har instämt i att minnesanteckningarna har fångat det centrala i 

                                                
215 Yin 2007 s. 28; Alvesson och Sköldberg 2008 s.61. 
216 Yin 2007 s. 54 ff. 
217 Yin 2007 s. 111 ff. 
218 Yin 2007 s. 54 ff.  
219 Yin 2007 s.129 f. 
220 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Stockholm 2017; Högskolan Dalarna, Regler för 
dokumentation och arkivering av forskningsmaterial för Högskolan Dalarna, 2013. 
https://www.du.se (Hämtat 2019-08-22). 

 



54 
 

samtalet. Utskrifter från intervjuer och observationsanteckningar finns 
arkiverade i enlighet med Vetenskapsrådets direktiv för god forsk-
ningssed.221 Då det empiriska materialet omgärdas av restriktioner, 
bland annat gällande upprätthållande av deltagarnas anonymitet, är 
materialet inte tillgängligt för utomstående. Detta medför att läsare av 
denna uppsats inte generellt kan få tillgång till materialet och kontrol-
lera i vilken grad referat och tolkningar av materialet stämmer överens 
med detta. Med avsikt att öka studiens trovärdighet har jag valt att an-
vända fotnoter för att i detalj redogöra för vilka delar av materialet som 
jag hänvisar till. Jag menar att det ger läsaren en djupare förståelse för 
materialets karaktär och för min noggrannhet i min användning av 
materialet.  

Intervjuer 
I detta avsnitt beskrivs de olika former för intervjuer och samtal som 
genomförts samt överväganden som gjorts i samband med intervju-
erna och samtalen. Samtliga intervjuer genomfördes, på deltagarnas 
förslag, på respektive deltagares arbetsrum.   

Semistrukturerade intervjuer 

Den empiri som skapas vid intervjutillfällena betraktas i den här stu-
dien som unik såtillvida att den skapas i ett möte mellan två eller flera 
människor som med sina unika erfarenheter och personligheter bidrar 
till eller påverkar samtalet.222  
 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som bygger på de di-
daktiska frågorna vad, hur och varför, kompletterad med exempel på 
förtydligande frågor.223 Dessa frågor konstruerades utifrån min avsikt 
att få deltagarna att beskriva och motivera sin flippade undervisning. 
Då jag i ett senare skede kom i kontakt med Currens frågor med an-
knytning till utbildningsfilosofi, visade det sig att dessa korrelerade väl 
med intervjuguiden och kunde hjälpa mig att såväl skapa struktur i 
materialet som att analysera detsamma. Även om det alltså inte var min 

                                                
221 Vetenskapsrådet 2017. 
222 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 
Studentlitteratur 2014  s.122 ; Eriksson-Zetterquist, Ulla och Ahrne, Göran, ”Intervjuer”, i Ahrne, 
Göran och Svensson, Peter (red), Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm: Liber 2015  s. 35. 
223 Bilaga 1. 
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avsikt från början att använda Currens frågor för att skapa intervjugui-
den, har det med den abduktiva ansatsen, varit möjligt att nyttja Cur-
rens struktur som stöd i analysarbetet och i presentationen av forsk-
ningsresultaten.  
 
Då jag i denna undersökning snarare söker svar på innehållet i delta-
garnas svar än på hur svaren ges, ligger transkriberingen av intervju-
erna närmre skriftspråket än talspråket. Detta innebär att jag exempel-
vis i transkriberingen valt att skriva ”ja” där en mer talnära skrivning 
skulle kunna vara ”aa”. För att kunna fånga nyanser i det sagda har jag 
valt att inkludera pauser och läten som ”hmm” och ”Mm”, vilka inte 
nödvändigtvis behöver förekomma i en rent skriftnära transkribering. 
I transkriberingen har en transkriberingsnyckel använts.224 Radnum-
rering har infogats i transkriberingarna för att underlätta citering och 
kontroll av citatens korrekthet.  

Informella samtal 

Under den tid jag genomförde observationerna, förekom det att delta-
garna och jag småpratade. Detta kunde hända under tiden som ele-
verna arbetade självständigt och inte behövde hjälp av läraren, eller 
mellan lektioner. Dessa samtal mellan deltagarna och mig hade främst 
syftet att få med deltagarnas reflektioner och förtydligande av exem-
pelvis ett inslag i lektionen eller kring arbetsorganisationen. Samtalen 
har nedtecknats så noga som möjligt och dessa anteckningar ingår i ob-
servationsmaterialet. Vid eventuella tveksamheter har deltagaren om-
betts att bekräfta eller ytterligare förtydliga. 

Intervjuer med utgångspunkt i diamantmetoden 

I den här studien har diamantmetoden använts som utgångspunkt för 
den andra intervjun med deltagarna. Diamantmetoden är en metod för 
att stimulera deltagarna under intervjusamtal att samtala kring vissa 
begrepp.225  Metoden användes i detta sammanhang för att få delta-
garna att diskutera och beskriva sin syn på undervisningen samt reso-
nera om vad som är mer centralt än annat för undervisningen när flipp 
tillämpas. På Furuskolan genomfördes andra intervjun med Pernilla 
                                                
224 Se bilaga 3. 
225 Clark, Jill, “Using diamond ranking as visual cues to engage young people in the research 
process”, Qualitative Research Journal, (12) 2016: 222-237. 
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och Anna tillsammans. Under andra intervjun med Therese användes 
också diamantmetoden, med den skillnaden att hon var ensam delta-
gare under intervjun. Deltagarna ombads att välja ut nio av tjugofyra 
ord utskrivna på kort som beskriver vad som har varit typiskt för 
undervisningen. Begreppen är huvudsakligen utvalda utifrån FLNs de-
finition av flipp. Då flipp bland annat lägger stor vikt vid individuali-
sering av undervisningen har begrepp från Monika Vintereks individu-
aliseringstypologi bidragit till att nyansera begreppsbilden av individu-
alisering i undervisningen. 226 Deltagarna fick instruktioner om att när 
de föreslog ett begrepp skulle de motivera och förklara varför de gärna 
ville ha med begreppet. Deltagarna uppmanades att förklara hur de för-
stod innebörden av begreppet på korten. De skulle sedan gradera be-
greppens betydelse eller vikt i en diamantformation (se figur 4.1. ne-
dan).  
 

  Figur 4.1. Illustration av diamantmetoden 

 
 
 
 
 
 

                                  

Det översta begreppet i diamantformationen symboliserar det som har 
varit mest typiskt och den nedersta symboliserar det som har varit 
minst typiskt för deras undervisning av de begrepp som valdes ut.  När 
de placerat orden skulle de sedan förklara och motivera placeringarna. 
Detta skedde under det andra intervjutillfället. 

Observationer 
I den här studien, där jag intresserar mig för det lärarna säger om flipp 
i relation till hur de gör när de flippar, är observationer nödvändiga227 
Genom att observera deltagarna när de flippar har jag kunnat få syn på 

                                                
226 Se Vinterek 2006 och bilaga 2 
227 Bryman 2008 s. 262 ff.; Yin 2006 s. 125 f. 
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deltagarnas förhållningssätt gentemot flipp. Att kombinera återkom-
mande intervjuer och observationer har varit viktigt i den här studien, 
då det möjliggjort att jag har kunnat se teman som återkommer i tal 
och handling eller som skiljer sig åt i tal och handling, samt för att 
kunna följa upp mina reflektioner under observationerna i efterföl-
jande intervjuer och observationer.  
 
Under observationerna har en observationsguide använts som stöd.228 
Fältanteckningar fördes fortlöpande och dessa kompletterades med 
tidsangivelser och radnummer. Deltagarnas uttalanden har antecknats 
i den mån de har kunnat uppfattas som centrala för deltagarna. Därför 
förekommer det i hänvisningar till empirin att jag skriver att en av del-
tagarna har sagt något och i noten anges en observation som empirisk 
referens. I enstaka fall har ordagranna, korta citat skrivits ner under 
observationer. I förekomna fall anges de som citat i resultatredovis-
ningen och i noten anges en observation. Under de första observation-
erna hos Therese tyckte jag mig se att hon talade med och hjälpte alla 
elever individuellt under lektionerna. För att närmare kunna studera 
detta valde jag att skapa ett numreringssystem där varje elev på varje 
rad fick ett nummer. Dessa nummer kopplades på inga sätt till elever-
nas person och eftersom eleverna inte satt på samma plats under alla 
lektioner, skapades inga mönster som skulle kunna leda till igenkän-
ning. Numreringen syftade enbart till att jag kunde sätta streck vid 
varje nummer varje gång den eleven fick respons och hjälp av Therese.  

Sammanställning av studiens empiri 
Innan jag går över till att beskriva metoder för analys av empiri ges en 
överblick över den empiri som har skapats i samband med intervjuer 
och observationer.  

                                                
228 Bilaga 3. 
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Tabell 4.2. Sammanställning av intervjuer och observationer i kro-
nologisk ordning samt omfattning, angivet i antal minuter och antal 
sidor text som tillfället har genererat. 

Datum Pernilla Pernilla & Anna Anna Therese 
I O I O I O I O 
min/sid min/sid min/sid min/sid min/sid min/sid min/sid min/sid 

170131 34/11        
170201  114/2       
170208    120/6 43/17    
170215  100/5       
170308    338/6     
170315   39/8 200/4     
170316       27/10 35/2 
170329        85/4 
170405        81/4 
170406        8/1 
170426        60/3 
170427        82/4 
170505        170/9 
170511       21/7  
SA 34/11 214/7 39/17 658/16 43/17 0/0 48/17 521/27 

I tabellen anges intervjuer (I) och observationer (O) i antal minuter 
(min) samt antal utskrivna sidor (sid) transkriberade inter-
vjuer/antal sidor observationsanteckningar.  

 
Som framgår av tabell 4.2 har jag intervjuat Pernilla i 34 minuter, vilket 
har genererat 11 sidor text.  Anna har jag intervjuat ensam i 43 minuter, 
vilket genererade 17 sidor transkriberad text. Intervjun med Pernilla 
och Therese tillsammans, som varade i 39 minuter, genererade 17 sidor 
text. Therese intervjuades sammanlagt i 48 minuter, vilket genererade 
17 sidor text. Pernilla har jag observerat ensam i 214 minuter (i drygt 
3,5 timmar), vilket har genererat 7 sidor text. Av den tid jag har genom-
fört observationer på Furuskolan har Pernilla och Anna observerats 
tillsammans i 658 minuter (närmare 11 timmar). Sammantaget har ob-
servationerna på Furuskolan alltså omfattat närmare 15 timmar och 
genererat 23 sidor text. Jag har observerat Therese i 521 minuter (när-
mare 9 timmar) vilket har genererat 27 sidor text.  

Tolkning och metoder för analys av empiri 
I detta avsnitt följer en beskrivning av överväganden och val gällande 
tolkning och metoder för analys av empirin.  
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Transkribering av intervjuer 
Intervjuerna transkriberades tidsmässigt i nära anknytning till varje 
intervju, i möjligaste mån samma dag eller dagen efter, med avsikt att 
få med nyanser i uttalanden som jag noterat under intervjun.229 Att in-
kludera sinnesdata230 medför att jag redan i transkriberingen gjorde en 
tolkning av det som sagts utifrån hur jag mindes intervjun. Detta gör 
tolkningen subjektiv såtillvida att en annan forskare kunde ha uppfat-
tat andra nyanser. 231 För att säkerställa att transkriberingen ligger så 
nära intervjusituationen som möjligt har deltagarna erbjudits möjlig-
het att läsa transkriberingen av den egna intervjun.232 Ingen av delta-
garna har, som tidigare nämnts, nyttjat denna möjlighet. 

Fältanteckningar från observationerna 
Fältanteckningarna är ett uttryck för min tolkning av det som händer 
under observationerna och som är av relevans för min studie. Under 
observationerna förde jag anteckningar på min dator, vilket har med-
fört att jag har kunnat skriva fort och därmed kunnat skriva ner många 
detaljer. Jag hade min observationsguide utskriven på papper liggande 
bredvid datorn, så att jag hela tiden kunde påminna mig om vad jag 
skulle titta efter. Innan varje observationstillfälle påbörjades skrev jag 
in deltagarens kod och datum för observationen. Jag infogade även 
automatisk radnumrering, för att sedan enkelt kunna hänvisa till spe-
cifika händelser, vilket bidrar till studiens transparens. Under obser-
vationstillfällena har jag så utförligt som möjligt antecknat det som 
händer i klassrummet. Jag har under varje observation med några mi-
nuters mellanrum skrivit in tidsangivelse, för att kunna få en uppfatt-
ning om hur länge olika moment håller på.  

Analysprocess 
Jag eftersträvar i den här uppsatsen att skapa en bild av några lärares 
tal och handlingar gällande flipp. Denna ambition ligger till grund för 
valet att bygga studien utifrån några få fall som var för sig kan studeras 
utifrån flera infallsvinklar varvid mönster och variationer kan föras 

                                                
229 Ahrne och Svensson 2015 s. 63. 
230 Med sinnesdata menas här sådant som kan uppfattas med våra sinnen förutom det som framkom-
mer genom ord, exempelvis betoning, pauser, kroppsspråk. Ahrne och Svensson 2015 s. 19. 
231 Ahrne och Svensson 2015 s. 19. Se även Alvesson och Sköldberg 2008 s.63. 
232 Ahrne och Svensson 2015 s. 63. 
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samman till en helhetsbild. Med det menar jag att jag dels återkom-
mande, och i alla stadier av analysen, läst de transkriberade intervju-
erna och fältanteckningarna i sin helhet med teoriansatsens begrepps-
apparat i åtanke, dels låtit återkommande teman träda fram ur materi-
alet och på så vis låtit materialet påverka analysförfarandet.233  
 
Jag har valt att i ett första steg närma mig materialet ett fall i taget. Jag 
har läst första intervjun med Pernilla för att därefter läsa fältanteck-
ningarna från observationerna, och avslutningsvis läsa igenom tran-
skriberingen från den andra intervjun. Under genomläsningen marke-
rades begrepp och formuleringar som jag uppfattade som talande för 
det som kom till uttryck i materialet. Sedan har jag gjort likadant med 
materialet från Anna och Therese. Genom kodningen har jag kunnat 
kategorisera materialet och dela in det i olika teman för analys. Exem-
pelvis har jag sett begrepp som ”individ”, ”eleven”, ”stöd”, ”leda” och 
”lärare” som begrepp som kan uttrycka något om vilka roller lärarna i 
studien tillskriver sig själva och andra, vilket är ett tema som återkom-
mer i denna studies andra forskningsfråga. Tolknings- och analys-
arbetet resulterade i första fasen i att centrala begrepp (syfte, roller och 
aktivitet) kunde identifieras.  
 
Den andra fasen i analysarbetet har bestått i att jag kopierade upp nya 
exemplar av det empiriska materialet, denna gång med intervjuerna 
samlade för sig och observationerna för sig. Hela materialet kopierades 
i tre exemplar, ett för varje forskningsfråga. Motivet för detta har varit 
att jag har velat se materialet med nya ögon och jämföra med tidigare 
analysarbete, för att på så vis stärka analysen. Därefter har jag läst varje 
exemplar med en forskningsfråga i taget i fokus och åter gjort margi-
nalmarkeringar och markerat text, i detta skede utifrån de centrala be-
grepp som arbetades fram i första fasen. Detta arbete, inklusive begrep-
pen, beskrivs mer i detalj nedan, där varje avsnitt motsvarar en forsk-
ningsfråga.  

Metod för analys av deltagarnas syfte med att flippa 

Jag har i arbetet med att analysera deltagarnas syften med att flippa, 
utgått från min, i inledningen beskrivna, förståelse av begreppet syfte. 

                                                
233 Alvesson och Sköldberg 2008 s. 54 ff. 



61 
 

Denna förståelse av vad ett syfte kan vara ses som synonymt med orden 
avsikt, ändamål, intention och mening. I min läsning av materialet har 
jag varit öppen för att kunna upptäcka närliggande formuleringar, som 
har uttryckt en vilja att uppnå något. De delar av studiens material där 
uttryck för syften med-, utgångspunkter för- och mål med flipp har 
framkommit, har markerads i utskrifterna och analyserats enligt mo-
dellen för relationen mellan utgångspunkt, syfte och mål (figur 3.1, si-
dan 33). 

Metod för analys av roller i studiens fall 

Roller förstås i denna studie som uttryck för det ansvar som olika indi-
vider tar eller tilldelas. I arbetet med att analysera roller som framträ-
der i materialet har begreppen roller och ansvar därför använts. Dessa 
begrepp återfinns i Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska te-
oribildning. Roller kan också uttrycka vilka förväntningar individer har 
på varandra. I Berger och Luckmanns  teorier knyts begreppet förvänt-
ningar till beskrivningen av vad det innebär att ha och tillskriva någon 
roller. I analysarbetet har jag därför även sökt efter uttryck för förvänt-
ningar. Vid genomläsning av materialet har dessa begrepp markerats 
för såväl lärarnas syn på den egna rollen och på elevernas roll. Vid läs-
ning av de markerade textpartierna framträdde sedan bilder av rollför-
delningen kopplad till ansvar.  

Metod för analys av individualisering i undervisningen 

Denna studies tredje forskningsfråga handlar om individualisering i lä-
rarnas tal om flipp och i undervisningen i de klasser där flipp praktise-
ras. Valet att fokusera på individualisering i flipp grundar sig, som ti-
digare angivits, på att individualisering av undervisning ses som ett 
centralt inslag i undervisningspraktiken såväl i tidigare beskrivningar 
av flipp som inom progressivismen.234 Undersökning av individuali-
sering kan ge information om hur undervisningen genomförs eller är 
tänkt att genomföras och samtidigt även förtydliga de roller som lära-
ren intar och roller de tillskriver sig själva och eleverna. Individuali-
sering kan ta formen av att läraren individanpassar undervisningen ut-
ifrån sina kunskaper om skolämnet samt didaktiska och relationella 
kunskaper och kunskaper om den enskilde eleven. Individualisering 
kan även komma till uttryck genom individuella val som eleven kan 
                                                
234 Se kapitel 2 och 3. 
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uppmuntras att göra. När läraren ger eleven utrymme att göra egna val 
ges eleven ett större ansvar för sitt lärande och läraren intar en mindre 
framträdande roll. Vidare kan olika typer av individualisering före-
komma, exempelvis kan läraren ge uppgifter av olika svårighetsgrad till 
olika elever och elever kan få välja ett eget ämne att arbeta med utifrån 
ett gemensamt övergripande tema.  
 
I denna studie används Monika Vintereks individualiseringstypologi, 
samt hennes indelning av individualisering i olika former för att analy-
sera individualisering av aktiviteter och genomförande av flipp (kapitel 
7) i de tre fallen som studien bygger på.235 Med individualiseringsform 
menas en individualisering som bygger på att läraren anpassar under-
visningen till enskilda elever eller att eleverna ges möjlighet att göra 
individuella val.236 Vintereks individualiseringstypologi består av nio 
olika typer: 
 
• Innehållsindividualisering: Innehållet i undervisning eller under-

visningsmaterial väljs ut för att passa enskilda elever 
• Omfångsindividualisering: Undervisningens omfång, exempelvis 

mängd uppgifter, anpassas till enskilda elevers förutsättningar 
• Nivåindividualisering: Nivån på undervisningen anpassas till den 

enskilde eleven 
• Metodindividualisering: Metoder för undervisning väljs utifrån en-

skilda elevers behov och förutsättningar 
• Hastighetsindividualisering: Eleven kan arbeta i egen takt. Den tid 

som eleven har till sitt förfogande anpassas till elevens behov och 
förutsättningar 

• Miljöindividualisering: Miljön237 i vilken enskilda elever arbetar an-
passas eller väljs i relation till enskilda elevers behov 

• Materialindividualisering: Materialet som används i undervis-
ningen väljs ut för att passa enskilda elever 

• Värderingsindividualisering: Den enskilde elevens uppvisade kun-
skaper värderas i förhållande till eleven själv 

• Ansvarsindividualisering: Ansvar för delar av skolarbetet anpassas 
till enskilda elevers förutsättningar 

                                                
235 Vinterek 2006. 
236 Vinterek 2006 s. 137. 
237 Med miljö menas i denna studie såväl den fysiska miljön som den digitala miljön i form av exem-
pelvis en lärplattform. 
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Vid innehållsindividualisering anpassas innehållet i någon mån till ele-
vens förutsättningar och/eller intressen. Innehållet kan även anpassas 
i omfång, och svårighetsgrad, det vill säga nivåindividualisering.238 
Vinterek diskuterar vidare ansvarsindividualisering. Hon menar att 
denna typ av individualisering var i starkt tilltagande i början av det 
nya milleniet och att den är kopplad till styrdokumentens formule-
ringar om elevens skyldigheter i relation till undervisningen.239 Det 
finns även en koppling till arbetssättet eget arbete och att elever för-
väntas ta eget ansvar.240 Hastighetsindividualisering var, då studien 
genomfördes, till synes den typen av individualisering som var vanlig-
ast förekommande som metod för att anpassa undervisningen till den 
enskilde eleven.241 Denna individualiseringstyp kombineras ofta med 
nivå- och omfångsindividualisering.242 Metod-, material- och värde-
ringsindividualisering tycktes vara typer som förekom i begränsad om-
fattning.243 I Vintereks beskrivning av värderingstyper syftar hon på 
bedömning av eleven i förhållande till sig själv snarare än i förhållande 
till andra elever.244 Då studien genomfördes fann Vinterek en ökning 
av elevers rörlighet i klassrummet.245 Sedan Vintereks studie genom-
fördes har tillgången till datorer i skolan ökat lavinartat, vilket kan ha 
påverkat elevers möjligheter att arbete i olika miljöer. Tillgången till 
datorer och internet kan även ha påverkat förekomsten av andra indi-
vidualiseringstyper såsom innehåll, metod och material. 
 
Studiens material har lästs upprepande gånger med ovanstående kate-
gorier i åtanke. Individualiseringsformer och typer har då strukits un-
der och markerats i marginalen med respektive form och typ. För att 
skapa mig en bild av vilka former och typer som är mest framträdande 
hos respektive lärare, har jag antecknat i matriser, motsvarande dem i 
bilaga 4 och 5, hur många gånger en form eller typ förekommer i lärar-
nas tal och handling. Jag vill poängtera att jag inte har haft för avsikt 
att skapa statistiska underlag för beräkningar av data, utan enbart gjort 

                                                
238 Vinterek 2006 s. 44 ff. 
239 Vinterek 2006 s. 71, 74. 
240 Vinterek 2006 s. 122. 
241 Vinterek 2006 s. 74, 120. 
242 Vinterek 2006 s. 63, 120. 
243 Vinterek 2006 s. 74. 
244 Vinterek 2006 s.45. 
245 Vinterek 2006 s. 11, 123. 
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dessa anteckningar i syfte att kunna se mönster och variationer. I bilaga 
5 återfinns mallen för analysförfarandet som använts för att utkristal-
lisera vilka individualiseringsformer som huvudsakligen framträder i 
deltagarnas tal och handling.  

Forskningsetiska överväganden 
Deltagare i denna studie är lärare som undervisar på gymnasienivå. Det 
är lärarnas tal om sin undervisning samt deras agerande i klassrum-
met, med hänseende på flipp, jag har undersökt. I samtliga fall har del-
tagarna informerats såväl muntligt som skriftligt om studiens syfte och 
på vilket sätt studien skulle genomföras samt vilka tidsåtgång det skulle 
medföra för läraren. Vidare har det tydligt framgått av denna inform-
ation att läraren när som helst kan dra sig ur undersökningen utan att 
behöva argumentera för sitt val och utan att utsättas för negativa kon-
sekvenser, samt att studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god 
forskningssed. 246 Samtliga lärare har, innan intervjuer och observa-
tioner påbörjades, skrivit under informerat samtycke. Deltagarna har 
även samtyckt till att intervjuerna spelades in.247  
 
För att skydda deltagarnas integritet har jag i både observationsproto-
kollen och i transkriberingen av intervjuerna gett deltagarna en kod 
som sedan har ändrats till ett fingerade namn. Även skolorna som del-
tagarna arbetar på har fått fingerade namn. Med avsikt att inte åsamka 
deltagarna eller personer i deras fysiska omgivning skada, har jag valt 
att vid tillfällen, då jag har bedömt att de har talat om privata spörsmål, 
inte föra anteckningar. De elever som närvarade i klassrummet under 
klassrumsobservationerna har inte varit mål för observationerna och 
har därför inte informerats skriftligt eller avkrävts samtycke. De har 
däremot, av mig och läraren informerats om studien och dess upplägg 
samt informerats om att deras namn eller andra kännetecken inte no-
teras någonstans. Vid dessa inledande informationstillfällen och även 
senare gavs eleverna möjlighet att ställa frågor. För att säkerställa ele-
vernas integritet valde jag att inte filma eller spela in ljud från klass-
rumsobservationerna, utan endast föra fältanteckningar. Allt material 
har under analys- och skrivprocessen förvarats så att ingen obehörig 
                                                
246 Bilaga 9 och 10. Om informerat samtycke, se Vetenskapsrådet 2017. Se även Kvale och Brinkmann 
2014 s. 107 f. 
247 Bilaga 10. 
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har kunnat komma åt det.  Materialet arkiveras enligt lärosätets regler 
och rutiner. 
 
Ovanstående etiska hänsynstagande rör de former under vilka inter-
vjuer och observationer har planerats och genomförts. Även i formule-
randet av studiens resultat har jag tagit hänsyn till de lärare som har 
valt att delta i studien. Deltagarna befinner sig i ett utsatt läge i så motto 
att de under intervjuerna delar med sig av sina tankar och reflektioner 
samt att de under observationerna är utlämnade till min blick och min 
tolkning av situationen. Det är en balansgång att både återge en bild 
som stämmer överens med vad som sagts och gjorts och samtidigt ute-
sluta sådant som kan skada deltagarna eller inte är nödvändigt att in-
kludera i undersökningens rapport.248 Jag har, efter bästa förmåga valt 
citat och exempel från observationerna som är representativa för 
materialet och som jag menar inte kan skada deltagarna. 

Den forskande lärarens dubbla roller 
Jag är doktorand i pedagogiskt arbete och jag är utbildad och verksam 
gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Att jag har erfaren-
heter av undervisning i samma skolform och i vissa fall i samma ämne 
som deltagarna i studien medför såväl utmaningar som fördelar.  
 
Att jag har en förförståelse för fältet kan leda till att jag som forskare 
söker bekräftelse för egna tidigare erfarenheter och eventuella anta-
ganden. Det skulle även kunna finnas en risk att jag identifierar mig så 
starkt med deltagarna att jag läser in min egen förståelse i det jag hör 
och ser, snarare än att vara varse det som sägs och sker.249. Min förför-
ståelse för studieobjektet och för fältets sociala strukturer kan emeller-
tid även underlätta för deltagarna att identifiera sig med mig som den 
forskande läraren så att de därmed blir mer bekväma med att ha mig 
närvarande, vilket kan göra att observationssituationen kan bli likt den 
vanligt förekommande undervisningen.250 I mötet med deltagarna var 
det min uppfattning att de ganska snabbt blev bekväma med att jag 

                                                
248 Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015 s.39. 
249 Yin 2007 s. 86; Kvale och Brinkmann 2014 s.111 f. 
250 Med ”vardagsnära” menar jag här att jag som forskare med min närvaro påverkar situationen, 
men att situationen ändå kan ligga nära den vardagliga undervisningssituationen. För resonemang 
om forskarens relation till fältet, se Bryman 2008 s. 386 f. 
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fanns i klassrummet. En av deltagarna uttryckte vid flera tillfällen fru-
stration över problem med hög frånvaro och sa i samband med det 
”men du vet ju hur det är”. Det tolkade jag som ett uttryck för att hon 
upplevde mig som forskande lärare, en roll som visat sig vara en styrka 
när jag önskat få ta del av såväl vardagsnära klassrumssituationer som 
deltagarnas tankar och reflektioner rörande undervisningsspörsmål.  
 
För att kunna distansera mig och minska min påverkan på situationen 
har jag valt att sitta på samma plats, längst bak i lokalen under obser-
vationerna. Jag menar att det bidrog till att deltagarna ganska snart  
inte tog någon större notis om mig. Jag har vidare arbetat för att i mina 
fältanteckningar noggrant skilja på observationer och de enstaka re-
flektioner jag skrev ner. Valet av fallstudie som design för den här stu-
dien har, genom kombinationen av återkommande intervjuer och ob-
servationer, bidragit till att jag kommit deltagarna nära. Att både inter-
vjua flera gånger och genomföra observationer vid flera tillfällen 
spridda över några veckor har dels bidragit till att deltagarna och jag 
har lärt känna varandra och fått en avslappnad relation, dels gjort det 
möjligt för mig att få syn på mönster och variationer.  
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5. Lärarnas syfte med att flippa  

Som framgår i kapitel tre betraktas lärarnas syfte med att flippa i den 
här studien inte som isolerade företeelser, utan som ett led mellan ut-
gångspunkter för undervisningen och de mål som lärarna strävar mot. 
Ett syfte bör därför ses i sin kontext. Curren tar upp frågor om utbild-
ningens syfte och inbegriper i sina resonemang om detta dess utgångs-
punkter och mål. Med intryck av Currens resonemang kommer detta 
resultatkapitel förutom lärarnas syfte med att flippa, även att teckna en 
bild av lärarnas utgångspunkter för undervisningen samt mål för den. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.  
 
I detta första resultatkapitel redogörs för deltagarnas uppfattning av 
begreppet flipp, för deras berättelser om varför de började flippa, alltså 
utgångspunkter för att flippa, samt för deras syfte och mål med att 
flippa sin undervisning. Lärarens uttalanden kan säga något om vad 
det är de vill uppnå genom att använda flipp som undervisningsmetod. 
Kapitlet inleds med att ge röst åt deltagarnas reflektioner om vad det 
innebär att flippa. Avsikten är att ge en tolkning av vad deltagarna me-
nar när de pratar om flipp och hur de resonerar om det de gör kan sägas 
vara att flippa, såsom de beskriver flipp. 

Deltagarnas förståelse av begreppet flipp 

Pernilla 

När jag första gång talade i telefon med Pernilla gav hon uttryck för att 
hon tyckte att min studie lät spännande och att hon gärna ville delta i 
den. Hon hade dock en betänklighet, hon undrade om det hon gör är 
att flippa. Jag bad henne beskriva vad det är hon gör och när hon hade 
gjort det sa jag att jag tyckte att det lät intressant för min studie och att 
jag gärna ville träffa henne. Under intervjuerna återkom Pernilla till 
frågan vad det innebär att flippa: 

Vi sa inte så här ’nu ska vi gå över till flippat’, så. Tittar man utifrån så kanske man 
skulle kalla det för det, vi kallar ju inte oss själva för att vi har flippad undervisning 
[.] vi säger att vi jobbar med flexibla upplägg. För att [.] ibland passar det inte med 
flippad heller. En del elever har ju väldigt, behöver ju liksom en liten genomgång 
själva, av olika anledningar, så [.] så det är ju, men man ska [sic!] försöka att se 
nån form av liksom stoff i det hela så är det väl så att dom flesta tittar på nån form 
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av film och sen kommer ett, vi kallar det för pass, eller workshop eller seminarium. 
Och det är ju väldigt likt flippat om man tittar teoretiskt.251 

I bland annat ovanstående citat framstår flipp som undervisningstill-
fällen som föregås av att eleverna tittar på en film, vilket följs upp av 
workshops som fylls av olika typer av övningar eller uppgifter.252 I cita-
tet ovan, när Pernilla säger att ”ibland passar det inte med flippad”253, 
framstår flipp som något Pernilla gör ibland, alltså något som är situ-
ationsbundet. Pernilla beskriver även flipp som ”ett förhållningssätt till 
undervisning”254  som är ”något annat än vad man gör i traditionell 
undervisning”.255 I sina reflektioner över flipp beskriver hon sin tidi-
gare undervisning som traditionell undervisning. När jag ber henne 
förtydliga jämför hon sin tidigare och nuvarande undervisning:  

Det jag kallar för traditionell, så var det ju oftast jag som drev och det var jag som 
liksom hade innehållet och förmedlade det på något vis, jag kanske hade nån, jag 
styrde frågeställningarna som ställdes och så. Medan nu är det ju, tanken är ju, det 
är klart att jag är ju med och driver också, för det behöver vi ju, våra elever, dom 
behöver ju lite hjälp med det ibland, men tanken är ju också att dom själva ska 
kunna komma tillbaks med frågor och funderingar och jobba med det som dom 
behöver. Så jag tänker att eleverna är mera i centrum nu.256 

Pernilla berättar om sin nuvarande undervisning som något som står i 
kontrast till hennes tidigare, som hon uttrycker det, traditionella 
undervisning. Hon relaterar till sin undervisning som ett förhållnings-
sätt och att detta förhållningssätt ”var ju detsamma”257 som det hon 
uppfattade som det förhållningssätt Daniel Barker258 redogjorde för på 
en fortbildningsdag om flipp som Pernilla deltog i. Hon säger att hon 
och Anna av deras kollegor framställs som ”ni som flippar”.259Pernilla 
talar alltså dels om flipp som något hon gör vid vissa tillfällen, dels som 
ett förhållningssätt som innebär att sätta eleven i centrum. 

                                                
251 Pernilla I1 rad 92-103. 
252 Pernilla I1 rad 92-103, 310-328. 
253 Pernilla I1 rad 97-98. 
254 Pernilla I1 rad 113. 
255 Pernilla I1 rad114-115. 
256 Pernilla I1 rad 119-126. 
257 Pernilla I1 rad 242. 
258 Se inledningen, avsnittet om flipp. 
259 Pernilla I1 rad 234. 
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Anna 

Även Anna uttrycker en viss tveksamhet inför att beskriva sig som flip-
pande lärare.260 När jag ber henne utveckla detta berättar hon om hur 
hon lägger upp ”den grundläggande undervisningen”261 på en lärplatt-
form: 

För att det öppnar upp för så många möjligheter, att genom att göra på det här 
sättet, så kommer jag mycket längre i min undervisning, än vad jag gjorde tidigare 
när jag hade genomgångar i klassrummet, för då fick jag lägga så mycket tid på det. 
[.] Så för mig är ’det flippade klassrummet’ att man får möjlighet att [ ] bredda och 
fördjupa sin undervisning.262 

Anna förklarar att hon vill att eleverna ska vara aktiva och diskutera ett 
problem som de ska jobba med. Hon säger att ”som bäst är det när ele-
verna kommunicerar med varandra och dom har ett problem att jobba 
med, tillsammans, som dom löser tillsammans”.263Av Annas tal om 
flipp framstår flipp som en undervisningsmetod som består av film-
läxor och lektioner som består av kommunikation och problemlösning 
mellan elever. 

Therese 

Therese använder begreppet flipped classroom för att beskriva de 
undervisningstillfällen då hon ger eleverna en film (genomgångar i 
form av bildspel som hon gör och lägger röst till) i läxa inför lektionen. 
Förutom att se filmen ska eleverna skicka några reflektioner och/eller 
frågor till Therese som hon läser före lektionen och använder för att 
lägga den gemensamma genomgången av ämnet på en nivå som är an-
passad till eleverna.264 Den inspelade genomgången som eleverna ska 
se i förväg ersätter alltså inte genomgång i klassrummet. Filmen som 
eleverna förväntas se i förväg är avsedd att ge dem en grundläggande 
förståelse för ämnet så att hon och eleverna får mer tid för diskussion 
och färdighetsträning.265 Therese säger att hon flippar ungefär var 
fjärde lektion. Hon väljer att inte flippa varje lektion då hon anser att 

                                                
260 Anna I1 rad 276. 
261 Anna I1 rad 279. 
262 Anna I1 rad 280-291. 
263 Anna I1 rad 338-339. 
264 Therese I1 rad 77-86. 
265 Therese I1 rad 17-34. 
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det dels skulle innebära för mycket arbete för såväl eleverna som för 
henne själv, dels skulle få eleverna att tröttna på det arbetssättet.266 

Pedagogiska och praktiska utgångspunkter  
Efter att ovan ha beskrivit hur deltagarna betraktar flipp och hur de 
sätter detta i relation till den egna undervisningen, kommer jag här 
näst att fokusera på vilka omständigheter som lett till att deltagarna 
börjat flippa.  

Pernilla  

Av intervjuerna med Pernilla framkommer det att yttre omständig-
heter har lett till att hon inledningsvis sökte efter nya sätt att undervisa. 
För det första föreskriver nya styrdokument att gymnasial utbildning 
för vuxna ska kunna kombineras med yrkesarbete, vilket leder till att 
undervisningen behöver vara flexibel i någon mån. För det andra består 
en betydande del av Pernillas elevunderlag av elever med vad hon be-
skriver som olika typer av problem.267 Pernilla utgår i sitt resonemang 
från att elever som har problem i sitt lärande behöver flexibla upplägg: 
”hälften av våra elever har någon form av problematik, alltså någon 
npf268 och problematik som gör att vi behöver anpassa vår undervis-
ning”.269  
 
Flexibilitet framträder i Pernillas tal dock inte enbart som en nödvän-
dighet. Hon ger uttryck för att flexibilitet även kan skapa möjligheter. 
En målsättning med det flexibla arbetet är enligt Pernilla att ”dom [ele-
verna] själva ska kunna komma tillbaka med frågor och funderingar 
och jobba med det som dom behöver”.270 Enligt Pernilla är denna mål-
sättning beroende av att eleverna arbetar med material och uppgifter 
utanför lektionstid samt att de kommer och deltar på lektionerna.271 
Pernilla använder inte begreppet ”läxor” men det framgår att hennes 
undervisning bygger på att eleverna är förberedda när de kommer på 

                                                
266 Therese I1 rad 52-59. 
267 Pernilla I1 rad 35-60. 
268 Npf står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
269 Pernilla I1 rad 66-68. Se även rad 41-49 och 55-57. 
270 Pernilla I1 rad 124-125. 
271 Pernilla I1 rad 247-248. 
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en workshop.272 Under observationerna framkommer det att det varie-
rar om, och i vilken omfattning, eleverna har förberett sig samt att va-
riationen påverkar hur Pernilla disponerar lektionstiden, vilket hon re-
flekterar över. Hon lyfter de problem som uppstår både om det är ett 
fåtal elever som inte har förberett sig och därför inte hänger med i de 
uppgifter som är tänkta att genomföras under lektionen och om det är 
en övervägande del elever som inte är förberedda. Pernilla ger uttryck 
för att hon i det senare fallet ändrar lektionsupplägget.273  
 
Pernilla lyfter ytterligare problem med det flexibla upplägget. Hon talar 
vid flera tillfällen om bekymmer med att eleverna väljer att nöja sig 
med att utnyttja den delen av undervisningen som finns tillgänglig på 
lärplattformen och inte kommer varken på de utlagda workshoptill-
fällen eller vid de tillfällen då Pernilla finns tillgängliga för handled-
ning.274 Av hennes resonemang framstår det som en viktig uppgift för 
henne att få eleverna att vilja komma och delta i den del av undervis-
ningen som är skolförlagd.275 Pernilla beskriver hur hon och Anna lyck-
ats få elever med tidigare dåliga skolerfarenheter att börja komma till 
miljön för att arbeta, samt att det har gett goda resultat:  

Men när man får hit dom, vi har ju ett bra exempel förra terminen, när man väl får 
hit dom och dom, man liksom får tag i dom, så här, då går det ju hur bra som helst. 
Det är det där steget man vill komma åt, ’kom hit, så jag får visa’.276  

Pernilla berättar att det finns elever som kommer till skolan och vistas 
i miljön både på workshop-passen och som sitter och arbetar på egen 
hand på tiden utanför workshop-passen och då tar hjälp av henne och 
Anna. Pernilla upplever att dessa elever trivs i miljön och med arbets-
sättet och att hon får möjlighet att stötta dem i deras lärande.277 En del 
av hennes elever väljer emellertid att genomföra delar av utbildningen 
på distans. Hon säger att en del tror att det är enklare att studera på 
distans, något som även Anna berör.278  Pernilla tror att en förklaring 
till att elever väljer att studera hemifrån även kan vara att det kan bero 

                                                
272  Pernilla I1 rad 315-321; Anna I1 rad 328-331 
273 Pernilla O3 rad 46-49; 113-124; 188-189. 
274 Pernilla I1 rad 247-248. 
275 Pernilla I1 rad 246-250; I2 rad 497-499; O5 rad 30. 
276 Pernilla I2 rad 478-481. 
277 Pernilla I1 rad 408-412; I2 rad 478-481. 
278 Pernilla I1 rad 416-418; Anna I1 rad 125-128. 
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på bekvämlighet. Hon säger att ”det är väl en trend i hela vårt samhälle, 
att vi vill vara hemma och beställa saker”.279 
 
Anna 
Annas beskrivning av sina motiv till att börja flippa har, av naturliga 
orsaker, stora likheter med Pernillas. De två kollegorna stod samtidigt 
inför nya utmaningar att göra undervisningen mer flexibel och indivi-
dualiserad och de har tillsammans utformat sin pedagogik. Anna be-
skriver dock Pernilla som den drivande kraften i arbetslaget bakom va-
let av just flipp som metod för att möta nya krav.280 Anna ger uttryck 
för en övertygelse om att flipp kan bidra till att hon och eleverna kom-
mer längre och djupare in i ämnet de arbetar med.281 Detta förutsätter, 
enligt Anna, att eleverna är förberedda när de kommer på en work-
shop.282 Under observationer av Annas undervisning kommer dock 
endast ett fåtal elever och de har förberett sig i begränsad omfattning. 
Anna berättar och förklarar spörsmål kring det ämne som dagens 
workshop handlar om för eleverna. Hon reflekterar dels över den roll 
hon då intar, dels över att elever väljer att nöja sig med att nyttja det 
nätbaserade undervisningsmaterialet. Hon uttrycker förundran över 
att eleverna väljer att varken komma på workshoptillfällen eller för 
handledning på den tid då hon finns tillgänglig i klassrummet.283 Anna 
säger att ”det är svårt att få till ett egentligt flippat klassrum när ele-
verna inte kommer hit, att det snarare blir distansundervisning med 
individuell handledning på plats, än ett flippat klassrum.”284 Hon säger 
att hon är medveten om att många elever väljer att göra skolarbetet 
hemifrån och att hon därför lägger upp kursen ”så att det ska gå att göra 
uppgifter hemifrån”.285  

Therese 

Therese har en annan utgångspunkt än Pernilla och Anna. Therese un-
dervisar uteslutande elever som går ordinarie klasser i ungdomsgym-
nasiet. Hon berättar att hon har fasta lektionstider och alla eleverna 

                                                
279 Pernilla I1 rad 420-421. 
280 Anna I1 rad 45-50; 270-279. 
281 Anna I1 rad 289-291; 318-319. 
282 Anna I1 rad 328-331. 
283 Anna I1 rad 322-335. 
284 Anna O2 rad 16-19. Se även Anna I1 rad 121-128. 
285 Anna O2 rad 21. Se även Anna I1 rad 149-151. 
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har obligatorisk närvaro. Frånvaro förekommer i form av ledighet eller 
sjukdom.286 I en utvärdering från tidigare läsår har elever gett uttryck 
för att de har använt hennes inspelade genomgångar för att ta igen det 
de hade gått miste om. I utvärderingen framkom även att eleverna såg 
filmerna för att förbereda sig innan lektionen och som repetition inför 
ett prov.287 Therese anger att hon har som målsättning att eleverna ska 
få ett sådant intresse för ämnet att de blir aktiva i ämnet även utanför 
klassrummet: 

Det som man försöker komma till är att eleven ska vara aktiv och är aktiv i sitt eget 
lärande, att skapa elevaktiviteter både – framförallt på lektionerna – men alltså 
även utanför lektionstid, det är ju det bästa om man kan komma till att man skapar 
en så, sånt intresse hos eleverna så att man skapar elevaktivitet även utanför klass-
rumssituationen.288 

Therese berättar att de filmade genomgångar hon lägger ut till eleverna  
i genomsnitt är ungefär tio minuter långa och att eleverna därutöver 
förväntas ställa eller besvara frågor som har anknytning till filmen.289 
Sammantaget anser Therese att det dels kan blir för mycket av elever-
nas tid som tas i anspråk, dels att det skulle tråka ut dem om hon flip-
pade varje lektion.290 Vidare tar det henne cirka fem till sex timmar att 
göra en ny film från grunden, vilket initialt tar mycket av hennes pla-
neringstid, menar hon. 

Deltagarnas syften och mål med att flippa 

Pernilla 
Pernilla berättar att elevernas behov av det hon kallar ”flexibel under-
visning” ligger till grund för att hon och hennes kollegor valt att för-
ändra sin undervisning i riktning mot flipp. Hon beskriver att hennes 
elevunderlag till stora delar utgörs av elever som har haft svårt att passa 
in i tidigare skolsammanhang. Pernilla berättar att när hon började 
som lärare på Komvux var grupperna mer homogena, men att flexibi-
litet är en förutsättning för att det ska fungera för dessa elever idag då 
det finns krav på att Komvuxelever ska kunna kombinera studier med 
förvärvsarbete. Vidare har Pernilla elever från Komvux tillsammans 

                                                
286 Therese I2 rad 169-170. 
287 Therese I1 rad 161-166. 
288 Therese I2 rad 105-110. 
289 Therese I1 rad 23-26; 172.  
290 Therese I1 rad 116-117. 
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med elever från gymnasiet som av olika anledningar inte går i ordinarie 
klasser. Att uppnå flexibilitet och individualisering framstår som 
Pernillas syfte med att flippa. Hon säger att hon måste lägga upp 
undervisningen utifrån varje individ.291  
 
Av Pernillas tal om varför hon har valt att flippa framträder även ett 
annat syfte. Pernilla berättar att hon och hennes kollegor tidigare 
kände frustration över att många elever hade hög frånvaro. Dels var 
detta ett bekymmer då eleverna gick miste om undervisning, dels 
kände Pernilla att hennes tid slösades bort när eleverna inte kom på 
lektionerna. 292 Att börja med inspelade genomgångar och lektions-
bundna workshops (Pernilla och Anna använder begreppet ”workshop” 
för de undervisningssituationer som är schemalagda) syftade alltså 
även till att skapa en arbetssituation där Pernilla och hennes kollegor 
kunde vara mer flexibla i sitt arbete. Pernilla ger uttryck för att hon 
upplever att hennes arbetssätt medför att hon kan anpassa sitt arbete 
bättre än tidigare till de elever som kommer:  

Vi finns i klassrummet, vi finns för handledning, det är oftast alltid någon där som 
vi kan liksom hjälpa på något vis och man får känna sig lite ’ja, jag får vara lärare’ 
liksom. Och kommer det inte någon på något pass, ja då kan vi sätta oss och göra 
annat.293  

Pernillas uttalande skildrar dels hennes sätt att hantera och använda 
den tid hon har avsatt till att undervisa om det inte kommer några ele-
ver. Dels ger hennes uttalande en bild av hur hon hanterar att elever 
som varit frånvarande ska kunna ta del av undervisningen genom att 
lägga upp filmer och annat undervisningsmaterial på portalen utan att 
det ger henne mycket merarbete.  

Anna 

Anna poängterar, i likhet med Pernilla, behovet av att ha ett flexibelt 
upplägg och kunna individualisera för att kunna hjälpa eleverna att 
kunna tillgodogöra sig kunskaper.294 Hon betonar att hennes undervis-
ning är flexibel både till form och till innehåll. Eleverna ska kunna 
komma åt undervisningsmaterial även om de inte kommer till skolan. 

                                                
291 Pernilla I1 rad 41-60. 
292 Pernilla I1 rad 259-261. 
293 Pernilla I1 rad 262-265. 
294 Anna I1 rad 190-203. 
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Hon är dock noga med att framhäva att det material som hon lägger ut 
är grundläggande (det vill säga material för att utveckla grundläggande 
kunskaper och som bör räcka om eleven nöjer sig med ett godkänt be-
tyg) och att eleverna behöver undervisning, särskilt om de vill komma 
längre än godkänt.295 Anna säger att när hon lägger det hon kallar den 
grundläggande undervisningen på lärplattformen, och därmed inte be-
höver ha genomgångar, kommer hon längre i undervisningen: 

Tänker att […] den grundläggande undervisningen ska finnas tillgänglig, på inter-
net och att den ska kompletteras med undervisning i klassrummet. För att det öpp-
nar upp för så många möjligheter, genom att göra på det här sättet, så kommer jag 
mycket längre i min undervisning, än vad jag gjorde tidigare när jag hade genom-
gångar i klassrummet, för då fick jag lägga så mycket tid på det.”296 

Senare i intervjun säger Anna att flipp ger henne möjlighet att både 
bredda och fördjupa undervisningen och att ”det är så mycket som hän-
der i kommunikationen emellan människor.”297 Både Anna och Per-
nilla återkommer vid flera tillfällen till att det är ett problem att många 
elever inte kommer på lektionerna. Dels blir det svårt att hjälpa dem 
att nå högre kunskapsnivåer, dels blir det svårt att genomföra under-
visningsmoment som bygger på att det finns en elevgrupp som samta-
lar, om inte eleverna dyker upp.298 I likhet med Pernilla lyfter Anna att 
ett syfte med att lägga den grundläggande undervisningen på portalen 
och workshops i klassrummet, är att skapa en arbetssituation där hon 
själv kan vara flexibel och öppen inför att tiden ägnas åt annat än det 
hon själv har planerat.299  

Therese 

Therese inleder den första intervjun med att räkna upp alla fördelar 
hon upplever att hon har av flipp. Hon säger att eleverna ”kommer väl 
förberedda till lektionen, vi får betydligt mer diskussioner och jag får 
med mig flera elever, alltså få med mig elever som inte brukar vara med 
i diskussionerna lika mycket”.300 Therese säger att det att eleverna får 
förbereda sig genom att se filmer samt skicka frågor och reflektioner 
till henne före lektionen gör att även annars tysta elever vågar ställa 

                                                
295 Anna I1 rad 202-203. 
296 Anna I1 rad 278-284. Se även 202-203. 
297 Anna I1 rad 289-291; 318-319. 
298 Anna I1 rad 413-419; Pernilla I1 rad 413-418. 
299 Anna I2 rad 95-100. 
300 Therese I1 rad 17-20. 
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frågor. Hon menar att de filmade genomgångarna ger de vanligtvis 
tysta elever den förkunskap som behövs för att de ska tordas fråga och 
kommentera det de pratar om på lektionen.301 Att filmerna är redskap 
för att nå målen framgår av följande citat: 

Filmer, jag tänker på flipped classroom, att visa filmer, eller att eleverna får titta 
på filmklipp innan lektionen, alltså reflektera över och skriver, skriver frågeställ-
ningar, synpunkter, idéer till dom filmerna och det skapar ju alla dom här, det som 
man försöker komma till är att eleven ska vara aktiv och är aktiv i sitt eget lärande, 
att skapa elevaktiviteter, både – framförallt på lektionerna – men alltså även utan-
för lektionstid, det är ju bästa om man kan komma till att man skapar en sån, sånt 
intresse hos eleverna så att man skapar elevaktiviteter även utanför klassrumssi-
tuationen. Att dom tittar på filmerna, skriver frågeställningar, kanske blir så pass 
nyfikna och intresserade så att man går ytterligare vidare och söker kanske artiklar 
kring ämnet.302 

När Therese i citatet ovan pratar om reflekterat lärande framkommer 
ytterligare anledningar till att flippa, nämligen att skapa elevaktivitet 
och intresse för ämnet som sträcker sig utöver lektionerna. Therese för-
klarar att hon ser det som sin roll att skapa en god lärandemiljö, i vilken 
individualisering och reflekterat lärande ingår, för att eleverna ska 
kunna nå målen.303  
 
Therese framhäver att hon och eleverna får mer tid till färdighetsträ-
ning och att hon får mer tid till varje elev samt att hon känner att hon 
själv utvecklas. 304 Den egna utvecklingen är dock inte något som The-
rese uttrycker som ett syfte, utan snarare som en positiv effekt av 
flipp.305 Det som Therese uttalar som grundsyftet med att välja att 
flippa är att ”ge eleverna verktyg för att kunna nå målen med kursen”. 

306 Flipp som en metod för att hjälpa flera elever med att nå målen åter-
kommer hon till även i den andra intervjun, där hon pratar om styrdo-
kumenten och kunskapskraven.  

Sammanfattande analys 
Resultatet av den första forskningsfrågan, rörande lärarnas syfte med 
att flippa, sammanfattas och analyseras utifrån den modell (figur 3.1 
sidan 33) som har skapats för detta ändamål. Utifrån modellen kan ett 

                                                
301 Therese I1 rad 46-49. 
302 Therese I2 rad 102-113. 
303 Therese I2 rad 69-113. 
304 Therese I1 rad 21-32; 49-51; 191-199. 
305 Therese I1 rad 49-51. 
306 Therese I1 rad 149-150; I2 rad 72-77. 
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syfte förstås som linjärt sammanhängande mellan dess utgångspunk-
ter och mål. Resultaten av denna studie pekar mot tre övergripande 
syften med att flippa. Två av dessa syften illustreras i figur 5.1 nedan. 
 

 
Figur 5.1. Illustration av syften med flipp med fokus på elevers lärande. 

 
Det ena syftet har med flexibilitet och individualisering att göra. Det 
syftet har dels sitt ursprung i ändrade krav i styrdokument, dels i lärar-
nas önskan att sätta den enskilde elevens lärande i centrum för under-
visningen. Lärarna beskriver flipp som en metod som gör att varje elev 
kan erbjudas undervisning som möjliggör att eleven kan utvecklas op-
timalt utifrån dess förkunskaper, intressen och förmågor.  
 
Det andra syftet som framträder handlar om att kunna omfördela tid 
under lektioner. Detta syfte hänger delvis samman med det första syftet 
med flipp i så motto att tidsaspekten bottnar i lärarnas ambition att 
kunna ägna mer tid åt att hjälpa och handleda den enskilde eleven. 
Detta görs i sin tur för att öka elevernas förståelse för ämnet samt dis-
kussions- och reflektionsförmåga. En förutsättning för att lärarna ska 
kunna göra denna omdisponering av tid är att eleverna arbetar med 
grundläggande kunskapsinhämtning innan de kommer till lektionen, 
vilket sker genom att eleverna ser en, av läraren inspelad, film som in-
nehåller någon form av genomgång av det stoff som sedan ska bearbe-
tas på lektionen. Studiens resultat visar att lärarna förknippar flipp 
med inspelade och nätbaserade genomgångar som eleverna förväntas 
se före lektionstillfället samt med möjligheter att individualisera 
undervisningen och göra flexibla undervisningsupplägg. Flipp kan på 
så vis betraktas som situationsbundet. Lärarna talar även om flipp som 
ett pedagogiskt förhållningssätt som inkluderar en syn på eleven som 
aktiv och läraren som handledande. I detta förhållningssätt tillskrivs 
eleven ett eget ansvar för delar av undervisningen. Det ansvar som ele-
verna förväntas ta inkluderar att eleverna förbereder sig inför lektion-
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erna och att de är synbart aktiva på lektionerna och deltagande i reflek-
terande diskussioner med varandra. Lärarnas ambitioner att eleverna 
ska vara ansvarstagande och aktiva uttrycker en konstruktivistisk syn 
på lärande varvid ett syfte med att flippa kan vara att skapa förutsätt-
ningar för eleverna att kunna ta ansvar för - och vara aktiva i sitt eget 
lärande. Ansvarstagande och aktiva elever kan på så vis betraktas som 
mål för flipp. Studien visar emellertid att lärarna anser att elever inte 
är förberedda i den omfattning som lärarna förväntar sig och att detta 
kan leda till att lärarna får ändra lektionsupplägg. Problemet med oför-
beredda elever är nackdelar som även tidigare forskning har redovi-
sat.307 Samtliga deltagare i denna studie beskriver en förväntan att de 
flippade lektionerna präglas av att eleverna är aktiva, att de arbetar ut-
ifrån sina egna frågor till ämnet och att lektionerna fylls av diskuss-
ioner där elevernas kunskapsutveckling är i centrum. 
 
Det tredje syftet som har framträder rör deltagarnas egen utveckling 
som lärare. Samtliga lärare ger på olika sätt uttryck för en vilja att ut-
vecklas som lärare och att de vill uppnå en större tillfredsställelse i sitt 
arbete än de tidigare har gjort. Detta tredje syfte, som illustreras i figur 
5.2 nedan.  

 
Figur 5.2. Illustration av syften med flipp med fokus på lärares utveckling 

 
Lärarna väger den tiden de ägnar åt att ha genomgångar i klassrummet 
mot den tid det tar att skapa och spela in genomgångar. I denna avväg-
ning beaktar lärarna möjligheten att återanvända inspelat material i 
kommande kurser. Exempelvis nämner Therese att det tar henne cirka 
fem till sex timmar att skapa en ny genomgång från grunden. Av hen-
nes resonemang framgår det att det arbete hon lägger på att spela in 
genomgångar i förlängningen leder till att hon känner att hon själv 
också utvecklas eftersom inspelningarna medför att hon och eleverna 
får mer tid till att laborera och diskutera och att det i sin tur är utveck-
lande för både eleverna och henne. Även de andra lärarna ger uttryck 
                                                
307 Hultén och Larsson 2008 s. 437 f. 
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för att diskussioner med eleverna, där läraren upplever att de kommer 
längre och djupare i ämnet, är personligt tillfredsställande och utveck-
lande. Detta kan tolkas som uttryck för att lärarna upplever att flipp 
kan bidra till en sådan utveckling.  
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6. Roller och ansvar i flippad undervisning 

I detta kapitel redogörs för vilka roller som tillskrivs olika aktörer 
(såsom lärare och elever) i de deltagande lärarnas tal om undervis-
ningen och i undervisningen i de klasser där de praktiserar flipp. Roller 
är ett tema som ofta framkommer i både intervjuer och i spontana sam-
tal mellan deltagarna och mig, samt som är synligt i observationerna. I 
den här studien betraktas roller, utifrån den socialkonstruktivistiska 
teoribildningen, som uttryck för det ansvar som olika individer, i det 
här fallet deltagarna, tar eller tilldelar andra. De uppenbara rollinne-
havarna är lärarna, vars lärarroller beskrivs härnäst. I sitt tal och i sina 
handlingar tillskriver lärarna även eleverna roller. Dessa elevroller äg-
nas ett eget avsnitt i detta kapitel.  

Lärarroller 
Att läraren under en lektion tar flera olika roller framkommer i såväl 
intervjuerna som i observationerna.  

Pernilla 

Pernilla ser rollen som handledare som sin huvudsakliga roll. Hon sä-
ger att hennes nuvarande huvudsakliga roll är att ”handleda, ge stöd 
och snarare liksom väcka frågor, ställa frågor till, som kanske lite dju-
pare än […] det man tidigare bara hann med.”308 I den handledande 
rollen riktar sig Pernilla till eleven. Pernilla tillskriver sig även roller 
som inte är direkt relaterade till eleven. Dessa roller är av mer organi-
satorisk art, men det framgår att de, för Pernilla, har en koppling till 
hennes arbete med eleverna. Lärarkollegiets roll som organisatör och 
planerare av treveckorsscheman verkar grundläggande för Pernilla. 
Det framstår som viktigt att lärarna i arbetslaget lägger treveckorssche-
mat tillsammans, dels så att det inte finns krockar, dels så att de mo-
ment som enligt kollegiets erfarenhet kan behöva erbjudas flera gånger 
får plats.309  

                                                
308 Pernilla I1 rad 131-132. 
309 Pernilla I1 rad 180-188. 
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Anna 

Anna säger att hennes roll som lärare handlar mycket om att organisera 
och styra undervisningen.310Under lektionerna vill hon ha en mer stöd-
jande roll eftersom hon strävar efter att eleverna ska vara aktiva. Hon 
säger följande 

Det ska vara kommunikation, för det är så mycket som händer i kommunikationen 
emellan människor, och där behöver egentligen inte jag vara så aktiv. Jag strävar 
nog efter att ha så liten del som möjligt i det, utan jag vill att sakerna ska hända 
mellan eleverna. Men jag är ju med och styr eftersom jag bestämmer vad som ska 
göras under passen.311 

Annas ambition, att grupper av elever ska arbeta tillsammans med 
uppgifter som de diskuterar, försvåras av att hennes elever i stor om-
fattning väljer att studera hemifrån. Under de observationer då Anna 
har workshop deltar en elev per tillfälle. Anna tar under dessa obser-
vationer en ledande och förklarande roll samt en roll som diskussions-
partner för eleven.312 

Therese 

Även Therese tillskriver sig en roll som organisatör och planerare. Hon 
säger att ”det är ju mitt uppdrag, liksom, min roll här nu som lärare att 
styra över alla dom här punkterna313 att lotsa eleverna igenom alla dom 
här viktiga delarna”.314 Therese framhäver även vikten av att hon som 
lärare skapar en bra lärandemiljö. Therese säger att lärandemiljön ska 
ge ”förutsättningar för eleverna att vara trygga här i skolan och tro på 
sig själva och kunna utvecklas så […] det är också min roll att skapa en 
god lärandemiljö och göra eleverna att dom kan reflektera över sitt lä-
rande”.315 Thereses uttalande stöds av observationerna där hon under 
lektioner går runt till alla elever och ser vad de gör och pratar med dem 
om det de arbetar med. I samtal där eleverna ställer frågor, ger Therese 
dem utrymme att pröva sig fram. Exempelvis ber en elev vid ett tillfälle 
Therese om hjälp:  

                                                
310 Anna I1 rad 293, 299, 321,  
311 Anna I1 rad 317-322. 
312 Anna O1 rad 139-141, O2 rad 14-21. 
313 Therese syftar här på begrepp som hon har valt ut som typiska för sin undervisning i intervjun 
som byggde på diamantmetoden. De begrepp hen syftar på är ”reflektera”, ”bedömning”, ”innehåll”, 
”lärandemiljö”, ”individualisering”, ”material”, ”film”, ”feedback” och ”elevaktivitet”. 
314 Therese I2 rad 65-66. 
315 Therese I2 rad 79-83. 
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Eleven beskriver hur hen har förstått en viss sak. Therese lyssnar och hummar 
med. Där eleven kör fast tar Therese vid och förklarar vidare. Eleven säger ’jaha, 
men är det då såhär?’ och eleven ritar och ger förslag på svar. Therese säger ’ja 
precis’.316  

Stora delar av de observerade lektionerna präglas av samtal mellan 
Therese och elever. Dessa samtal, som pågår såväl under de genom-
gångar Therese har och under den tid som eleverna ägnar åt att arbeta 
med uppgifter, är av både ämnesallmän och specifik karaktär.317  
 
Samtliga lärare har under observationerna såväl genomgångar med 
eleverna som tid avsatt till att eleverna ska arbeta med uppgifter. 
Thereses genomgångar är i grunden upprepningar av det filmade 
undervisningsmaterialet som eleverna har haft i läxa. Hon motiverar 
den upprepning som genomgångarna innebär med att hon har problem 
med att elever kommer oförberedda och att hon då får göra det bästa 
av situationen. Upprepningen blir på så vis en repetition för de förbe-
redda eleverna, som får möjlighet att ställa fördjupande frågor. Där 
Thereses genomgångar präglas av samtal, har de genomgångar som 
Pernilla och Anna har med sina elever snarare en berättande karak-
tär.318 Detta står i kontrast till den idealsituation som Anna beskriver 
där eleverna är aktiva under lektionerna och hon kan inta en mer ob-
serverande och diskussionsstödjande roll.319  

Elevroller 
De elever som vistas i lokalerna där observationerna är genomförda är 
i sig inte föremål för observationerna. Det är lärarna som observeras, 
men eftersom lärarna interagerar med eleverna nämns de i materialet, 
dock enbart som ”elev” och ”hen”. De beskrivningar av elevers roller i 
undervisningen som ingår i studiens material bygger på de deltagande 
lärarnas utsagor och på lärarnas ageranden, i förhållande till eleverna, 
har kunnat observeras.  
 

                                                
316 Therese O2 rad 54-57. 
317 Exempelvis Therese O1 rad 26-29; Therese O3 rad 93-98; Therese O6 rad 122-126. 
318 Exempelvis Pernilla O5 rad 109-123; Anna O1 rad 64-168.  
319 Anna I1 rad 308-340. 
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Samtliga deltagare talar i någon mån om ”den aktive eleven” som 
ideal.320 Pernilla formulerar sig i termer av att ”dom [eleverna] själva 
ska kunna komma tillbaks med frågor och funderingar och jobba med 
det som dom behöver. Så jag tänker att eleverna är mera i centrum 
nu”.321 Anna säger att hon ”vill att dom, dom ska vara aktiva, att det ska 
vara en kommunikation och saker ska hända under dom här passen. 
Det ska vara diskussion och rörelse”.322 Therese uttrycker sin nuva-
rande undervisning som kontrast till sin tidigare undervisning. Hon sä-
ger att ”det här är ju mer, det är mycket mer tvåvägskommunikation, 
diskussionsgenomgång som man har på lektionerna, där eleverna blir 
mycket mer aktiva. Fler elever blir mer aktiva”.323 

Sammanfattande analys 
Roller förstås i denna studie som något som individer tar och tilldelar 
andra. Dessa roller kan förstås som uttryck för förväntningar på ansvar 
som individer eller grupper har på sig själva och andra.  
 
De tre lärarna tillskriver sig alla en organisatorisk roll. Begrepp som 
styra och leda används av lärarna för att beskriva ansvarsområden som 
ingår i lärarens organisatoriska roll.324 De deltagande lärarna tillskri-
ver i flippad undervisning läraren ansvar för att organisera undervis-
ningen utifrån elevernas förutsättningar och intressen. Lärare ansva-
rar, enligt deltagarna, även för att anpassa undervisningen så att den 
ligger i linje med elevernas erfarenheter och mognad. En lärare talar 
om att det i hennes lärarroll ingår att handleda. I den handledande roll 
som hon beskriver ger hon uttryck för att hon har ansvar för att såväl 
stötta eleverna i deras lärande som att väcka frågor som kan leda ele-
verna vidare. Detta är något som de två andra lärarna inte talar om un-
der intervjuerna. Under observationerna är det emellertid uppenbart 
att samtliga lärare i studien ägnar en betydande del av tiden i klassrum-
met åt att handleda enskilda elever. Under handledningssituationer 
skapar lärarna ett samtal där den enskilde eleven är delaktig. Även när 

                                                
320 Pernilla I1 rad 124-127, I2 rad 127; Anna I1 rad 312-322, I2 rad 124-126; Therese I1 rad 313-315, I2 
rad 124-126. 
321 Pernilla I1 rad 123-126. 
322 Anna I1 rad 313-315. 
323 Therese I1 rad 273-275. 
324 Anna I1 rad 317-322; Therese I2 rad 66, 69-77. 
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lärarna talar om elevroller framkommer elevernas delaktighet i under-
visningen. Av lärarnas tal framstår den ideala undervisningssitua-
tionen som en lektion där eleverna diskuterar och kommer fram till lös-
ningar och svar på uppgifter medan läraren har en mer tillbakadragen 
roll som observatör och handledare. Observationer visar exempel på 
undervisningssituationer där lärare och elever tillsammans diskuterar 
sig fram till svar och förklaringar av spörsmål på ett sätt som liknar 
lärarnas uttalade förväntningar. Det kan dock inte uteslutas att mot-
svarande beteende hade kunnat observeras hos samma lärare även om 
denne inte flippade undervisningen.  

Observationer visar flera exempel på undervisningssituationer där lä-
raren intar en kunskapsförmedlande roll. Lärarna reflekterar över 
detta under såväl observationerna som under intervjuerna, där de be-
skriver det som en påtvingad roll som de tar eftersom eleverna inte är 
förberedda i den omfattningen som läraren förväntar sig.  Det är möj-
ligt att de roller som har kunnat observeras snarare är uttryck för den 
enskilde lärares lärarstil än för tillämpning av flipp. Det är likväl 
intressant att det finns en diskrepans mellan å ena sidan lärares 
uttalade förväntningar på de egna och elevernas ansvar och roller i flip-
pad undervisning och å andra sidan de roller som har kunnat observe-
ras. Att det finns en diskrepans mellan lärares tal om den egna under-
visningen och den undervisning som kan observeras indikerar att lä-
rare bör ha förutsättningar att såväl enskilt som med kollegor utvär-
dera och reflektera över den undervisningsmetod de har för avsikt att 
tillämpa (vilket i så fall även bör vara relevant för lärare som tillämpar 
andra metoder än flipp) och i vilken mån de tillämpar den. 

Samtliga lärare tillskriver genom tal sina elever en aktiv roll i undervis-
ningen. Denna elevroll som aktiv deltagare i undervisningen innebär 
att läraren ger den enskilde eleven ansvar för att göra individuella val 
inom ramarna för undervisningen. I lärarnas förväntningar på eleverna 
att de ska påbörja lärandeprocessen i förväg genom att ta del av under-
visningsmaterial innan lektionen kommer deras förväntningar på att 
eleverna tar ansvar till tydligt uttryck.325 Den i Pernillas och Annas tal 
uttryckta ambitionen att eleverna ska ha en aktiv roll i diskussioner 
sinsemellan har i mycket begränsad omfattning kunnat observeras. 
Under Thereses lektioner, däremot, har eleverna fört långa resone-
mang med varandra under den delen av lektionerna som ägnats åt att 
                                                
325 Frågan om elevansvar återkommer i kapitel 7. 
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arbeta med uppgifter. Även under genomgångar har eleverna bidragit 
med frågor och reflektioner.326   

                                                
326 Therese O3 rad 88-158, O5 rad 72-81. 
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7. Individualisering i flippad undervisning 

Ett centralt inslag i beskrivningar av flippad undervisning är att under-
visningen anpassas till de elever som ska ta del av den. Som framgår av 
introduktionen till flipp (se kapitel 1) var Bergmans och Sams syfte med 
flipp bland annat att de ville göra individuella upplägg till eleverna ut-
ifrån deras intressen och nivåer.327 Jag har därför valt att fokusera in-
dividualisering i min studie av hur lärare talar om flipp och hur de age-
rar när de flippar. I denna studie används Vintereks individusalisering-
typologi som verktyg för att identifiera och analysera hur individuali-
sering kommer till uttryck i tal och handling i flippad undervisning.328  
 
Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt där det första behandlar indivi-
dualiseringens form och det andra avsnittet ägnas åt individualise-
ringstyper. Avsnittet om individualiseringens form innehåller två un-
derrubriker som tar upp individualisering som lärarinitierade individ-
anpassningar, respektive individuella val som elever ges möjlighet att 
göra. Avsnittet om individualiseringens typer är i sin tur uppdelat i un-
derrubriker utifrån typerna.  

Individualiseringens form 
Av studiens empiri framkommer att det finns betydande skillnader 
mellan hur de tre lärarna talar om och genomför olika former för indi-
vidualisering. Det framstår tydligt att Pernilla i sin undervisning ger 
eleverna omfattande möjligheter att göra individuella val. Hon anpas-
sar även frekvent undervisningen till enskilda elever. Utifrån materi-
alet skapas en bild av att Anna och Therese, i motsats till Pernilla, ger 
sina elever få möjligheter att göra egna val. I likhet med Pernilla gör 
Anna och Therese ofta anpassningar till enskilda elever.  

Individuella anpassningar 
I de tre lärarnas berättelser om vad de gör framstår det som om de alla 
gör individuella anpassningar, vilket även stöds av observationerna av 
undervisningssituationerna i studien. Therese talar i något mindre om-
fattning än de övriga om individuella anpassningar, men i övrigt verkar 

                                                
327 Bergman och Sams 2012; Flipped Learning Network 2014. 
328 Vinterek 2006. 
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varje lärares tal och handlingar gällande individuella anpassningar i 
stort sett korrelera. I avsnitten nedan förtydligas och exemplifieras 
denna bild. 

Pernilla 

Pernilla talar upprepande gånger om anpassningar som hon gör för en-
skilda elever. Hon säger exempelvis att hon kan anpassa nivån på en 
uppgift till en viss elev och examinationsformen för en annan.329 Av 
hennes beskrivning av sin undervisning framträder en bild av hur hon 
på ett övergripande plan skapar en flexibilitet på ett sätt som gör det 
möjligt för henne att göra individuella anpassningar och att i undervis-
ningen ge eleverna stora, individuella valmöjligheter vad gäller miljö- 
och hastighetsindividualisering. Flexibiliteten består i att den fysiska 
miljön är öppen under skoldagen och att eleverna har tillgång till den 
nätbaserade miljön dygnet runt samt att eleverna kan påbörja och av-
sluta sina studier när det passar dem under terminen.330 Flexibiliteten 
i undervisningen kan på så vis betraktas som en förutsättning för de 
individuella anpassningar som Pernilla gör samt för att hennes elever 
ska kunna göra individuella val. I Pernillas praktik, såsom den kommer 
till uttryck i observationerna, är det tydligt att hon, genom att skapa en 
anpassningsbar fysisk och pedagogisk miljö, skapar möjligheter för 
både sig och sina elever att individualisera studiehastigheten. Det före-
kommer också vid flera tillfällen att Pernilla, utifrån elevers studiesitu-
ation, gör individuella anpassningar i exempelvis arbetsmaterialets in-
nehåll och omfång. Exempelvis kommer vid ett tillfälle en elev andfådd 
till en workshop och ber Pernilla om att hon instruerar eleven i vad da-
gens workshop ska handla om och hur hen kan arbeta självständigt 
med den eftersom hen inte kommer att närvara vid workshopen. Ele-
ven beskriver kort hur hens privata situation påverkar hens studiesitu-
ation, varefter Pernilla anpassar innehållet och omfattningen av ar-
betsmaterialet och uppgiften utifrån vad som kommit fram i samta-
let.331  

                                                
329 Pernilla I1 rad 291-294, 436-439. 
330 Pernilla I1 rad 77-79, 166-170, 212-215, 219-222, 408-418 
331 Pernilla O2 rad 207-215. 
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Anna 

Anna ger uttryck för att hon, i likhet med Pernilla, har skapat en flexi-
bilitet i sin undervisning på ett sätt som innebär att eleverna har stor 
frihet att välja studiemiljö och studiehastighet.332 Hon talar upprepade 
gånger om individanpassningar som hon gör för elever. Anna ger som 
exempel att hon ibland har någon elev som inte har förstått de filmer 
hon har lagt ut. Hon förklarar att hon då ger eleven en särskild genom-
gång.333 Av observationsmaterialet framgår att Anna omsätter tal i 
handling på så vis att hon upprepade gånger gör olika typer av indivi-
duella anpassningar till eleverna. Till exempel har Anna vid tiden för 
observationerna en elev som gärna vill öka studietakten så hen kan 
söka vidare till eftergymnasial utbildning. Under tredje observations-
tillfället sitter de och diskuterar elevens studieupplägg. När de har 
kommit fram till en lösning säger Anna ”jamän då planerar vi om det, 
så att det passar dig. Det går bra det.”334 Denna situation är ett exempel 
på hur Anna anpassar hastigheten till elevens behov. 

Therese 

Therese talar endast ett fåtal gånger om att hon gör anpassningar till 
enskilda elever. De få exempel hon tar upp handlar företrädesvis om 
miljöanpassningar. Exempelvis kan någon eller ett par elever få gå och 
sätta sig i den angränsande kafeterian och sitta där under lektionen. 
Hon nämner även att hon ibland anpassar examinationsformer till en-
skilda elever.335 Av observationsmaterialet framgår emellertid att hon 
frekvent anpassar sitt sätt att förklara till den elev som ställt en fråga, 
både under genomgångar och när eleverna under lektioner arbetar 
självständigt med uppgifter.  

Individuella val 
De tre lärarna ger i olika mån sina elever utrymme att göra individuella 
val. Av intervjuer och observationer framgår att Pernilla ger sina elever 
en hög grad av individuella val, medan Annas och Thereses elever har 
betydligt färre möjligheter att göra sådana. Varje lärares tal om elevers 

                                                
332 Anna I1 rad 133-151. 
333 Anna I1 rad315-317. 
334 Anna O3 rad 197. 
335 Therese I1 rad 181-188, 195-199. 
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möjligheter att göra individuella val och de individuella val som har ob-
serverats korrelerar ganska väl. I avsnitten nedan förtydligas och ex-
emplifieras denna bild. 

Pernilla 

Pernilla talar vid upprepade tillfällen om situationer där det framgår 
att den enskilde eleven har en valmöjlighet. Pernilla erbjuder, vad gäl-
ler miljö- och hastighetsindividualisering, en hög grad av, för eleven, 
individuella val. Med det menas att eleverna som deltar i Pernillas 
undervisning har stora möjligheter att välja var och när de vill studera. 
Av observationerna framkommer det att Pernillas elever frekvent er-
bjuds möjligheter att göra individuella val.  

Anna 

Anna talar inte så ofta om elevers möjligheter att göra egna val. Detta 
speglas även i materialet från observationerna, där det endast vid några 
få tillfällen framkommer att elever kan göra egna val. Vid de få tillfällen 
då det förekommer är det i samband med att Anna ger eleven feedback. 
Elevens valmöjlighet består då i att eleven kan välja om hen vill för-
bättra och eller fördjupa en uppgift ytterligare, eller om hen är nöjd 
med uppgiften som den är.336Det ska dock noteras att den valmöjlighet, 
att huvudsakligen eller enbart studera hemifrån, som Anna och även 
Pernilla erbjuder innebär att eleverna som deltar i Annas undervisning 
har möjligheter att göra egna val vad gäller miljö- och hastighetsindi-
vidualisering. 

Therese 

Therese talar, i likhet med Anna, ganska lite om att eleverna har möj-
lighet att göra individuella val i undervisningen. Detta speglas även i 
materialet från observationerna, där det vid enstaka tillfällen finns 
möjlighet för elever att göra egna val. De val som blir synliga är att nå-
gon eller några elever kan välja att gå och sätta sig i den angränsande 
kafeterian och arbeta, alltså ett val som rör studiemiljön.337 

                                                
336 Anna O1 rad 111-118. 
337 Therese O3 rad 70-71, O6 rad 60-62. 
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Individualiseringens typer 
I följande avsnitt beskrivs och analyseras lärarnas tal om och genom-
förande av olika typer av individualisering i sin undervisning. I materi-
alet framträder olika bilder. Pernilla och Anna talar ofta om hur de an-
passar metod och hastighet till enskilda elever, vilket även framkom-
mer i observationsmaterialet. Pernilla talar återkommande om sitt och 
Annas upplägg som innebär en form av miljöindividualisering. Therese 
talar överlag lite om individualisering i sin undervisning. Hon nämner 
vid några tillfällen att hon gör individualiseringar av nivå, metod och 
värdering. Någon enstaka gång nämner hon att hon gör individuali-
seringar inom områden som kan hänföras till områden miljö-, 
material- och ansvarsindividualisering. Av observationsmaterialet blir 
en annan bild tydlig. Therese gör kontinuerligt individualiseringar av 
nivå och metod, såväl under genomgångar som under den tiden då ele-
verna arbetar självständigt på schemalagd tid. En närmare beskrivning 
och analys av vilka typer av individualiseringar lärarna gör och inte gör 
följer nedan. Dessa resultat presenteras i kluster av typer som i ana-
lysen har visat sig ha beröringspunkter. 

Individualisering av miljö, hastighet och ansvar 
I fokus för detta avsnitt står de sätt läraren i förekommande fall anpas-
sar lärandemiljö och hastighet till de enskilda elevernas behov och om 
eleverna själva har möjlighet att påverka val av lärandemiljö samt hur 
de disponerar tiden. Som framgår av resultatet i kapitel 6 utgår lärarna 
i studien från att lärande sker såväl i klassrummet som utanför klass-
rummet. De tre lärarna i studien utgår vidare alla från att eleverna kan 
förväntas arbeta med material och uppgifter som är knutna till under-
visningen på tid som inte är schemalagd. I dagligt tal brukar detta be-
nämnas som läxor och det är så begreppet används i den här studien. 
När lärarna ger eleverna läxor ger de dem även ett ansvar för sina stu-
dier som sträcker sig utanför den schemalagda tiden. Även förekomst 
av ansvarsindividualisering undersöks därför i detta avsnitt.  
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Pernilla och Anna  

Både Pernilla och Anna talar om något som de kallar ”den öppna 
lärmiljön”.338 De har under några år tillsammans arbetet fram uppläg-
get för undervisningen som de innefattar i “den öppna lärmiljön”. De 
arbetar flera dagar i veckan i den gemensamma lokalen och låter sig 
inspireras av varandra och tar hjälp av varandra. Detta medför att de-
ras berättelser om den egna undervisningen har omfattande likheter 
med varandra. Jag har därför valt att i detta avsnitt avvika från struk-
turen i resultatkapitlen i övrigt, där resultaten från Pernilla, Anna och 
Therese beskrivs i tur och ordning, och här redovisa Pernillas och 
Annas gemensamma upplägg under en gemensam rubrik. 
 
När Pernilla och Anna talar om att de vill att eleverna ska komma till 
“den öppna lärmiljön”, syftar de på den fysiska miljön, en lokal, ett 
klassrum.339 Men “den öppna lärmiljön” innefattar även en pedagogisk 
miljö. Den rymmer, i Pernilla och Annas tal schemaläggningsfrågor, di-
gitala verktyg. I Pernillas och Annas fall både erbjuder och uppmanar 
de eleverna att komma och sitta i “den öppna lärmiljön” för att göra 
sina läxor. Vid ett observationstillfälle har Pernilla introducerat en 
uppgift som eleverna förväntas arbeta enskilt med. Pernilla säger att 
det kommande vecka inte är någon workshop (i denna kurs), men att 
hon finns tillgänglig och att eleverna är välkomna att komma till skolan 
för att sitta och jobba och att hon då kan hjälpa dem.340 Att skapa en 
miljö där elever kan sitta och arbeta enskilt eller med kurskamrater 
samt få hjälp av lärare, framstår som en bärande idé i Pernillas och 
Annas undervisningstanke. Elevernas arbete med material och uppgif-
ter utanför schemalagd tid framstår också som viktigt i Pernillas och 
Annas undervisning. Pernilla och i synnerhet Anna uttrycker vid upp-
repade tillfällen frustration över att vissa elever i begränsad omfattning 
tar ansvar för att se förberedande filmer och för att komma på work-
shops.341  
 
Det framstår som att Pernilla och Anna, utifrån sina undervisningskun-
skaper och kunskaper om enskilda elever, har en bestämd uppfattning 
                                                
338 Pernilla och Anna I2. 
339 Pernilla och Anna I2 rad 475-491. 
340 Pernilla O5 rad 131-133. 
341 Pernilla O3 rad 46-49; Anna I1 rad 442-463. 
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om vad de anser vore bäst för varje elev. Utifrån dessa kunskaper väg-
leder de sina elever, men av deras uttalanden att döma lämnar Pernilla 
och Anna i slutändan stort utrymme för varje elev att själva välja var 
och när de vill studera. Pernillas och Annas undervisning verkar såle-
des till övervägande del bygga på elevernas individuella val där det fö-
rekommer såväl möjlighet till val av vilken miljö eleven vill befinna sig 
i som i vilken takt och när hen vill utföra en uppgift. Jag kommer här-
näst att ge ett antal exempel som belyser detta. 
 
Pernilla och Anna säger att de lägger material och uppgifter på lärplatt-
formen så att eleverna kan komma åt det närsomhelst och varsomhelst, 
vilket kan tolkas som att eleverna erbjuds stora möjligheter att välja i 
vilken miljö de vill befinna sig när de studerar och i vilken takt de gör 
sina uppgifter. De elever som Pernilla och Anna undervisar har därmed 
möjlighet att välja var de vill studera, alltså om de väljer att studera 
hemma, på det lokala bibliotek eller i “den öppna lärmiljön” där 
Pernilla och Anna finns och erbjuder handledning.342  Pernilla ger dock 
uttryck för att inte alla elever kan hantera den frihet som de kan välja, 
vilket följande citat kan ses som exempel på: 

En del väljer ju att inte gå in och välja uppgift, utan jag väljer åt dom, men en del 
har ju svårt med det också, så det kan vara en fördel att jag sådär ’jamän nu gör vi 
den här och den veckan. Du sitter här nu, jag kommer tillbaks om en timme och 
tittar till dig och så ska du ha hunnit det här’. Så det är olika behov där [ ] väldigt 
olika behov.343 

Den miljöindividualisering som framträder i citatet ovan i Pernillas tal 
om upplägget kan tolkas som uttryck för en uppmaning till eleven att 
befinna sig på en viss plats och att arbeta med en viss uppgift. Det kan 
tyckas att det i exemplet ovan finns en låg grad av individuella val så-
tillvida att eleven har liten del i beslutet.  Samtidigt kan situationen i 
exemplet vara uttryck för att Pernilla beslutar åt eleven utifrån dennas 
behov av styrning och exemplet kan i så fall tolkas som innehållande 
hög grad av individanpassning. När Pernilla i citatet ovan talar om de 
valmöjligheter hon erbjuder inkluderar hon anpassning av uppgifter i 
såväl omfång som nivå. 
 

                                                
342 Pernilla I1 rad 64-79, 261-263; Anna I1 rad 148-151.  
343 Pernilla I1 rad 296-301. 
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Utifrån Pernillas och Annas tal om den schemabundna undervis-
ningen, som de kallar workshops, framstår denna del av undervis-
ningen som något eleverna har möjlighet att välja att delta i eller inte 
delta i. På så vis förekommer en hög grad av möjligheter för eleverna 
att göra olika val relaterade till både tid, hastighet och miljö. Eleverna 
som undervisas av Pernilla och Anna har, enligt Pernilla, viss möjlighet 
att välja vilka workshops de vill delta i genom att vissa workshops er-
bjuds flera gånger per termin.344 Att vissa workshops erbjuds vid flera 
tillfällen motiveras enligt lärarna av att en del av vuxeneleverna för-
värvsarbetar samtidigt som de studerar och därför riskerar att inte 
kunna komma på varje workshop.345 Även arbetslagets öppna intag346 
motiverar att vissa workshops återkommer. Anna förklarar att de i hen-
nes arbetslag har öppet intag varje vecka och att det bidrar till en indi-
vidualisering. Av materialet framgår även att Anna ser till att undervis-
ningen anpassas på ett lämpligt sätt och att hon därmed hjälper elever 
att göra individuella val gällande hur snabbt eleven kan bli klar med 
kursen för att kunna söka till vidare utbildning.347  
 
Pernilla och Anna reflekterar båda över att många av deras elever, sna-
rare väljer att studera hemma, än att komma och arbeta i “den öppna 
lärmiljön”. Anna uttrycker en del frustration över att hennes elever i 
stor omfattning väljer att studera hemma snarare än att komma till 
workshops och lärmiljön där de kan få handledning.348 Hon verkar del-
vis lösa problemet genom att handleda elever via den lärplattform de 
använder och genom att ringa till dem.349  

Therese  

Det upplägg som Therese har bygger, enligt vad hon säger, på att ele-
verna, genom att se bildspel med tal som Therese har spelat in och 
ställa frågor till Therese eller svara på frågor, förbereder sig inför lekt-
ionen. Upplägget består även av att Therese förbereder sig inför lek-

                                                
344 Pernilla I1 rad 186. 
345 Pernilla I1 rad 73-75, 177-215. 
346 Öppet intag innebär att en elev kan börja på en kurs några veckor inpå terminen och läsa kursen i 
högre tempo än de elever som började vid terminsstart. Anna I1 rad 201-239. 
347 Anna O2 rad 190-199. 
348 Anna I1 rad 19-28. 
349 Anna I2 rad 61-64. 
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tionen i samspel med eleverna. Det gör hon genom att ta del av de frå-
gor eller svar som eleverna har skickat in efter att de har sett bildspelen. 
Utifrån elevernas reflektioner anpassar Therese nivån på kommande 
lektions genomgång och arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis före-
kommer miljö- och hastighetsindividualisering i begränsad omfattning 
i Thereses undervisning. I materialet från intervjuerna och observa-
tionerna har jag ändå kunnat se att det förekommer till viss del och jag 
kommer härnäst att ge exempel på detta. 
 
Therese spelar in egna bildspel med berättarröst, på ca 7 -14 minuter, 
som eleverna får i läxa att se innan lektionen. Therese säger att tanken 
är att eleverna ska förbereda sig och få en förförståelse för grundläg-
gande begrepp och principer för det som de ska gå igenom och arbeta 
med på lektionen.350 Eleverna har möjlighet att förbereda sig kortare 
eller längre tid allt efter hur lätt eller svårt de upplever att ämnet är, 
eller utifrån hur mycket tid de vill lägga på läxorna. Man skulle därmed 
kunna säga att eleverna ges stor möjlighet att själva välja den hastighet 
med vilken de tillägnar sig ett visst innehåll. Men Therese gör inte hel-
ler här någon direkt bedömning av vilken tid enskilda elever behöver 
och därmed heller ingen individualisering. Therese ger dock i intervju-
erna uttryck för att hon och eleverna får mer tid till färdighetsträning 
på lektionerna nu när eleverna har en förförståelse för det som de ska 
arbeta med på lektionen och att de därmed kommer framåt fortare och 
får tid med djupare diskussioner.351 Eleverna kan i princip välja när och 
var de förbereder sig. En av Thereses elever har dock inte internetupp-
koppling hemma, så hen måste sitta på skolan i anslutning till skol-
dagen och förbereda sig.352 Denna elev kan därmed anses ha mindre 
möjlighet att själv välja vilken miljö hen vill studera i. 
 
När Therese har genomgång på lektionen av bildspelet som eleverna 
haft i läxa, gör hon ibland så att hon inleder med att svara på frågor 
som eleverna fått skicka in före lektionen.353 Andra gånger stannar hon 

                                                
350 Therese I1 rad 74-77. 
351 Therese I1 rad 64-67. 
352 Therese O1 rad 8-10. 
353 Therese O2 rad 15. 
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upp vid en viss bild och utvecklar sitt svar. Det händer att hon då hän-
visar till att någon  har ställt en viss fråga och att hon uppmanar klassen 
att hjälpas åt att komma fram till ett svar.354 
 
Therese menar att hennes upplägg innebär att hon kan komma snab-
bare framåt i kursen och därmed få tid till att gå mer på djupet i äm-
net.355 Den tidsbesparing hon talar om medför även, enligt henne, att 
hon hinner hjälpa fler och att hon hinner anpassa undervisningen i 
högre grad till fler elever.356 Hon tar bland annat upp att hon numera 
har mer tid till att låta elever göra muntliga examinationer än tidi-
gare.357 Genom att ge eleverna läxor ger Therese dem ansvar för en del 
av inlärningen, vilket leder till en tidsbesparing som påverkar hennes 
möjlighet att i enskilda fall individualisera examinationsmetoden.  

Individualisering av metod och nivå 
Lärarna i studien talar om genomgångar som en del av undervisningen. 
Av såväl lärarnas beskrivningar av genomgångar som av observation-
erna framgår att de i stora drag går till så att läraren har förberett ett 
ämnesområde som läraren presenterar och förklarar för eleverna. Ge-
nomgångarna genomförs som inspelade filmer eller bildspel, ibland 
med tal, men även i realtid på lektionstid.358  

Pernilla 

De undervisningsmetoder som Pernilla säger att hon använder är fil-
made genomgångar, workshops och individuell handledning i “den 
öppna lärmiljön”. Hon berättar att hon ibland har en genomgång för 
en enskild elev som behöver det av olika anledningar.359 Pernilla säger 
att eleverna ska ha sett den filmade genomgången när de kommer till 
en workshop och att eleverna, med hennes hjälp, då arbetar med upp-
gifter som har anknytning till det som togs upp på filmen.360 Detta är 

                                                
354 Therese O1 rad 20-23.  
355 Therese I1 rad 64-67. 
356 Therese I1 rad 191-192. 
357 Therese I1 rad 195-199. 
358 Pernilla I1 rad 91-95, O5 rad 109-123; Anna I1 rad 138-146, 278-291,O1 rad 135-192; Therese I1 
rad 64-86, 129-134, O1 rad 14-42, O3 rad 76-158, O5 rad 52-84, O6 rad 101-134. 
359 Pernilla I1 rad 97-103. 
360 Pernilla I1 rad 310-328. 
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en bild som delvis bekräftas i observationerna. Under en del av de ob-
serverade workshops, som Pernilla håller i, har eleverna sett dagens fil-
made genomgång och de arbetar utifrån uppgifter som Pernilla intro-
ducerar i början av workshopen. Eleverna arbetar sedan självständigt 
eller i par med uppgifterna, medan Pernilla går runt och hjälper och ger 
respons på deras diskussioner. Workshoparna avslutas med att 
Pernilla leder ett samtal där elevernas svar och reflektioner samman-
fattas.361 Det framstår under observationerna som väsentligt att ele-
verna tar ansvar för att se genomgångarna i förväg för att de och 
Pernilla ska kunna ägna mer tid åt att arbeta med uppgifter under 
workshops men vid två observationstillfällen har en betydande del av 
eleverna som kommer till Pernillas workshop inte sett den för dagen 
aktuella filmade genomgången. Detta leder till att hon genomför ge-
nomgången under workshoptiden.362 Den del av Pernillas undervis-
ning i “den öppna lärmiljön” som inte är schemalagd, följer också i stort 
sett samma mönster vid varje observationstillfälle: Eleverna sitter och 
arbetar med uppgifter som de har fått av Pernilla och hon går runt och 
frågar hur det går och hjälper de som ber om hjälp.363 Intervjuerna och 
observationerna visar inte på någon större variation vad gäller 
individualisering av undervisningsmetod. 

Anna 

Det framstår utifrån studiens material som om Anna bygger upp sin 
undervisning på ett sätt som innebär att hennes elever har möjlighet 
att välja mellan olika undervisningsmetoder. Det framstår även som 
om eleverna i detta undervisningsupplägg har möjlighet att välja på vil-
ken nivå de vill arbeta. Av Annas tal om olika undervisningssituationer 
verkar det som att hon återkommande väljer att ändra metod för att 
anpassa den till enskilda elevers förutsättningar men även för att elever 
kommer oförberedda. Anna gör alltså dels individuella anpassningar, 
dels ger hon eleverna goda möjligheter att välja såväl undervisnings-
metoder som nivå på uppgifter och inlämningar.  
 

                                                
361 Pernilla O2 rad 14-85, O3 rad 112-200, O4 rad 74-130. 
362 Pernilla O1 rad 7-9, O5 rad 109-154. 
363 Pernilla O1 rad 57-58; O2 rad 19-23; O3 rad 28-31; O4 rad 91-97; O5 rad 6-10. 
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Anna säger om sin undervisning att den är ”flexibel både när det kom-
mer till form och innehåll”.364 Hon förklarar vidare att arbetssätten kan 
anpassas till den enskilde eleven, som kan välja om hen vill gå antingen 
på workshops eller handledning eller både-och. Anna liknar sin under-
visning vid ett husbygge där materialet på lärplattformen (som består 
av filmer, texter och uppgifter), workshops och arbete i “den öppna 
lärmiljön” utgör byggstenar. Hon säger att materialet på lärplattfor-
men utgör grunden i bygget och att elever ska kunna nå kunskapsmålen 
med hjälp av det materialet. Genom att delta i workshops och få hand-
ledning i “den öppna lärmiljön” får eleverna, enligt Anna, möjlighet till 
att fördjupa sina kunskaper.365 Anna berättar att hennes undervisning 
bygger på att eleverna förbereder sig inför varje workshop genom att se 
en film som hon har delat på lärplattformen.366 Hon ger dock uttryck 
för att en betydande del av eleverna inte förbereder sig och att hon då 
får ändra metod under workshopen.367 Observationerna av Annas 
undervisning bekräftar denna bild. I följande exempel ändrar Anna 
metod från gruppdiskussion mellan elever till att hon förmedlar hur en 
diktanalys kan göras: Uppgiften för dagens workshop är att i grupp 
analysera en dikt, men eftersom endast en elev, som inte har förberett 
sig, har kommit, tar Anna rollen som förmedlare av hur man gör en 
diktanalys. Hon instruerar eleven, berättar om tidsbundna teman och 
tidstypiska drag från olika epoker. Sedan ber hon eleven att läsa dikten 
och att arbeta vidare en stund på egen hand. Efter en stund kommer 
Anna tillbaka. Hon förklarar hur författaren har använt bildspråk för 
att beskriva olika känslor och eleven lyssnar.368 I detta exempel anpas-
sar Anna undervisningen för att hjälpa eleven att utveckla sin förmåga 
att göra en diktanalys. Hon gör det genom att ändra från att diskutera 
diktanalys (vilket var något som Anna ursprungligen hade tänkt med 
uppgiften, men som eleven inte kan) till att förmedla hur man gör en 
sådan analys.  

                                                
364 Anna I1 rad 191-192. Se även Anna I1 rad 237-239. 
365 Anna I1 rad 138-146, 211-221, 278-280. 
366 Anna I1 rad 425-463. 
367 Anna I1 rad 425-427, 454-456. 
368 Anna O1 rad 139-172. 
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Therese 

Therese har ungefär samma upplägg för varje lektion. Av hennes tal 
framgår det inte att hon gör betydande individuella anpassningar av 
undervisningens metod och nivå. Det framkommer däremot att 
Therese i sin undervisning genomgående anpassar sitt sätt att förklara 
något efter den elev som är aktuell. Hon anpassar även mängden svar 
hon ger efter elev, vilket framstår som ett sätt att ge varje elev tillräck-
ligt mycket instruktioner och förklaringar för att kunna resonera sig vi-
dare. Jag kommer här nedan att ge exempel till stöd för detta resultat. 
 
Therese säger att hon brukar börja med att ha en genomgång av det 
bildspel som eleverna ska ha sett innan lektionen. Genomgången an-
passar Therese efter de frågor som eleverna har skickat in till henne 
innan lektionen och under genomgången kan hon knyta an till dessa 
frågor.369 Therese säger att de bildspel som eleverna förväntas se innan 
lektionen är komplement till det arbetet hon och eleverna gör på lekt-
ionerna.370 Bildspelen framstår i Thereses tal som en metod för att 
kunna anpassa genomgången till de områden som har väckt elevernas 
intresse eller som eleverna har haft svårt att förstå.371 Det framgår dock 
inte av Thereses uttalanden om anpassningar av genomgångar är an-
passningar som är riktade till enskilda elever, till delar av-, eller hela 
gruppen. Bildspelen beskrivs av Therese även som ”grundkitt” som ska 
vara tillräckliga som material om en elev nöjer sig med att få betyget E 
på kursen.372 De elever som vill nå högre nivåer måste kunna göra dju-
pare analyser och diskussioner och till det behövs ett kompletterande 
undervisningsmaterial.373  
 
Materialet från observationerna av Thereses lektioner bekräftar bilden 
som Therese ger av de undervisningsmetoder och det material hon an-
vänder. Av observationerna blir det tydligt att Therese använder sig av 
ytterligare en undervisningsmetod, nämligen diskussion och reflek-
tion. Exempelvis händer följande under en genomgång: På en bild finns 

                                                
369 Therese I1 rad 129-134. 
370 Therese I1 rad 64-69. 
371 Therese I1 rad 23-34. 
372 Therese I1 rad 168-171. 
373 Therese I1 rad 156-158. 
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det en illustration som Therese förklarar. Tre elever räcker upp han-
den. Första eleven (1) ställer sin fråga och Therese förklarar. Nästa elev 
(2) ställer sin fråga, Therese förklarar. Tredje eleven (3) ställer en följd-
fråga till andra elevens fråga. En fjärde elev (4) ställer ytterligare en 
följdfråga som Therese besvarar. En femte elev (5) kommenterar 
Thereses svar och hon replikerar. Andra eleven (2) ställer en fråga till 
femte elevens (5) kommentar och Thereses replik, som hon besvarar. 
Flera elever frågar och det blir ett samtal mellan eleverna (1, 2, 3 och 
5).374 Såväl under genomgångarna som när eleverna arbetar med ar-
betsuppgifter för Therese diskussioner med eleverna där de tillsam-
mans resonerar sig fram till möjliga svar.   

Individualisering av innehåll, omfång och material  

Pernilla 

De uppgifter som Pernillas elever arbetar med är uppgifter som hon 
säger att hon tillhandahåller. Hon säger vidare att eleverna ibland kan 
välja mellan flera olika uppgifter. 375 Uppgifterna som Pernillas elever 
kan välja mellan kan vara ”enklare i utformningen” eller ”lite mera 
komplicerade”.376 Detta innebär att det finns ett visst utrymme för ele-
verna att göra individuella val av såväl innehåll som omfång och nivå 
på uppgiften. Pernilla säger att hon vägleder eleverna när de ska välja 
uppgift om de själva tycker att det är svårt att välja.377 Elevernas möj-
lighet att göra individuella val framkommer även under observation-
erna. Under varje workshop arbetar alla eleverna med samma uppgift 
och då sker ingen individualisering. Men när eleverna arbetar i “den 
öppna lärmiljön” för Pernilla en dialog med varje elev om vilken uppgift 
som passar eleven bäst, om eleven ska göra hela uppgiften eller delar 
av den samt i vilken svårighetsgrad, alltså anpassningar av omfång och 
nivå.378 Pernilla gör även anpassningar beroende av den enskilde ele-
vens arbetstakt och studiesituation. Vid ett observationstillfälle talar 
Pernilla med en elev om hur långt hen har kommit. Utifrån vad eleven 

                                                
374 Therese O3 rad 139-146. 
375 Pernilla I1 rad 219-221. 
376 Pernilla I1 rad 291-192. 
377 Pernilla I1 rad 192-299. 
378 Pernilla O2 rad 110-118. 
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berättar lägger Pernilla till vissa uppgifter och tar bort andra.379 Ele-
verna som Pernilla undervisar kan i vissa fall välja material för att lösa 
uppgiften, i så måtto att eleverna väljer vilka källor de vill basera sina 
svar på.380 

Anna  

Av Annas tal om innehållet i och omfattningen av undervisningen 
framstår den som flexibel. Hon säger, i samband med att hon talar om 
att hennes elever kan börja när som helst på terminen, att man ”kan 
liksom töja ut det”.381 Det som, i Annas tal om sin undervisning, fram-
står som obligatoriskt är att eleverna genomför examinationer: ”Man 
kan lösa dom [examinationerna] på olika nivå, men allt ska göras”.382 
Av intervjuerna framgår att Annas elever har möjligheter att göra bety-
dande individuella val. Detta bekräftas av materialet från observation-
erna. Annas elever har, med hennes vägledning, möjlighet att välja 
bland olika uppgifter utifrån nivå och intresse.383 Exempelvis satt Anna 
en eftermiddag med en elev och introducerade denna till ett nytt om-
råde inom ämnet. Anna och eleven diskuterade olika sätt att lösa upp-
gifterna på och vilket material som eventuellt skulle kunna användas 
som källor. Anna förklarade för eleven att hen skulle klara av alla tre, 
så hen kunde välja utifrån intresse. De avslutade samtalet med att dis-
kutera hur lång tid eleven kunde disponera för att göra uppgiften, varpå 
Anna föreslog två veckor.384 Anna framstår av citatet som öppen inför 
att tillsammans med den enskilde eleven komma fram till vilket inne-
håll och material eleven ska arbeta med samt att de tillsammans kom-
mer fram till när arbetet ska vara gjort.  

Therese 

Therese säger att hon huvudsakligen styr över innehållet i sin under-
visning, med utgångspunkt i styrdokumenten.385 Baserad på intervju-
erna framträder en bild av att Therese har ett i förväg bestämt innehåll 

                                                
379 Pernilla O2 rad 204-215. 
380 Anna O5 rad 30-35. 
381 Anna I1 rad 206. 
382 Anna I1 rad 227. 
383 Anna O1 rad 190-192; O2 rad 136-147, 191-194 
384 Anna O2 rad 136-147. 
385 Therese I1 rad 235-268; I2 rad 71-76. 
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i sina genomgångar samt att hon styr ramarna för undervisningen.386 
Det framkommer att hon anpassar sina genomgångar till elevgruppen 
i två steg. Först anpassar hon innehållet till det program elevgruppen 
går i. Hon säger att hon anpassar delar av innehållet till elevernas pro-
gram i den mån hon kan ”rikta det mot deras intresse”.387 Therese mo-
tiverar detta med att på så sätt ”fångar man ju deras intresse mycket 
lättare”.388 Därnäst anpassar hon i vilken omfattning hon fokuserar på 
olika delar av innehållet utifrån de frågor och kommentarer som elever 
har skickat till henne i förväg.389 Det framgår dock inte av Thereses be-
rättelse om hon gör individuella anpassningar vid genomgångarna. 
 
Therese säger att hon till viss del låter elevernas betygsambitioner på-
verka i vilken omfattning hon kräver att de deltar i varje genomgång. 
Hon berättar att hon ibland har elever som uttryckligen är nöjda med 
E-nivå och som har svårt att sitta med under genomgångarna. Dessa 
kan vara i cirka 45 minuter. Therese berättar att hon ibland låter dessa 
elever sitta i ett angränsande rum och se och lyssna på bildspelet och 
sen börja med uppgifter. När genomgången sedan är klar kan Therese 
gå till eleven och se om hen behöver hjälp.390 På så vis individualiserar 
Therese till viss del omfattningen av genomgångar och tillhörande dis-
kussioner som den enskilde eleven behöver vara med på. Av intervju-
erna framgår det sammantaget att Therese gör vissa anpassningar av 
innehållet i undervisningen, dock främst på gruppnivå, samt att hon till 
viss del individualiserar undervisningens nivå och omfattning. 
 
I observationsmaterialet framträder en något annan bild. Under såväl 
genomgångarna som tid då eleverna arbetar med arbetsuppgifter är 
Therese ständigt i dialog med eleverna om innehållet i genomgången 
eller uppgifterna. Följande episod är talande för de situationer som fö-
rekommer under observationerna: Therese har en genomgång som ele-
verna har sett som inspelning i förväg. En elev räcker upp handen. 
Therese ger eleven ordet. Eleven ställer en fråga och Therese svarar. 
Hon tar två föremål, håller dem högt i luften och illustrerar fenomenet 

                                                
386 Therese I1 rad 249-251, I2 rad 64-77. 
387 Therese I1 rad 240-241. 
388 Therese I1 rad 242. 
389 Therese I1 rad 79-86. 
390 Therese I1 rad 181-188. 
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de pratar om. Therese hänvisar tillbaka till det som sas på den inspe-
lade genomgången. Hon frågar om eleverna har ytterligare frågor och 
en elev räcker upp handen och ställer sin fråga. Therese förklarar och 
eleven ställer en följdfråga, vilken Therese besvarar. En annan elev stäl-
ler ytterligare en följdfråga som Therese besvarar. Hon bygger vidare 
på resonemanget och ytterligare en tredje elev frågar om man kan ”säga 
såhär?” och ger förslag på förklaring, vilket Therese bekräftar.391Denna 
situation är ett exempel på hur Therese anpassar nivån på genom-
gången utifrån elevernas reflektioner under tiden som genomgången 
pågår.  

Värderingsindividualisering 
En värdering innebär att någon värderar något i förhållande till något 
annat, vilket i undervisningssammanhang innebär att elevens framvi-
sade kunskaper värderas i förhållande till något. Detta kan exempelvis 
vara i förhållande till bedömningskriterier eller i förhållande till övriga 
elevers kunskaper. Vid värderingsindividualisering värderas den en-
skilde elevens kunskapsutveckling i förhållande till sina egna tidigare 
framvisade kunskaper. 392   

Pernilla 

När Pernilla talar om hur hon arbetar med värdering av elevernas ar-
bete säger hon att hon som oftast ger dem skriftlig feedback på uppgif-
ter. Ibland vill elever gärna ha snabbare återkoppling, berättar Pernilla, 
och då ger hon det muntligt. Pernilla ser feedback som en del av den 
formativa bedömning och som en process där eleverna utvecklas. 393 
Hon menar att den miljö hon och hennes kollegor har skapat bidrar till 
att hon pratar mycket med sina elever om vad de har gjort, hur det har 
gått och vad de har lärt sig av det. 394 Under Pernillas workshops, då 
alla elever som deltar arbetar med samma uppgift, har jag inte obser-
verat värderingsindividualisering. Under den tiden då Pernilla är till-
gänglig för handledning i “den öppna lärmiljön” pratar hon däremot 
med elever om bedömning av uppgifter om hur de kan utveckla sina 

                                                
391 Therese O1 rad 32-39. 
392 Vinterek 2006 s. 20 f., s. 44 ff. 
393 Pernilla I1 rad 222-228. 
394 Pernilla I2 rad 116-120. 
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texter för högre betyg samt vilka betygsambitioner den enskilde eleven 
har.395  

Anna 

Det framkommer, utifrån intervjuerna med Anna, att hon värderar den 
enskilde elevens arbete utifrån hens tidigare arbeten och utifrån Annas 
bedömning av hens förmågor. När Anna i intervjuerna nämner be-
tygsnivåer, framstår betyg som nivå för den prestation en viss elev 
skulle kunna nå utifrån sina förmågor.396 Anna talar i intervjuerna inte 
om hur hon reflekterar över bedömning av elevernas arbete och hur 
detta kommuniceras till de enskilda elever eller hur hon förhåller sig 
till individuella elevers betygsambitioner. Däremot diskuterar hon vid 
några tillfällen under observationerna, elevers pågående arbeten och 
hur de kan utvecklas.397 Vid ett tillfälle sitter Anna i knappt en timme 
och diskuterar textförbättring och betyg med en elev, som har kommit 
för att få hjälp med en uppsats, och med att planera det återstående av 
kursen. Anna presenterar tre olika uppgifter som eleven kan välja mel-
lan och de diskuterar olika sätt att lösa de olika uppgifterna på. Under 
tiden som de sitter tillsammans diskuterar de även uppsatsens kvali-
téer och Anna ger en preliminär bedömning. Hon uttrycker en tro på 
att eleven skulle kunna nå högre betyg om hen vill arbeta vidare med 
texten. De diskuterar vad eleven behöver arbeta vidare med, även på 
detaljnivå där Anna kommenterar ordval och interpunktion.398 I den 
här situationen kommunicerar Anna sin värdering av elevens arbete 
och erbjuder eleven val mellan olika uppgifter samt möjlighet att välja 
hur mycket hen vill arbeta och anstränga sig med uppgiften utifrån 
vilka betygsambitioner hen har.  

Therese 

Therese talar om respons och värdering av både elevernas skriftliga ar-
beten och om muntliga redovisningar och det arbete eleverna gör un-
der lektionerna.399 Hon säger att hon ger eleverna respons skriftligt i 
elevdokumentationen, men att hon även har planerade kortare samtal 

                                                
395 Pernilla O1 rad 95-102, 110-119 
396 Anna I1 rad 190-198. 
397 Anna O1 rad 113, 116-118, 129-130, O2 rad 136-199. 
398 Anna O2 rad 136-199. 
399 Therese I1 rad 136-142. 
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med varje elev några gånger under terminen, då hon talar med eleven 
om hur hen ligger till och bör tänka på framöver beroende på vilka mål 
eleven har.400 I följande citat motiverar Therese sitt sätt att kontinuer-
ligt följa upp elevernas prestationer: ”För att dom ska kunna nå sina 
mål måste ju jag ge feedback och jobba formativt med eleven, vart står 
du, vart ska vi, hur ska vi göra, hur ska du göra nu för att nå målen för 
kursen”.401 Med tanke på att Therese under de lektioner som har ob-
serverats går runt och pratar med varje elev om det hen gör och hur det 
går, verkar det troligt att hon kan bedöma såväl elevens provprestat-
ioner som de kunskaper eleven visar under det vardagliga arbetet. 

Sammanfattande analys 
Lärarna i denna studie talar vid upprepade tillfällen om att de anpassar 
undervisningsformen till enskilda elever, vilket innebär individuali-
sering. Therese talar något mindre om det än Pernilla och Anna, men 
av observationerna framgår det att hon tycks göra individuella anpass-
ningar till elever i ungefär lika stor omfattning som Pernilla och Anna. 
De tre lärarna talar i något mindre omfattning om möjligheter som de 
ger sina elever att själva göra individuella val gällande undervisningen 
än de talar om individuella anpassningar. Detta speglas i observation-
erna, utom i Pernillas fall. Av observationerna framgår att Pernilla upp-
manar elever att själva bestämma exempelvis hur eller i vilken omfatt-
ning de vill arbeta med en viss uppgift. Vad gäller typer av individuali-
sering har det framträtt en tydlig bild av att Pernilla och Therese hu-
vudsakligen tillrättalägger undervisningen på ett sätt som ger eleverna 
möjlighet att välja miljö, hastighet och metod, men att lärarna inte 
själva individualiserar i någon större omfattning med hjälp av olika ty-
per av individualisering. I Thereses fall är nivå- och metodindividuali-
sering framträdande och individualiseringen sker främst i form av in-
dividanpassningar som Therese gör. Lärarna erbjuder i viss mån att 
eleverna kan välja mellan olika uppgifter, vilket kan förstås som uttryck 
för materialindividualisering. Dessa olika uppgifter är dock inte kon-
struerade för den enskilde eleven. Lärarna i studien gör få eller inga 
individualiseringar som har med innehåll, omfång eller ansvar att göra. 

                                                
400 Therese I1 rad 136-142. 
401 Therese I2 rad 88-94. 
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Innehållet och omfånget ser oftast ut att vara detsamma för alla elever 
liksom det ansvar de förväntas ta. 
 
Av såväl intervjuerna med lärarna som av observationerna av deras 
undervisning, framgår att de arbetar medvetet och aktivt med att dels 
göra individuella anpassningar till elever, dels ge eleverna möjligheter 
att göra individuella val om dock i olika omfattning. Lärarna i den här 
studien säger att de tar utgångspunkt i elevernas kunskapsnivå och in-
tressen. Detta framgår i såväl lärarnas tal om den egna undervisningen 
som under observationerna att så är fallet. Lärarna tar på olika sätt 
reda på vilken nivå eleverna ligger på och gör individuella anpassningar 
av undervisningen utifrån den enskilde elevens nivå. Av observations-
protokollen framgår att Pernilla och Anna ägnar långa stunder åt hand-
ledning av enskilda elever, där det blir tydligt vad eleven kan och behö-
ver utveckla. Therese säger att hon får vetskap om elevernas kunskaps-
utveckling genom att eleverna ombeds att före lektioner skicka exem-
pelvis tre frågor, reflektioner eller svar till henne. Detta ligger sedan till 
grund för hur Therese därpå genomför följande lektion. Under obser-
vationerna har jag dessutom kunnat observera hur Therese samtalar 
med eleverna om det som de förstår och det som de har svårt att förstå. 
Av de samtal mellan lärare och elever som lärarna har beskrivit och 
som har kunnat observeras framgår det att lärarna ger eleverna stöd, 
vägledning och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån lära-
ren kunskap om den enskilde elevens nivå och tidigare kunskapsut-
veckling, vilket kan förstås som värderingsindividualisering.  
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8. Diskussion 

I den här studien har jag undersökt undervisningsmetoden flipp såsom 
metoden framträder i lärares tal och handling. Jag har valt att fokusera 
på flipp utifrån syfte, roller och individualisering. För att skapa förstå-
else för vad lärare säger om sin undervisning och vad som kan obser-
veras under deras undervisning har tre gymnasielärare intervjuats och 
observerats vid ett flertal tillfällen.  
 
Diskussionen inleds med en kritisk tillbakablick på val av metoder för 
konstruktion av empiri och analys. Resultaten och analysen utifrån den 
empiriska undersökningen kommer i detta kapitel att diskuteras 
utifrån studiens centrala begrepp (syfte, roller och aktivitet) och med 
studiens teoretiska och begreppsliga ramverk som fond. I diskussionen 
relateras till tidigare forskning och min läsning av Deweys texter utgör 
studiens samtalspartner. Kapitlet avslutas med sammanfattande 
slutsatser, studiens bidrag till forskningsfältet samt en utblick mot 
möjliga framtida forskningsområden. 

Kritisk tillbakablick 
Denna studie bygger på en fallstudie där var och en av  tre 
gymnasiselärare utgör ett fall. Studiens begränsade antal deltagare kan 
således inte antas vara representativa för flippande lärare i allmänhet. 
Fallstudier kritiseras ofta för att resultaten svårligen kan generaliseras 
utifrån populationer.402 Fallstudien som design syftar emellertid inte 
till att beskriva frekvenser utifrån en större population, utan till att 
bidra till ökad förståelse för komplicerade sociala företeelser där flera 
olika slag av empiriskt material är intressanta och där den studerade 
företeelsen svårlien kan isoleras.403 Föreliggande studies styrka ligger 
dels i att forskningsfrågorna undersöks både genom intervjuer och 
genom observationer, dels i att studien bygger på tre fall som, genom 
likheter och variationer mellan fallen, kan ge en mer nyanserad bild av 
flipp. 
 

                                                
402  Yin 2006 s. 28. 
403  Yin 2006 s.18, 25 ff. 
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Studiens deltagare valdes ut med hjälp av snöbollsmetoden. En fördel 
med denna metod är att de tillfrågade kan förväntas motsvara den 
kategori som studien åsyftar. En nackdel kan vara att man som forskare 
går miste om andra, mer lämpade personer. Deltagarna i denna studie 
uttryckar samtliga initialt betänkligheter gällande om det de gör ryms 
inom flipp. De första försöken att, via sociala medier och riktade brev, 
få deltagare till studien gav inte resultat. Detta kan tolkas som att lärare 
som ingick i den tilltänkta kategorin inte hade tid eller lust att delta. 
Det kan även vare möjligt att andra lärare, som skulle vara lämpade för 
studien, i likhet med de tre lärare som har deltagit i studien, ställer sig 
tveksamma till om det de gör ”räknas” som flipp. Av tidigare forskning 
framgår att flipp är en metod som spridits mellan ett stort antal lärare 
och att det därför finns många sätt att flippa.404 Detta kan vara en 
bidrgande orsak till tveksamhet om den egna undervisningen av andra 
”räknas” som flipp.  
 
Deltagarnas arbetssituation är olika. Pernilla och Anna arbetar 
samtidigt med både ungdomsgymnasiets elever och med vuxenelever. 
Therese arbetar i vanliga gymnasieklasser. Deras förutsättningar kan 
svårligen jämföras. Detta har emellertid inte heller varit avsikten i 
denna studie, utan snarare betraktats som en tillgång.  

Syfte mellan utgångspunkt och mål 
Som framgår av analysen utifrån studiens första forskningsfråga fram-
träder tre övergripande syften med att flippa: För det första att göra 
undervisningen flexibel och individualiserad, för det andra att omdis-
ponera undervisningstiden så att mer lektionstid kan ägnas åt att ele-
verna arbetar med uppgifter som exempelvis innebär laborationer, dis-
kussioner och reflektioner, och för det tredje att kunna utvecklas som 
lärare.  
 
Det första syftet som framträder i analysen är syftet att individualisera 
undervisningen och göra upplägget flexibelt. Detta syfte har sin ut-
gångspunkt i krav formulerade i styrdokumenten samt i ambitionen att 
eleven och dess lärandeprocess ska stå i centrum för undervisningen. 

                                                
404  Bishop och Verleger 2013 s. 4; Jarvis m.fl. 2014; Logan 2015; Eppard och Rochid 2017. 
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Lärarna i den här studien säger, i likhet med Dewey, att de tar utgångs-
punkt i elevernas kunskapsnivå och intressen. Detta framgår i såväl lä-
rarnas tal om den egna undervisningen som under observationerna. 
Lärarna tar på olika sätt reda på vilken nivå eleverna ligger på och an-
passar undervisningen därefter. Till skillnad från Dewey betonar lä-
rarna dessutom styrdokumentens betydelse som utgångspunkt för 
undervisningen. Dewey å sin sida skriver att det är elevens kunskaper, 
erfarenheter och intressen som bör vara utgångspunkten i undervis-
ningen, inte läroplaner.405  
 
Flexibilitet och individualisering är tydligt framskrivna i styrdokumen-
ten, vilket innebär att det är verktyg som alla lärare ska använda sig av 
som ett sätt att ge eleverna större möjligheter att nå goda studieresul-
tat, vilket också är de deltagande lärarnas mål.406 Utgångspunkter som 
av lärarna beskrivs som relaterade till styrdokumenten, kopplas i högre 
grad ihop med flexibilitet än med individualisering, som i sin tur har 
samband med ambitionen att sätta elevens lärande i centrum för 
undervisningen. Lärarnas syfte med flexibilitet i undervisningen har i 
sin tur samband med deras vilja att möjliggöra att eleverna ska kunna 
arbeta med en del av kunskapsinhämtningen på valfri tid och plats. 
Detta innebär i förlängningen att den enskilde eleven får ett större an-
svar, något som det i tidigare forskning varnats för eftersom det kan 
öka klyftorna mellan eleverna.407 Lärarnas individualiseringsambi-
tioner har tydligare koppling till utgångspunkten att eleven ska stå i 
centrum för undervisningen och att undervisningen ska anpassas till 
den enskilde eleven så att denna kan utvecklas maximalt utifrån sina 
intressen och förutsättningar. Det tycks finnas en konflikt mellan å ena 
sidan de i flipp framskrivna ambitionerna att eftersträva att varje elev 
ska kunna utvecklas maximalt och att individualisera undervisningen, 
å andra sidan tidigare forskningsresultat som visar att individuali-
sering missgynnar elever från socioekonomiskt svagare bakgrund.408  
 
Det andra syftet som framträtt med flipp är att bereda läraren möjlig-
het att kunna omdisponera lektionstiden. Såväl lärarna i studien som 

                                                
405 Dewey 2004 s.110 f. 
406 Skolverket 2011. 
407 Dovemark 2004 s. 222 ff. 
408 Bergman och Sams 2012; Flipped Learning Network 2014; Vinterek 2006; Dovemark 2004. 
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tidigare forskning om flipp framhäver att omdisponering av tid syftar 
till att läraren ska få mer tid till att handleda eleverna.409 Lärarna i stu-
dien har som målsättning att varje elev ska vara aktiv och kunna arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar och att varje elev därigenom ska 
kunna utvecklas maximalt utifrån sin egen nivå. Lärarnas målsättning, 
att varje elev ska kunna arbeta – och arbetar – med förberedande kun-
skapsinhämtning, har samband med att lärarna utgår från att elever 
kan förväntas göra läxor. Det finns emellertid inget i läroplanen som 
föreskriver att lärare ska ge läxor.410 Skolverkets rapport Hemläxors 
nytta inte självklar visar att det inte finns evidens för att läxor medför 
förbättrade studieresultat. Rapporten visar dessutom att läxor tende-
rar att öka klyftorna mellan elever med olika socioekonomisk bak-
grund.411 I Deweys utbildningsfilosofi kritiseras läxor. Dewey argumen-
terar för att läxläsning är passiviserande och att det finns risk för att 
läxor, förutom att skapa oro hos elever, kan leda till att eleverna inte 
lär sig och kan införliva det som avses.412 Tidigare forskning visar att 
elever vars föräldrar har högre utbildning får ett bättre stöd i sina stu-
dier än elever som kommer från socioekonomiskt utsatta förhållan-
den.413 Mot bakgrund av dessa argument är det tveksamt att ge ele-
verna läxor som är grundläggande för att de ska kunna tillgodogöra sig 
den därpå följande undervisningen. Tidigare forskning visar även att 
elever med socioekonomisk svag bakgrund missgynnas när betydelse-
fulla delar av undervisningen förläggs till digitala miljöer utanför sko-
lans miljö. Dels har flera av dessa elever sämre förutsättningar att an-
vända digitala lärmiljöer, dels har de ett svagare stöd (än socioekono-
miskt starka elever) från föräldrar att arbeta med läxor. Detta, i kom-
bination med att tidigare forskning visar att såväl införandet av digitala 
verktyg i skolan som ökad individualisering, bidrar till öka klyftor mel-
lan elever.414 Bärande element i flipp (IKT, läxor och individualisering) 
kan alltså missgynna redan utsatta elever.  
 

                                                
409 Lonn och Teasley 2009; Bishop och Verleger 2013, s 9. 
410 Skolverket 2014b. 
411 Skolverket 2019b. Se även Dovemark 2004 s. 222 ff. 
412 Dewey 2009 s. 224. 
413 Grönqvist, Hans och Niknami, Susan, Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat 
och bakgrund, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2017:3), 
Regeringskansliet, Finansdepartementet; Setren m.fl 2019; Dovemark 2004 s. 222 ff. 
414 Jensen m.fl 2015; Vinterek 2006; Gotia  2013; Zuber 2016; Dovemark 2004 s. 222 ff. 
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Ovanstående problematik kan möjligen motverkas av lärarnas målsätt-
ning att varje elev ska kunna utvecklas maximalt utifrån sin egen nivå. 
Denna målsättning är tillika en utgångspunkt i lärarnas resonemang 
och handlingar där lärarna i valet av flipp som undervisningsmetod tar 
utgångspunkt i att varje elev ska få anpassad handledning vid varje 
lektionstillfälle. Denna målsättning och utgångspunkt är väl förankrad 
i styrdokumenten och korrelerar väl med Deweys utbildningsfilosofi.415 
Dewey betonar att utbildning ska bygga på aktivitet och kommunika-
tion i sociala relationer och att lärarna ska visa respekt för den enskilde 
elevens begåvning, intressen och erfarenheter. Läraren ska också visa 
respekt för elevers initiativ och självstudier.416 Att sätta eleven och den-
nes lärande i centrum samt anpassa undervisningen utifrån elevers 
olikheter, vilket nämns i Deweys texter, indikerar att det inte är något 
som är unikt för just flipp utan snarare är en del av en längre utbild-
ningstradition. Det är emellertid viktigt att lyfta fram att lärarna i 
denna studie ägnar mycket tid åt att samtala med varje närvarande elev 
om stoffet, om uppgifter och om elevens kunskapsutveckling, även om 
det är oklart om lärarnas frekventa handledning av eleverna är resultat 
av valet av flipp som metod. Med ambitioner om att kunna ge eleverna 
mer tid till handledning framstår lärarnas omdisponering av tid som 
ett syfte med att flippa. Detta syfte, att kunna omdisponera tid, beskrivs 
också av Bergman och Sams och i tidigare forskning som centralt för 
flipp.417 Det saknar motsvarigheter i styrdokumenten och är något jag 
inte har kunnat finna starkt uttalat hos Dewey. I den bemärkelsen kan 
omdisponering av tid betraktas som speciellt för flipp. Mål för omdis-
ponering av tid är, utifrån vad som visat sig i denna studie, att skapa en 
undervisningssituation där eleverna är aktivt engagerade i att arbeta 
med uppgifter samt att diskutera och reflektera kring dessa. Mål för-
knippade med elevaktivitet har sin motsvarighet i Deweys utbildnings-
filosofi.418 Dewey förespråkar undervisningssituationer där elever får 
tillfälle att såväl på egen hand som tillsammans med övriga elever och 
läraren experimentera med uppgifter och reflektera över resultaten.419 

                                                
415 Skolverket 2011; Dewey 2004 s. 136, 2009 s. 354 f. 
416 Dewey 2004 s. 136. 
417 Bergman och Sams 2012, 2014; Bishop och Verleger 2013; Helgevold och Moen 2015; Jarvis m.fl. 
2014; Logan 2015; Ahmed 2016; Zuber 2016. 
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Målen är alltså inte unika för flipp, vilket dock inte hindrar att delta-
garna i denna studie uppfattar dem som specifika för flipp och att lä-
rarna agerar utifrån dessa.  
 
Lärarna i studien beskriver under intervjuerna en eftersträvad idealsi-
tuation, där elever är aktivt engagerade i diskussioner om ämnet och 
där läraren som handledare bidrar till att diskussionen utvecklas. 
Denna strävan efter engagerade elevdiskussioner hör samman med det 
i analysen identifierade tredje syftet med att flippa, nämligen att i nå-
gon mån utvecklas som lärare och därigenom uppnå en större tillfreds-
ställelse som lärare. Detta ideal delas också av Dewey, som poängterar 
att elever och lärare lär tillsammans.420  
 
Lärarnas syften och målsättningar ligger i linje med styrdokumenten 
som också anger flexibilitet, individualisering och elevaktivitet som 
syfte och mål för undervisningen.421 Styrdokumentens formuleringar 
bär, som tidigare forskning har konstaterat, tydlig prägel av den under-
visningstradition, med referenser till Dewey, som den svenska skolan 
är en del av.422 I så motto följer flipp dels de utbildningsfilosofiska tan-
kar som Dewey för ett sekel sedan sammanställde, dels de riktlinjer och 
ambitioner som styrdokumenten ger uttryck för. Likheter mellan 
Deweys utbildningsfilosofiska tankar och de utgångspunkter, syften 
och mål som formulerats av studiens deltagare, som också påvisats i 
tidigare forskning, indikerar att det är tveksamt att ur ett utbildnings-
historiskt perspektiv betrakta flipp som en ny pedagogik, viket tidigare 
forskning tillskrivit flipp att vara.423 Flipp framstår snarare som ett 
verktyg för att lättare kunna tillämpa utbildningsfilosofiska idéer som 
under ett sekel har påverkat utbildningsväsendet i såväl Sverige som 
internationellt.424 Lärarnas utgångspunkter för att flippa kan således 
tyckas allmängiltiga för lärare i stort och säger därför inte så mycket i 
sig om flipp. Resultaten av denna studie visar dock att lärarna utifrån 
ovanstående utgångspunkter, att sätta eleven i centrum i undervis-
ningen, har som syfte att med hjälp av flipp kunna göra undervisningen 

                                                
420 Dewey 2004 s. 49 f.; Dewey 2009 s. 205. 
421 Skolverket 2011. 
422 Carlgren 2014 s. 171 f.; Lundgren 2017 s.95 f. 
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flexibel och att kunna individualisera den i högre grad än de har upp-
levt sig kunna göra i sin tidigare undervisning. Även om denna studie 
kan visa att syftet med flipp inte är ett nytt syfte i skolan, anser de del-
tagande lärarna att flipp ger dem möjligheter att förändra sin under-
visning och det innebär också att lärarna agerar utifrån denna upplevda 
möjlighet. 

Tagna och tillskrivna roller 
Den här studien tar bland annat sin utgångspunkt i synen på roller som 
något som individer tar och tilldelar andra. Dessa roller kan, utifrån 
Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teoribildning, förstås 
som uttryck för förväntningar på ansvar som individer eller grupper 
har på sig själva och andra.425 I detta avsnitt diskuteras inledningsvis 
de roller som lärarna tillskriver sig själva, tillika de roller som de från-
skriver sig. Denna diskussion följs av en diskussion av de roller som 
lärarna tillskriver eleverna. 
 
De deltagande lärarna tillskriver i flippad undervisning läraren ansvar 
för att organisera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och 
intressen, en uppfattning som återfinns hos Dewey.426 Lärare ansvarar, 
enligt deltagarna, även för att anpassa undervisningen så att den ligger 
i linje med elevernas erfarenheter och mognad. Lärarna beskriver rol-
len som handledare som sin huvudsakliga roll, vilket till stora delar be-
kräftas av observationerna. Läraren som handledare är en roll som väl 
motsvarar den syn på lärarrollen som Deweys progressivism föresprå-
kar.427 Dewey pläderar för en lärarroll där läraren både ingår som en i 
gruppen och lär tillsammans med eleverna och, i egenskap av erfaren 
med moget förstånd, ansvarar för att ordna undervisningen så att ele-
verna lär sig det som avses.428 
 
Läraren som kunskapsförmedlare är en roll som deltagarna i studien 
förknippar med sin tidigare, traditionella, undervisningsform. De tar, i 
talet om den egna undervisningen, delvis avstånd ifrån denna roll. 
Istället för lärarledda genomgångar vill lärarna fylla lektionerna med 
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elevers diskussioner och reflektioner över det ämne som för tillfället 
behandlas i undervisningen. Lärarnas reflektioner över den egna 
undervisningen uttrycker således socialkonstruktivistiska idéer om lä-
rande och kunskapsutveckling i samtal och interaktion med andra 
människor.429 För att kunna frigöra tid för att eleverna på lektionerna 
ska kunna samtala och interagera, förlägger de grundläggande kun-
skapsinhämtning (som i lärarnas traditionella undervisning genomför-
des som lärarledda genomgångar där eleverna fick möjlighet att ställa 
frågor) till elevernas fritid före lektionen. Om syftet med flipp är att 
skapa mer tid inom ramarna för den schemalagda tiden för att eleverna 
ska kunna diskutera, laborera och reflektera, förutsätter det att den 
kunskap som en filmad genomgång innehåller i någon mån betraktas 
som överförbar. Berger och Luckmann anser att det inom en kultur kan 
finnas ackumulerad kunskap som kan överföras till kommande gene-
rationer. Detta förutsätter att överföringen sker i ett socialt samman-
hang mellan ”de som vet” och ”de som inte vet”.430 En inspelad genom-
gång kan i någon mån betraktas som en konstruktion i ett socialt sam-
manhang, där skolkulturen och språket kan ses som bärande element. 
Likväl står lärarnas uttalade ambitioner, att ha en handledande roll, i 
kontrast till den förmedlande roll som har observerats och som lärarna 
indirekt har berättat om. Betraktat utifrån Bergers och Luckmanns te-
ori förmedlar lärarna, i egenskap av att vara ”de som vet”, sin kunskap 
till eleverna i social interaktion.431 Såväl i klassrumsdiskussionerna 
som i inspelade genomgångar förmedlar lärarna i studien sin kunskap. 
I de diskussioner lärarna för med eleverna har de en förmedlande roll 
även om det görs på ett annat sätt än som regelrätta föreläsningar. In-
spelade genomgångar kan också betraktas som förmedlande då de, än 
mer än i diskussioner under lektioner, är lärarfokuserade eftersom ele-
verna inte direkt kan interagera med läraren genom att avbryta med 
synpunkter eller frågor som ka ge viss dialog. Såväl klassrumsdiskuss-
ionerna som de inspelade genomgångarna kan, mot bakgrund av 
Berger och Luckmanns teori, betraktas som kunskapsöverföring i 
social interaktion, eftersom lärarna såväl förmedlar sin kunskap som 
att läraren ger eleverna möjlighet till reflektion och diskussion efteråt.  
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Lärarna har talat om inspelade genomgångar som de låter ersätta, eller 
i Thereses fall komplettera, genomgångar under lektioner. De inspe-
lade genomgångarna presenterar ett grundläggande kunskapsstoff 
som eleverna förväntas kunna ta till sig på egen hand. De inspelade ge-
nomgångar, som i flera sammanhang beskrivs som centrala för flipp, 
bygger på tekniska möjligheter som IKT erbjuder, som att tillhanda-
hålla filmade genomgångar via internet. Att förmedla grundläggande 
kunskap via inspelade genomgångar skulle kunna betraktas som jäm-
förbart med att elever förbereder sig inför lektioner genom att läsa ett 
avsnitt i en kursbok som läxa innan lektionen. Flera forskare inom flipp 
utesluter emellertid texter som utbytbara mot filmade 
genomgångar.432 Trots lärarnas uttalade intentioner, visar studien att 
den undervisning som lärarna beskriver och praktiserar, förutom den 
avsiktliga handledande rollen, innehåller återkommande moment där 
de tar en kunskapsförmedlande roll som inte alltid sker i direkt 
interaktion med eleverna. I denna studie har lärarnas inspelade 
genomgångar inte varit föremål för analys. Eleverna ingår inte heller i 
studien och det är därför inte möjligt att dra några slutsatser om 
filmernas kvalitet eller elevernas uppfattning om huruvida filmerna 
bidrar till att eleverna lär sig det de ska. Tidigare forskning har 
emellertid visat att lärare i allmänhet inte besitter nödvändiga 
kunskaper om filmmediet för att kunna skapa filmade genomgångar av 
likvärdig kvalitet som motsvarande klassrumsgenomgångar.433 Om 
lärare inte har kompetens att skapa videomaterial av god kvalitet och 
elever inte har multimodala kompetenser och den litteracitet som 
erfordras för att de ska kunna tillgodogöra sig materialet på egen hand, 
finns, utifrån ovanstående kritik mot flipp, en allvarlig risk att metoden 
skapar eller ökar klyftor mellan elever.  
 
För att sammanfatta diskussionen ovan verkar det som att lärare som 
tillämpar flipp bör iaktta försiktighet vad gäller att bygga under-
visningen på att eleverna ska inhämta grundläggande kunskaper på 
egen hand i form av läxor. Lärare som väljer att tillämpa flipp i sin 
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undervisning bör vara observanta på hur metoden påverkar eleverna 
och deras möjlighet till lärande.434  
 
Samtliga deltagare i studien talar upprepade gånger om hur de efter-
strävar att eleverna ska vara aktiva på lektionerna. Ett liknande reso-
nemang återfinns i Deweys utbildningsfilosofi. Han skriver att ett syfte 
med undervisningen är att skapa undervisningssituationer i vilka ele-
verna är aktiva.435 Skolan ska, enligt Dewey, vara en del av samhället 
och utbildningen syftar till att fostra alla elever till medborgare som 
aktivt kan och vill vara en del av det goda samhället. Därför ska de upp-
gifter eleverna arbetar med vara autentiska och uppmuntra till reflek-
terande tänkande.436 Resultaten av denna studie visar på att lärarna för 
ett liknande resonemang. Som illustreras i figur 5.1 syftar lärarnas 
omdisponering av tid till att eleverna ska bli aktiva och reflekterande.  
 
I studiens resultat blir det även tydligt att lärarna anser att det är viktigt 
att eleverna har tillgång till varandra då det ger tillfälle till utveckling 
av frågor och svar. Detta innebär att för att läraren ska kunna se till att 
tillfällen till diskussion och kunskapsutbyten kan komma till stånd, 
måste eleverna befinna sig på lektionerna, vilket i sin tur kan innebära 
en inskränkning i möjligheterna till miljöindividualisering. Den omfat-
tande flexibilitet i studieupplägg som två av studiens deltagare erbju-
der sina elever medför svårigheter att få till reflekterande diskussioner 
mellan eleverna. Detta uttrycker lärarna medvetenhet om och frustra-
tion över, vilket bottnar i att de menar att kunskapsutveckling sker i 
kommunikation. I den socialkonstruktivistiska epistemologin betonas 
också mellanmänskliga samtal och samspel för utvecklingen av kun-
skap.437 Detta är ett tankesätt som återkommer i Deweys filosofi. I sitt 
pedagogiska credo skriver han att utbildning är en social process.438 
Deltagarna i föreliggande studie uttrycker en syn på mellanmänsklig 
kommunikation som grund för kunskapsutveckling på samma sätt som 
Dewey. Denna koppling mellan flipp och socialkonstruktivism finns 
även belagt av tidigare forskning. Exempelvis tillskriver Jarvis med 
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flera flipp en socialkonstruktivistisk tillhörighet utifrån ståndpunkten 
att all undervisning i flipp sker i kommunikation.439 
 
Strävan att elever ska bli mer aktiva i och med att flipp, som uttrycks i 
skrivningar om flipp och av studiens flippande lärare, har väckt en del 
funderingar hos mig. Lärarna i studien talar om att deras elever är mer 
aktiva på lektionerna när undervisningen flippas än i den undervisning 
som lärarna praktiserade tidigare och som de rubricerade som tradi-
tionell. En intressant fråga är när en elev kan betraktas som aktiv. Jag 
vill, med stöd i Deweys utbildningsfilosofi och Berger och Luckmanns 
teori om språkets betydelse för kunskapsutveckling, hävda att elever 
kan tänka och reflektera över det som deras lärare talar om i en genom-
gång, även om eleverna sitter stilla och till och med tysta.440 Utifrån 
Deweys resonemang om reflektivt tänkande och denna studies social-
konstruktivistiska grund betraktas en tänkande människa som aktiv.441 
Utifrån denna logik bör elever som lyssnar på en genomgång på en lek-
tion kunna betraktas som aktiva. Om man exempelvis utgår från att 
elever är koncentrerade på undervisningen (inte exempelvis dagdröm-
mer, är inne i sociala medier eller oroar sig för sitt betyg) bör man på 
samma sätt kunna anta att eleverna är aktiva om de lägger ner ett visst 
tankearbete på att förstå en text.442 Likaledes kan elever, som har till 
uppgift att leta efter information till en uppgift, sitta och surfa runt med 
tankarna någon helt annan stans. Dessa elever kan till synes vara ak-
tiva, utan att i tanken vara närvarande i undervisningen. Följden av 
detta resonemang är att traditionell undervisning inte behöver inne-
bära motsatsen till elevaktivitet och att flippad undervisning inte behö-
ver vara en garant för att eleverna är aktiva.  

Individualisering och interaktion 
De deltagande lärarnas strävan efter att individualisera bygger på ett 
resonemang om elevens tidigare erfarenheter och kunskapsnivå som 
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441 Dewey 2004 s. 143 ff.; Berger och Luckmann 2011 s. 68 f. Se även definitioner av centrala begrepp 
i denna uppsats. 
442 Dewey 2002 s. 13. 
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utgångspunkt för undervisningen. Detta är ett resonemang som åter-
finns hos Dewey.443 Dewey utgår från demokratiska värden som han 
menar ska komma till uttryck i undervisningen genom att läraren mö-
ter sina elever med respekt för deras erfarenheter, begåvning och int-
ressen.444 Dessa likheter i sätt att betrakta elevers individuella erfaren-
heter och kunskaper som utgångspunkt för lärarande kan indikera att 
flipp har gemensamma nämnare med progressivismen såsom den pre-
senteras av Dewey. Det är dock även möjligt att likheterna, i den 
svenska kontext som denna studie ingår i, har sin grund i Deweys in-
flytande på den svenska läroplanen.445 Likväl innebär likheterna att det 
finns bärande samsyn i synen på kunskap och lärande mellan flipp och 
Dewey. En annan möjlig förklaring till dessa likheter kan vara att flipp 
har sitt ursprung i en amerikansk kontext, vilken Dewey är en del av.446  
 
Studiens resultat visar en samstämd bild av former för individuali-
sering där lärarna främst tillämpar individuella anpassningar. Lärarna 
i denna studie låter i mindre omfattning eleverna göra egna val. Detta 
kan, mot bakgrund av tidigare forskning, ses som positivt, eftersom det 
indikerar att lärarna tar ansvar för att bedöma vad som är bäst för den 
enskilde eleven.447 Gällande typer av individualisering är bilden något 
mindre sammanhållen. De två lärare som arbetar tillsammans använ-
der huvudsakligen individualiseringstyperna miljö-, hastighet- och 
metodindividualisering, medan det av resultaten framgår att läraren i 
det tredje fallet företrädesvis nivå- och metodindividualiserar under-
visningen. Det ska här noteras att de metoder som åsyftas i det tredje 
fallet är förklaringsmetoder som läraren använder på olika sätt. Exem-
pelvis kan läraren använda föremål för att illustrera något som en elev 
inte förstod då läraren enbart förklarade muntligt. Denna studies re-
sultat liknar de resultat som Vinterek har redovisat. Av Vintereks stu-
die framkommer att hastighetsindividualisering var den mest använda 
typen av individualisering, ofta i kombination med nivå- och omfångs-
individualisering.448 Detta resultat indikerar att individualisering av 
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undervisning då flipp tillämpas möjligen liknar de individualiserings-
mönster som råder i skolan i stort. Lärare står återkommande inför 
konflikter mellan pedagogiska ambitioner och praktiska problem. 
Pernilla och Anna har arbetat för att hitta vägar för att kombinera yttre 
krav på flexibilitet med egna ambitioner att både anpassa undervis-
ningen till de enskilda eleverna och skapa undervisningssituationer där 
eleverna tillsammans erbjuds att diskutera, lösa och reflekterar över 
uppgifter. Det framkommer i studien att det finns en konflikt mellan 
att lärare som undervisar vuxenelever å ena sidan ska erbjuda ett flex-
ibelt undervisningsupplägg där eleverna kan välja att studera hemma. 
Å andra sidan har lärarna ambitionen att eleverna tillsammans ska föra 
diskussioner om ämnet, vilket fordrar att eleverna kommer och deltar 
i de lektioner eller workshops som erbjuds. I studien finns exempel på 
situationer där elever väljer att inte komma på lektioner fast eleverna 
är medvetna om att dessa är planerade för arbete och samtal mellan 
eleverna. Denna typ av problem ligger till grund för mycket av den fru-
stration som lärarna ger uttryck för i intervjuerna. 
 
Den typen av flexibilitet som Pernilla och Anna bygger sin undervis-
ning på innebär en hög grad av hastighetsindividualisering. Eleverna 
som deltar i undervisningen kan påbörja och avsluta sin utbildning i 
stort sett när som helst under terminen. Även inom ramarna för detta 
kan eleverna arbeta med studierna i den hastighet som passar för dem 
i och med att grundläggande undervisningsmaterial hela tiden finns 
tillgängligt på lärplattformen och att lärarna är tillgängliga för hand-
ledning även utanför lektionstid. Det är tveksamt om denna form av 
individualisering korrelerar med Deweys utbildningsfilosofi, som före-
språkar att undervisningen anpassas utifrån elevernas förmågor och 
intressen, men inte på bekostnad av möjligheter till interaktion och dis-
kussion. Dewey skriver att all mänsklig erfarenhet i slutändan är social 
och att all erfarenhet innebär kontakt och kommunikation.449  
 
Forskning visar att det finns risker med att bygga undervisning på ett 
stort inslag av eget arbete,450 eftersom eget arbete förutsätter att ele-
verna kan behärska ett stort mått av självdisciplin och en förmåga att 
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reflektera över sitt eget lärande.451 Många elever känner sig dessutom 
lämnade ensamma med sina skoluppgifter och det finns risk att de dels 
tappar intresset, dels når sämre studieresultat, när de arbetar på egen 
hand. Forskning har visat att dessa risker kan förebyggas genom lära-
rens närvaro och täta återkoppling till eleverna.452 Resultaten i denna 
studie visar att samtliga lärare arbetar medvetet och återkommande 
med värderingsindividualisering i förhållande till elevens individuella 
förutsättningar och behov. Detta sker företrädesvis under lektioner 
men även frekvent via kanaler som e-post och lärplattformar, och vid 
dessa tillfällen ges eleverna en form av återkoppling. 
 
Elever anser, enligt tidigare forskning, att filmer kan vara ett komple-
ment, inte ersätta genomgångar.453 Tidigare forskning visar även att, 
om elever måste välja mellan å ena sidan genomgångar i klassrummet 
och å andra sidan att lektionstiden ägnas åt att eleverna arbetar med 
uppgifter med lärarens stöd, väljer de det sistnämnda.454 Detta kan 
tyckas vara en omöjlig ekvation, då skolor har begränsade ekonomiska 
möjligheter att ge elever mer tid tillsammans med läraren. Denna stu-
die visar emellertid exempel på sätt att skapa en medelväg som verkar 
givande. I Thereses fall ersätter hon inte klassrumsgenomgången med 
en inspelad genomgång, utan låter den inspelade genomgången vara 
en kompletterande genomgång som dels ger eleverna förkunskaper 
som gör att de bättre kan ta till sig den lektionsförlagda genomgången, 
dels ger den Therese indikationer, via elevernas inskickade frågor och 
svar till den inspelade genomgången, om vad eleverna har svårt respek-
tive lätt att förstå och reflektera över. 
 
De inspelade genomgångar som lärarna refererar till beskrivs av lä-
rarna som lika för alla elever. En av lärarna talar även om att, eftersom 
det tar mer tid att skapa en inspelad genomgång än att skapa och hålla 
en genomgång i klassrummet, återanvänder hon genomgångar i flera 
klasser och ibland även termin efter termin. Detta visar på att det in-
spelade materialet inte innehåller någon individualisering i förhållande 
till den nivå som den enskilde eleven befinner sig, vilket en traditionell 
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klassrumsgenomgång, som synes under observationerna hos Therese, 
mycket väl kan göra. 

Sammanfattande slutsatser och utblick 
I denna studie har jag undersökt tre gymnasielärares uppfattning om 
flipp och deras sätt att tillämpa metoden. Studien bidrar således till att 
nyansera kunskapen om flipp samt att problematisera flippad 
undervisning som didaktisk arena. Studiens metodologiska perspektiv 
med såväl intervjuer med flippande lärare som observationer av deras 
undervisning, bidrar med fördjupad kunskap och förståelse av flipp 
som undervisningsmetod. 
  
Utifrån studiens resultat och med stöd i tidigare forskning har jag 
argumenterat för att det finns risker med att tillämpa flipp. Exempelvis 
riskerar elever som redan har svårt att klara sig i skolan att missgynnas. 
De risker som flipp kan medföra kan kopplas till individualisering, ett 
stort mått av elevansvar och användning av IKT. Flippande lärare 
lägger mycket tid och engagemang på att skapa inspelade 
genomgångar, tid som tas från annan verksamhet. Jag lyfter frågan om 
det möjligen är så att flipp inte nödvändigtvis leder till att eleverna 
sammantaget är mer aktiva, blott att de är synbart mer aktiva på 
lektioner. Utifrån detta resonemang känner jag oro för en övertro på 
att flipp leder till ökad elevaktivitet. Mot bakgrund av den här studiens 
resultat och analysen av detsamma, menar jag att lärare som har för 
avsikt att tillämpa flipp i sitt klassrum bör vara observanta på samt 
beakta ovannämnda risker.  
 
Resultaten visar att lärarnas syfte med att flippa är att skapa en 
individualiserad och flexibel undervisning, att kunna omdisponera tid 
samt att själva kunna utvecklas som lärare. Lärarna uppfattar flipp som 
en undervisningsmetod där de med hjälp av IKT kan omdisponera tid 
så att lektionstiden i större omfattning kan ägnas åt att eleverna till-
sammans kan laborera och diskutera uppgifter varvid de genom erfa-
renheter kan utveckla reflekterat tänkande. Studien visar att lärarna 
tillskriver sig en organisatorisk och en handledande roll. Det har även 
framkommit att lärarna i sitt tal om den egna rollen tagit avstånd från 
en kunskapsförmedlande roll. Likväl har det i tolkningar av lärarnas tal 
om den egna undervisningen, samt under observationer, framkommit 
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att det i de deltagande lärarnas undervisning finns inslag av 
kunskapsförmedling såväl i dialoger med elever under lektioner som 
vid inspelade genomgångar. Som framgår av resultatkapitlen finns det 
flera beröringspunkter mellan de flippande lärarnas förståelse av och 
syften med att flippa. Deltagarna i studien betraktar, i likhet med 
Dewey, lärarrollen som såväl organisatorisk som handledande. 
Deltagarna anser dock att eleverna har ansvarsroller i undervisningen. 
Eleverna förväntas ta aktiv del i undervisningssituationen och de 
förväntas ansvara för att vara förberedda innan lektionen startar. Även 
möjligheter för eleverna att göra egna val, innebär ett ansvar. När 
läraren ger eleven utrymme att göra egna val ges eleven ett större 
ansvar. Dessa elevroller som lärarna ger uttryck för, återfinns inte i 
Deweys progressivism, såsom den förstås i denna studie. Vad gäller 
undervisningsaktiviteter anser lärarna i studien, i likhet med Dewey att 
det är nödvändigt att individualisera undervisningen och att 
elevaktivitet är centralt för elevernas lärande.  
 
Studien visar även att det finns bärande likheter mellan å ena sidan de 
flippande lärarnas syn på och argument för flipp och å andra sidan de 
utbildningsfilosofiska idéer som Dewey formulerade för ungefär ett se-
kel sedan. Flipp kan på så vis betraktas som en del av en längre utbild-
ningstradition och därmed snarare vara en modern tolkning av äldre 
utbildningsfilosofiska idéer än en ny metod, såsom flipp skrivs fram i 
tidigare forskning. Denna studie indikerar således att flipp bär spår av 
en progressivistisk utbildningstradition. De i studien deltagande lä-
rarna vill med hjälp av flipp utvecklas som lärare. Även om jag ställer 
mig tveksam till att betrakta flipp som en ny undervisningsmetod, 
hindrar det inte att den av lärarna upplevs som ny, och det att de be-
traktar flipp som ett nytt förhållningssätt och en ny metod, leder till att 
de gör förändringar som kan observeras. De definitionssvårigheter som 
i tidigare forskning har understrukets kan också ha sin grund i igen-
känning i äldre utbildningsfilosofiska strömningar. Bärande inslag i 
flipp ingår i läroplanen och skiljer sig därmed inte från den undervis-
ning som enligt rådande styrdokument bör bedrivas i all gymnasieun-
dervisning. Det är möjligt att likheter med läroplanen kan vara bidra-
gande till lärares osäkerhet huruvida deras undervisning innebär att 
flippa eller inte. 
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Under den tid som jag har arbetet med denna studie har spörsmål som 
inte innefattas i denna studie utkristalliserats, spörsmål som jag menar 
vore av stor vikt för forskningsfältet om flipp att undersöka närmare. 
Denna studie har visat att inspelade genomgångar med fördel kan an-
vändas som ett komplement till, men inte som en ersättning för den 
undervisning som sker i klassrummet. Det vore intressant att under-
söka om det vore fruktbart att flippa inom klassrummet, alltså att 
nyttja de fördelar som flipp för med sig samtidigt som all undervisning 
sker inom ramarna för skoltiden. Vidare har jag reflekterat över hur 
elever påverkas av att ha ständig tillgång till arbetsmaterial och uppgif-
ter. Hur ser elevernas psykosociala arbetssituation ut när flipp tilläm-
pas? Detta är en aktuell fråga i en tid då gränser mellan skola och fritid 
luckras upp.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide, semistrukturerad intervju 
Intervjuguide, intervju 1 
Vad Vad är signifikant/centralt för din undervisning? 

Vad betyder IKT för undervisning idag/ för din undervis-
ning? 

Hur Hur gör du för att jobba med det som är 
signifikant/centralt för din undervisning?  
Hur anpassar du undervisningen till elever och elevgrup-
per? 
Hur upplever du att FC (ditt sätt att undervisa/lägga upp 
lektioner) hjälper dig att anpassa undervisningen till 
elever?  

Varför Hur ser du på hur kunskap blir till? Relativism >< Kon-
struktivism? Finns det ”en färdig mängd kunskap” eller 
”skapas ny kunskap kontinuerligt”? 
Varför eftersträvar du det sättet att jobba? 
Upplever du att det finns flera inom organisationen som 
har samma syn på undervisning som du? 
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Bilaga 2: Intervjuguide, diamantmetoden 
Begrepp vid intervju med diamantmetoden 

F
li

p
p

ed
 L

ea
rn

in
g 

N
et

w
or

k 

Flexibel lärande-
miljö 

Elevaktivitet och reflektion  
Observationer 
Individualisering 

Lärandekultur Eleven i centrum 
Feedback  

Riktat innehåll Flexibla instruktioner 
Video/filmer 
Onlinematerial/lärplattform 

Professionell lärare Handledare 
Formativ bedömning 
Kollegialt lärande  

 V
in

te
re

k 

Innehåll  
Omfång 
Nivå 
Metod 
Hastighet 
Miljö  
Material 
Värdering 
Ansvar 
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Bilaga 3: Transkriberingsnyckel 
 
Symbol Förklaring 
F Forskare 
D1 Deltagare 1 (har senare fått fingerade namn) 
(.) Paus 
( ) Ohörbart 
Ord Betoning 
ord- Ordet avslutades inte 
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Bilaga 4: Observationsguide 
Observationsguide 
Flexibel miljö 
 

Flexibel fysisk miljö 
Läraren cirkulerar i rummet och hjälper 
eleverna 
Olika arbets- och redovisningssätt 

Levande 
lärmiljö 
 

Elevcentrering 

Uppmuntran och feedback 

Innehåll 
 

Instruktion/mål tillgängligt för eleverna 
Online video 
Individualisering  

Lärarrollen  
 

Tillgänglighet 
Formativ bedömning 
Kollegialt lärande 
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Bilaga 5. Individualiseringsformer som framträder hos delta-
garna. 
 

 Individuell anpassning Erbjudande av Individuella val 

Pernilla 
Tal   
Handling   

Anna Tal 
  

Handling 
  

Therese Tal 
  

Handling 
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Bilaga 6. Individualiseringstyper som framträder hos deltagarna. 
  Miljö Hastig-

het 
Metod Niv

å 
Inne-
håll 

Om-
fång 

Mate-
rial 

Värder-
ing 

Ansvar 

P
ern

illa 

 
Tal 

         

 
Handling 

         

A
n

n
a 

 
Tal 

         

 
Handling 

         

T
h

erese 

 
Tal 

         

 
Handling 
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Bilaga 7: Brev till informanter via snowballmetoden 
 
Hej NN! 
 
Jag har via NN fått veta att du i ditt arbete använder dig av Flipped 
Classroom och att hon gärna fick ge mig din mailadress, så jag kan kon-
takta dig angående min forskningsstudie.  
  
Karlstads universitet är, i samarbete med Högskolan Dalarna, huvud-
man för ett forskningsprojekt där jag intresserar mig för vad som ut-
märker undervisningsmetoden Flipped Classroom. Min nyfikenhet 
väcktes när jag, i mitt arbete som gymnasielärare i historia och sam-
hällskunskap, provade metoden och stötte på såväl problem som fram-
gångar. 
 
Under det kommande året (2017) kommer jag att samla data om vad 
som sker i ett klassrum där Flipped Classroom, med utgångspunkt i 
Flipped Learning Networks definition (Flexibel lärmiljö, lärkultur med 
elevaktivitet, anpassat innehåll och en syn på läraren som vägledare. 
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/), tillämpas. 
 
I projektet genomför jag intervjuer med lärare som tillämpar Flipped 
Classroom. Du tillfrågas att delta eftersom jag har hört om ditt intresse 
och engagemang för metoden, samt att du undervisar på gymnasienivå 
och i ämnen som passar för studien. Om du tackar ja till att medverka 
kommer du att få träffa mig, Karen Stormats, som under en veckas tid 
genomför två intervjuer med dig på din arbetsplats samt gör åtta till tio 
klassrumsobservationer. Jag vill även gärna studera det arbetsmaterial 
dina som elever arbetar med (dock inte deras svar). Varje intervju kom-
mer att ta ca en timme och spelas in. Ingen obehörig kommer att ta del 
av dina svar. Vid observationerna för jag fältanteckningar och obser-
vationsscheman. Jag spelar inte in varken ljud eller bild under klass-
rumsobservationerna. Det kommer inte att gå att spåra det du sagt eller 
gjort i de texter som jag kommer att publicera inom projektet. 
 
Om du är intresserad ber jag dig om att maila mig så vi kan diskutera 
när det passar dig att jag kommer. Jag kommer i så fall även att kon-
takta din rektor för godkännande av att forskning genomförs på er 
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skola. Informationsbrev bifogas. Om du inte har lust eller möjlighet att 
delta, är du välkommen att förmedla kontakt mellan mig och andra lä-
rare som använder Flipped Classroom på gymnasienivå.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karen Stormats 
 
 
 
Vi som är ansvariga forskare i projektet är: 
 
Doktorand i pedagogiskt arbete, Karen Stormats, Högskolan Da-
larna. 
kso@du.se     telefon 073-97 83 090 
Docent i pedagogiskt arbete, Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna. 
tao@du.se     telefon  023-77 84 87 
Docent i pedagogiskt arbete, Michael Tengberg, Karlstads universi-
tet. 
michael.tengberg@kau.se    telefon 054-700 18 78  
 
 
 
Karen Stormats 
Doktorand i Pedagogiskt arbete  
Akademin för skolnära forskning 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
e:post: kso@du.se 
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Bilaga 8: Informationsbrev  

     
 

Information om ett forskningsprojekt om vad som utmärker undervisnings-
metoden Flipped Classroom 

 
Flipped Classroom är en undervisningsmetod som det senaste decenniet fått allt mer 
uppmärksamhet inom skolvärlden, särskilt i anglosaxiska länder. En del forskning har 
gjorts om Flipped Classroom, företrädesvis gällande undervisning på universitetsnivå 
och huvudsakligen inom naturvetenskapliga utbildningar och kurser. I fokus för en be-
tydande del av forskning kring Flipped Classroom står lärares och elevers upplevelser 
av undervisningsmetoden. Vad som utmärker Flipped Classroom såsom metoden til-
lämpas i klassrummet har ägnats endast lite uppmärksamhet.  
Karlstads universitet är, i samarbete med Högskolan Dalarna, huvudman för ett forsk-
ningsprojekt där jag intresserar mig för vad som utmärker undervisningsmetoden Flip-
ped Classroom. Min nyfikenhet väcktes när jag, i mitt arbete som gymnasielärare i histo-
ria och samhällskunskap, provade metoden. 
Under det kommande året (2017) kommer jag att samla data om vad som sker i ett 
klassrum där Flipped Classroom, med utgångspunkt i Flipped Learning Networks defi-
nition455, tillämpas.  
I projektet genomför jag intervjuer med lärare som tillämpar Flipped Classroom. Du 
tillfrågas att delta eftersom du, genom din aktivitet i Facebookgruppen Flippas klass-
rummet, på YouTube eller via blogg visat ditt intresse och engagemang för metoden, 
samt att du undervisar på gymnasienivå och i ämnen som passar för studien. Om du 
tackar ja till att medverka kommer du att få träffa mig, Karen Stormats, som under en 
veckas tid genomför två intervjuer med dig på din arbetsplats samt gör åtta till tio klass-
rumsobservationer. Jag vill även gärna studera det arbetsmaterial dina som elever arbetar 
med (dock inte deras svar). Varje intervju kommer att ta ca en timme och spelas in. 
Ingen obehörig kommer att ta del av dina svar.  Vid observationerna för jag fältanteck-
ningar och observationsscheman. Jag spelar inte in varken ljud eller bild under klass-
rumsobservationerna. Det kommer inte att gå att spåra det du sagt eller gjort i de texter 
som jag kommer att publicera inom projektet. 

                                                
455 Flexibel lärmiljö, lärkultur med elevaktivitet, anpassat innehåll och en syn på läraren som vägledare. 
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/  
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Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att det får några negativa konsekven-
ser för dig.  
Personuppgiftsansvarig är Karlstads universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL 
(1998:204), har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om Dig 
som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är doktorand 
Karen Stormats. 
Vi som är ansvariga forskare i projektet är:  
 
Doktorand i pedagogiskt arbete, Karen Stormats, Högskolan Dalarna. 
kso@du.se telefon 073-97 83 090 
Docent i pedagogiskt arbete, Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna. 
tao@du.se telefon  023-77 84 87 
Docent i pedagogiskt arbete, Michael Tengberg, Karlstads universitet. 
Michael.tengberg@kau.se telefon 054-700 18 78 
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Bilaga 9: Samtyckesblankett 
 
 

 

Samtyckesblankett  
(skall vara ifylld och lämnas till forskare innan intervju och observationer påbörjas) 
 
 
 
Jag har fått del av information om projektet Flipped Classroom och är medvetens om mina 
rättigheter att när som helst avbryta mitt deltagande 
Jag samtycker härmed till att delta i två intervjuer, att dessa spelas in samt att delta i 
klassrumsobservationer. Jag samtycker även till att mitt undervisningsmaterial får ingå i 
studien. 
 
Namn ...................................................................................................... 
 
Ort och datum  ………………………………………………… 
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Bilaga 10: Mejlkonversation med Skolverket angående PIM 
 
 
Från: sandra.lundberg@skolverket.se <sandra.lundberg@skolverket.se> För 
Upplysningstjansten@skolverket.se 
Skickat: den 9 januari 2017 15:55 
Till: Karen Stormats <kso@du.se> 
Ämne: Ang. SV: Ang. PIM 
 
 
Hej! 
 
Tack för din fråga om PIM.  
 
Vi har arkiverat allt material om PIM. Önskar du få det utlämnat så går det bra att vända 
sig till vår registrator på Skolverket registrator@skolverket.se och begära ut det. Det kan 
tillkomma en kostnad beroende på omfattningen på det som du vill begära ut.  
 
Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst 
på 08-527 332 00.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Skolverkets upplysningstjänst  
Sandra Lundberg 
 
 
Från: Karen Stormats  
Till: "Upplysningstjansten@skolverket.se"  
Datum: 2017-01-05 07:11  
Ärende: SV: Ang. PIM  

 
Hej!  
 
Jag har med intresse tagit del av den information du länkade till. Jag 
har däremot inte hittat utredningar eller andra texter om uppföljning 
av PIM-projektet och undrar om du kan hjälpa mig med det?  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Karen Stormats  
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Karen Stormats 
Doktorand i Pedagogiskt arbete  
Akademin för skolnära forskning 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
e:post: kso@du.se  

 
 
Från: maria.olausson@skolverket.se för Upplysningstjansten@skolverket.se  
Skickat: den 3 januari 2017 14:43 
Till: Karen Stormats 
Ämne: Ang. PIM  
 
 
Hej! 
 
Tack för din fråga om undervisningsmetoden "Flipped Classroom".  
 
Skolverket har publicerat lite kring forskningen och länkar till andra källor för mer 
information om forskningen. Den finner du här: http://www.skolver-
ket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/flippade-klassrum-
har-bade-for-och-nackdelar-1.211569  
 
På samma sida finns även en referens längst ner som du kan kontakta för mer information:  
Marie Leijon  
marie.leijon@mah.se 
 
Du kan även läsa mer om olika exempel här: http://www.skolver-
ket.se/sok/alla?q=Flipped%20classroom  
 
Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst 
på 08-527 332 00.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Skolverkets upplysningstjänst  
�Maria Olausson 
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Från: Karen Stormats  
Till: "upplysningstjansten@skolverket.se"  
Datum: 2017-01-02 08:29  
Ärende: PIM  

 
 
 
 
Hej!  
 
Jag är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och 
arbetar med att undersöka undervisningsmetoden Flipped Classroom. 
I min bakgrundsteckning om IKT i skolan tänker jag ägna PIM-
projektet ett avsnitt. Jag har dock svårt att hitta relevanta texter om 
hur projektet föll ut, inte blott i siffror utan även om, och i så fall hur, 
projektet fått pedagogiska effekter. Jag undrar om ni kan hjälpa mig.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Karen Stormats  
 
 
Karen Stormats 
Doktorand i Pedagogiskt arbete  
Akademin för skolnära forskning 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
e:post: kso@du.se 
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Flipp i tal och handling

Denna licentiatuppsats handlar om hur gymnasielärare som flippar uppfattar och  
tillämpar undervisningsmetoden. I studien undersöks vilka syften lärarna har med 
att flippa, vilka roller lärare och elever har när man flippar och i vilken mån flipp 
kan bidra till att individualisera undervisningen. Tre verksamma gymnasielärare 
har deltagit i studien och de har intervjuats och observerats vid flera tillfällen.

Flipp beskrivs av lärarna som har deltagit i studien som en undervisningsmetod 
som kan bidra till att de kan göra undervisningen mera individualiserad och 
flexibel. Studien visar även att den omdisponering av tid, som flipp syftar till, 
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